
RG-50. 473*0091 
Edvardas Guoga 
 
Ats.: Jau ten sakau, kai visus kankino. Net nebuvo didžiųjų kareivinių, 
kai tą bateriją prijungė. Tai mes čia gavom vieną aukštą kareivinėms. 
Davė mums, užteko. Ir dvejas arklides mums davė čia, tam rajone (rodo 
fotografijas). Mūsų jau čia pulkas buvo komunos. Mes čia kaip 
artileristai. Tai vat iš tų čia buvo... atrinko. Mes keturi esam. Vienas 
nebaigė, o tie artileristai yra. Čipaila yra ryšių puskarininkis. Nu, 
tai ten dar ta istorija... 
 
Kl.: Aha. Eina? Va. Tai prašau pasakykit savo vardą, pavardę. 
 
Ats.: Edvardas Guoga. Kaip dabar? Jūs viską žinot... 
 
Kl.: Kada jūs gimėt? 
 
Ats.: Gimęs 1913 metais lapkričio septintą dieną Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 
 
Kl.: Kokiam mieste? 
 
Ats.: Bruklino mieste. 
 
Kl.: O kaip jūs ten patekot? 
 
Ats.: Tūkstantis aštuoni šimtai... tūkstantis aštuoni šimtai kuriais tai 
metais, tik neatsimenu, mano tėvelis bėgo nuo caro armijos. Išvažiavo į 
Jungtines Amerikos Valstijas. Ten susidaro gyvenimo draugę, susituokė 
ir... Ir gimiau aš šeimoj. Vyresnis brolis buvo Tomas, aš antrasis 
Edvardas Juozapas ir sesutė buvo Aldona. 
 
Kl.: O mama kas jūsų buvo? 
 
Ats.: Mama buvo gimusi iš Dzūkijos. Dzūkaitė Lazauskaitė Petronėlė. Ji 
buvo nuvažiavus, reiškia, pas seserį. Jos sesuo anksčiau išvažiavo į 
Jungtines Valstijas. Ir paskui pasiėmė mano mamą, reiškia. Jaunesnė 
tenais, nu, irgi tenais nuėjo pas seserį iš karto. Paskui pas žmones 
kaip ir namų šeimininkė, tarnaitė, vat. Nu, susipažino paskiau mano 
tėvai ir juodu susituokė. Ir mes gimėm trys vaikai. 
 
Kl.: Ir kuo vertėsi jūsų tėvelis Amerikoj? 
 
Ats.: Tėvelis mano vertėsi, nu, žemės ūkio mašinų gamykloj liejiku. 
Špižio liejiku detales visokias ten žemės ūkio mašinoms. Špižio 
liejikas, reiškia, specialistas. Nu, ir gyvenant iš karto Brukline, iš 
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Bruklino paskui išvažiavom į Spring Johajų, į kitą valstiją. Ten paskui 
iš Sping Johajo pervažiavom į Čikagą. 
 
Kl.: Pone, Edvardai, jūs nejudinkit šito, nes mes į garsą rašom. Aha. Į 
Johajų. 
 
Ats.: Į Ohajų, valstiją, o iš Ohajo paskui atvažiavom į Čikagą, į 
Ilinojaus valstiją. Ir dvidešimtais metais išvažiavom į Lietuvą. Į 
nepriklausomą Lietuvą parvažiavom. Dvidešimtais metais gegužės, birželio 
mėnesį mes jau buvom Lietuvoj. 
 
Kl.: Ir kaip kūrėtės Lietuvoj? 
 
Ats.: Nu... 
 
KL.: Dvidešimt pirmais metais? 
 
Ats.: Dvidešimtais. 
 
Kl.: Dvidešimtais. 
 
Ats.: Taip. Matot, mano tėvelis buvo ūkininko sūnus. Senelis buvo 
stambus ūkininkas. Ir kada... Jie buvo keturi broliai. Palauk, jeigu 
neklystu, Jonas, Antanas, Vincas ir Jurgis, taip. Jie mokėsi... 
Suvalkijoj buvo ten realinė gimnazija caro laikais. Baigė tą gimnaziją. 
Nu, ir jie tiko kaip caro armija. Tai tėvelis mano bėgo nuo caro 
armijos. Nusipirko... Senelis davė pinigų, nusipirko šipkartę, kaip 
tada sakydavo, ir išvažiavo į Jungtines Valstijas. 
 
Kl.: O kai sugrįžo, kaip buvo? 
 
Ats.: Bet palaukit. O kada nuvažiavo, po metų, dviejų kvietė antrą, jau 
jaunesnį brolį. Jis tam parsiuntė šipkartę, ir tas išvažiavo tenai į 
Jungtines Valstijas. Nu, ir pragyveno mano tėvelis su šeima aštuoniolika 
metų Jungtinėse Valstijose. Ir štai devynioliktais metais miršta mano 
senelė, mano tėvelio mama. Namuose lieka senelis. Du sūnūs Jungtinėse 
Valstijose, vienas kunigas, Vincas Guoga. Mano tėbelis ten... O 
jauniausias buvo likęs. Jurgis aštuonioliktais metais įstojo į 
savanorius, kada formavosi mūsų kariuomenė. Į savanorius įstojo. Liko 
senelis vienas, ūkis didelis, samdiniai visi, reiškia. Nu, ir pradėjo 
giminės... Sesuo, tiesa, dar buvo tėvelio čia netoli Eigirdonių kaime, į 
marčias buvo. Tai sesuo ir kiti giminės ėmė rašyti: "Jonai, važiuok 
namo, nėra kam gyventi". Nu, ir pakurstė mus parvažiuoti namo. 
Parvažiuoja iš Amerikos, nusiperka ūkius ir gyvena. O čia ūkis yra, ten 
parvažiuos, parsiveš pinigų ir gyvens! Ir mes kol parvažiavom... Tokia 
kelionė mūsų, žinai. Laivu tik važiavom trylika parų. O kiek ten 
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traukiniu dabar, žinai, nepasakysiu, kiek važiavom. Ir kol parvažiavom, 
senelis apsivedė antrą žmoną. Jaunesnę žymiai už save. Jam buvo kas tai 
virš septyniasdešimt metų, o jo išrinktajai buvo apie... Dar trisdešimt 
nebuvo. Nu, ir kada parvažiavom, senelis mus įsileido iš karto. Bet 
paskui jis jau davė suprasti, kad "jūs čia nereikalingi". Tėvelis 
stengėsi visokiais būdais. Pasiilgęs buvo tos žemdirbystės, jau ūkininko 
sūnus. Bet niekur nedaleido. Nu, ir paskui išvažiavom į Kauną. Į Kauną. 
Tėvelis susirado darbą, butą pas pusseserę Šančiuose. Irgi buvo Talmano 
fabrikas, irgi špižinė gamykla. Reiškia, žemės ūkio mašinų gamyba. Ten 
įsidarbino. 
 
8:35 
 
Kl.: Jis iš Amerikos turėjo tą profesiją, ar ne? 
 
Ats.: Taip. Jis turėjo profesiją iš Amerikos parvažiavęs, kaip špižio 
liejikas. Nu, ir pragyvenom mes tenais tris metus. Nuo dvidešimtų metų, 
dvidešimt pirmi, antri, trečių gegužės mėnesį išvažiavom. Apie tris 
metus išgyvenom Kaune. Jau litai atsirado, dvidešimt antrais litus 
išleido. Nu, ir prasidėjo mūsų gyvenimas. Amerikonai tapom... Vienas 
paskui... Brolis vyresnis paskui raguočių bandą vaikščiojo, o aš paskui 
degląsias (= kiaules). Taip, amerikonai piemenauja. Nu, ir ką. Nu, ir 
paskui bernavom iki trisdešimt šešių metų. Trisdešimt šeštais metais 
senelis mirė. Tada mes parėjom į tą ūkį. Kad jau atšvietė ir nei tų 
valsčių, nei tų kaimų. 
 
Kl.: Tai jau tada jau tas ūkis jau teko jūsų tėveliui. 
 
Ats.: Taip. Bet ūkis buvo virš septyniasdešimt hektarų. Mes kada 
parėjom, tiktai radom trisdešimt du. Jau senelis buvo iš... 
 
Kl.: Išpardavęs. 
 
Ats.: Išparceliavęs. Nu, neišpardavęs, bet, matot, koks tada įstatymas 
buvo. Jis parduoti negalėjo, dėl to buvo tiktai tokia paveldėjimo teisė. 
Jis paveldėjo iš savo tėvų, ir jis galėjo savo palikuonims palikti kaip 
paveldėjimą. O parduoti, padovanoti jis neturėjo... Tuo metu neturėjo 
teisės pagal įstatymą. Nu, va taip ir prasidėjo paskui... Ūkininkavom, 
paskui išėjau į... Atlikau karinę armiją. Brolis ten anksčiau atliko, aš 
vėliau. O paskui brolis apsivedė keturiasdešimtais metais, aš 
keturiasdešimt pirmais apsivedžiau. 
 
Kl.: Nu, apie tą dabar pirmąją tarnybą jūs papasakokit. Kaip jus paėmė? 
 
Ats.: Nu, pirma karinė tarnyba... Matot, aš nuo pat mažų dienų... Man 
kariškas gyvenimas labai patiko. Aš jau būdamas Jungtinėse Valstijose 
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kokių penkių, šešių metų... Žaislai pas mane vien tiktai kariški. 
Ginklai, patrankėlės, šautuvai. Net uniformą turėjau kaip Amerikos 
kareivių, vaikas būdamas. Skrybėles nešiojau, va. Amerikos kareiviai ten 
ne kepures, o skrybėles. Nu, ir kada parvažiavom į Lietuvą, tai gyvenom 
Kaune. Pas Šumausko Motiejaus motiną, ant buto gyvenom. Net Šančiuose 
netoli visa, antras pėstininkų pulko kareivinių rajonas. Tai aš 
laisvalaikiu ten ir prasėdėdavau vasaros metu ten žiūrėdamas į tuos 
kareivėlius. Kaip juos mokina ten, tai juos muštravoja. Žiūrėdavau, 
būdavau, kaip juos... Yra gerų tų va, kaip sako, viršininkų, tų 
puskarininkių, ten viršilų. Labai padoriai, kultūringai. O būna tokių 
žiaurių. Mušdavo tuos kareivius, spardydavo. Kai būnu, verkdavau 
žiūrėdamas į juos. Bet man kareivis viskas buvo. Nugi išeina jie 
šeštadieniais arba taip kada vakare. Išeina į pasivaikščiojimus su 
daina. Ir pro mus jie ten praeina tom gatvėm. Pasirenka jie maršrutą 
tokį. Tai, būdavo, pro mus jau praeina, tai aš jau paskui juos ir seku. 
Kur jie eina, aš paskui juos vaikščioju, kol jie grįžta į rajoną. Kada 
grįžta į rajoną, aš jau juos palydžiu iki kareivinių rajono. Ir jau ten 
jau man nėra kur, tai aš jau grįžtu namo. Ir vieną kartą parėjęs, 
parbėgęs įbėgau į kambarį. Tėvelis su mamyte namuose buvo. Tėvelis 
sėdėjo ant sofos. Tai aš įbėgau jau pailsęs, lėkuodamas ir apsikabinau 
pribėgęs jį. Tėvelis: "žinai ką", "Nu, ką", "turi skubėti augti ir eiti 
į kariuomenę". Tai jis man priminė kelis kartus. Aš ir dabar atsimenu 
tą. Tai kaip ėmė kvatotis iš manęs. Nu, ir po to, kada išvažiavom į 
kaimą, nu, kaip sako, piemenavau, bernavau ir į kariuomenę ten išėjau. 
Matot, buvo pas mus įvairiausių organizacijų. Ten buvo pavasarininkai. 
Vieni vadino ten sąjunga, buvo šaulių organizacija, jaunalietuvių 
organizacija. Nu, aš jau priklausiau šaulių sąjungai nuo trisdešimt 
trečių metų. 
 
13:48 
 
Kl.: Tai kur jūs įstojot į šaulių sąjungą? 
 
Ats.: Įstojau į šaulių sąjungą buvusią Marijampolės apskrityj. Buvo 
Višakio Rūdos, reiškia, valsčius. Ir ten buvo šaulių būrys. Višakio 
Rūdos šaulių būrys priklausė Marijampolės rinktinei. Įstojau į šitą 
šaulių būrį. Paskui susikūrė orkestras pučiamųjų. Buvau orkestre tris 
metus, keturis metus grojau. 
 
Kl.: Kas tai buvo per organizacija "Šaulių sąjunga", kas tai buvo? 
 
Ats.: Nu, buvo sukurta organizacija, labai populiari Lietuvoje buvusi. 
Praeidavo, reiškia, karinį apmokymą, tam tikrą kursą. Ir būtent 
talkininkai. Policijos ir kariuomenės talkininkai visur. Ypatingai 
policijoje. Visur ir visuose reikaluose. Ir kaimo vietovėse, ir 
miesteliuose, ir... Ir šitą... Ir mobilizacijos metu ar taip kur ten 
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streikai - būriai. Čia irgi mūsų valstybėje streikai... Tai visur jau 
buvo patys rimčiausi talkininkai policijos jau. 
 
Kl.: Nu, ir kaip talkininkaudavot policijai? 
 
Ats.: Taip. Talkininkaudavo, reiškia, jie. Nu, atlikdavo funkcijas 
policijos. Policijos Funkcijas atlikdavo. Jie turėjo autoritetą. Žmonės 
labai gerbė ir skaitėsi. Ne taip, kaip dabar aš įsižiūriu, kad tie 
šauliai... Jų eilės išsiskiria dabar pagal tą aprangą, viską. Jie 
įsivaizduoja, kad uniformuotas žmogus turi būti save pasitempęs, kaip 
sako. O dabar visur, žiūrėkit, apsirengęs uniformuotas tai išgėręs jau 
eina kur, apsiseiliojęs. Rankos kišeniuose, cigaretė dantyse ir tik... 
Kas jį... Kas jį gerbs? Aš jau tuo metu jau ne, šito nebuvo. Viešoj 
vietoj turėjo būti pasitempęs, kaip sako. Visa ta žodžio prasme, kad jis 
yra pareigūnas. 
 
Kl.: Tai gerai. Tai dabar šaulių organizacija, reiškia, tai būdavo ta, 
policijai padėdavot, reiškia. 
 
Ats.: Taip. Nu... 
 
Kl.: Ką darydavot? Reiškia, kaip... kaip suteikdavot pagalbą policijai? 
 
Ats.: Sekmadieniais budėti, žinot. Kaip chuliganų yra ten bare, ir tada 
buvo tokių. Tai jau jie išsivaikščioja. Tam, kas pažeidžia viešąją 
tvarką, tai tuos įspėja. Tai kitas įspėjęs klauso, paklusnus eina, o 
kitas dar atsikalba prieš tai. Priešinasi, reiškia, nenori skaitytis. 
Nu, ką. Tuoj mes vedam tokius ten, kur jiems priklauso, į areštinę, į 
daboklę. Jei priešinasi, vienas negali, tai dviese rankas užlaužia ir 
keliauna. 
 
Kl.: Uniformuoti būdavo. 
 
Ats.: Taip, tik uniformuoti. Uniformuoti šauliečiai. Ir jau sakau, 
tikrai žmonės labai skaitydavosi, autoritetą turėjau. Kur pasirodo 
šauliai, ten buvo tvarka. 
 
17:10 
 
Kl.: O ginklus ar turėjot? 
 
Ats.: Ne visi turėjo. Faktiškai leidimus turėjom. Turėjau teisę, bet ne 
visi įstengė nusipirkti tą nuosavą ginklą. 
 
Kl.: Ai, tai nuosavą reikėdavo pačiam pirkti? 
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Ats.: Nu, taip. Organizacija neturėjo tiek ginklų, kad kiekvienam 
apginkluoti. 
 
Kl.: O jūs turėjot ginklą? 
 
Ats.: Iš karto neturėjau, paskui vėliau jau turėjau. Buvau nusipirkęs 
šitą "valterį" septintuką. Nu, ir... 
 
Kl.: O kas pajėgdavo, tai galėdavo ir šautuvą nusipirkti. 
 
Ats.: Taip, galėdavo. Buvo galima nusipirkti. Ir šitą... Pavyzdžiui, 
miestelis didesnis, kur turgai būna. Turguj vat, prašau, tvarką padeda. 
Policijoj dabar vaikšto tvarkdariai, miestelyj. Valsčiaus miestelis - 
buvo tiktai vienas vyresnis policininkas. Jis visur negali prieiti. Tai 
mes, šauliai, jam visur talkininkavom. Ir dabar dar. Reiškia, 
paruošdavom. Šaulius paruošdavom šauktiniams, nu, šitą, būtinos 
tarnybos, reiškia, karinei prievolei atlikti. Turi... Eina, jau jie 
praeina tam tikrą kursą ir ateina, reiškia, į karinį dalinį. Jau ten 
praėję... Aš, pavyzdžiui, pats praėjau tą kursą ir aš visą tą rikiuotę, 
reiškia, žinojau. Ir kada nuvažiuodavau į dalinį, jie, jau vyresnybė, 
pastebėjo, kad aš, reiškia, visas tas komandas daug prisiprantu, nu, 
žinau, reiškia. Tai paskui jis dar paklausė, papasakojau ir mane, 
prašau: aš nuvažiavau ir tarnavau tris savaites - ir mane paskyrė 
instruktorium. Aš mokinau tai tuos pačius, su kuriais atvažiavau. ??? 
tokie, visus tuos veiksmus. 
 
19:15 
 
Kl.: Dabar tai buvo puskarininkų mokykla, kai... Kur jūs lankėt 
puskarininkių mokyklą, kur priklausėt? 
 
Ats.: Nu, ten pat, kaip minėjau. Buvom, reiškia, trečio artilerijos 
pulko kareivinėse. Tose pačiose kareivinėse antram aukšte buvo, reiškia, 
patalpa ir mokomai baterijai. Reiškia, šešis mėnesius trunkanti prie... 
Ateinant... Ir aš kada pasi..., kaip sako, užsirekomendavau gerai. Ir į 
kitus tenai gal žiūrėjo pagal išsilavinimą. Buvo, kurie buvo... 
Pavyzdžiui, Čipaila buvo baigęs jau keturias klases, reiškia. Staniulis 
irgi buvo jau lankęs gimnaziją. Paskui tas Muraška toks irgi kaip... Tik 
aš vienas tai buvau baigęs tiktai tris pradinės mokyklos skyrius. Nu, ir 
mane paskyrė. Paskyrė čia puskarininkių į tą mokyklą, mokomą bateriją. 
Sėkmingai baigiau. Išlaikiau egzaminus, ir kaip čia rašo: "pažymiu 
gerai". Grįžom, po šešių mėnesių... Per tuos šešis mėnesius, jau ne... 
nenusikaltau niekur, visur gerai. Už elgesį visada duodavo pagyrimą. 
Pavyzdžiui, egzaminų metu kur, reiškia, ypatingai rikiuotėje, mokyme. 
Ten, reiškia, kad sektųsi. Visur labai gerai pasižymėjau. Ir paskiau 
šaudyme. Už šaudymą visada gaudavau atostogų, penkias paras atostogų. Ir 
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aš iš pat mažų dienų turėjau... Paprasčiausi buvo tokie mažo kalibro 
tokie pistolečiukai vieno šūvio, tą turėjau. Paskui turėjau šitą 
šautuvėlį mažo kalibro. Labai gerai prisišaudęs buvau. Nu, ir iš kariškų 
dar aš šaudydavau. Ir laikydavau pas save per atostogas. Vieną kartą 
buvo, vieną kartą... Ai, pirmus metus... Ai, pirmą kartą atostogų gavau 
tik nuvažiavęs. Aš jau buvau užtarnavęs lapkritį ir... daugiau pusę 
gruodžio. Kad jau aš du mėnesiai neištarnavęs buvau, gavau penkias paras 
atostogų Kalėdų šventei... Jau iš puskarininkių mokyklos leido visus. 
Mūsų keturiasdešimt keturi vyrai. Paskui po to buvo sesers vestuvės, jau 
septynios paros. Taip kad per visą tarnybą per pusantrų metų aš turėjau 
trisdešimt šešias paras atostogų. Taip maždaug kas du mėnesiai penkiom 
septyniom, penkiom septyniom parom, tas taip jau būdavo. 
 
22:23 
 
Kl.: Ir dabar kada demobilizavotės iš vat tos pirmosios savo karinės 
tarnybos? 
 
Ats.: Demobilizavausi? 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Demobilizavausi trisdešimt devintais metais birželio dešimtą 
dieną. Buvom išvažiavę... dabar Rūklos stovykla yra. Ir dabar ten 
kariuomenė stovyklauja. Ir ten mūsų buvo trys stovyklos pačioj Rūkloj, 
kur dabar yra, skaitosi, rusų dvaras buvo. Ten pirma stovykla. O paskui 
dešiniajam krante Neries žemyn buvo dar antri, antra ir trečia stovykla. 
Bet ten patalpų nebuvo mums. Ten mes gyvenom palapinėse, tiktai arklidės 
buvo. Nu, pastogė arkliams, ant stulpų. Ir ten praleisdavom kiekvieną, 
reiškia... Dalinys, pulkas ten atvažiuodavo, mėnesį laiko. Kiekvienus 
metus man teko du mėnesius pabūti. Prabuvau su savo, reiškia, baterija 
prie gusarų pulkų. Kai išvažiavo, aš dar paskui buvau paliktas stažuotis 
prie dragūnų pulko. Tauragėje dragūnų kavalerijos pulkas stovėjo. Tai aš 
niekur, vasarą net du mėnesius stovykloj buvau ten. Mes buvom 
stovykloje. Jau tikėjomės, kad jau nereikės mums, bet užsitęsė taip, kad 
jau ir reikėjo ištarnauti ilgiau. Nors jau buvo numatyta pusantrų metų. 
Ir kaip tik už tai kariuomenė stovykloj ten, reiškia, toj trečioj 
stovykloj gavo įsakymą. Žinau, kad aš kaip tik budėjau. Ai, virtuvėje 
budėjau, budėjau virtuvėje. Ir dabar vienas žydelis buvo su mumis, mūsų 
ėmime, čia iš Šakių. Gurevičius pavardė buvo. Vienas žydelis, bet... Mes 
sutarėm su juo gerai. Ir dabar prie virtuvės ir palapinėje dabar žiūriu, 
kad tas žydelis prie savo kalvės tą kūjį, kaip vadina, kala geležį. 
Susiėmęs duoda į tą priekalą ir šaukia: "žydas valio, važiuojam namo, 
žydas valio, važiuojam namo!". Ten netoli man ten. Aš šaukiu: "Icka, ką 
tu čia išdirbinėji?". "Einam, važiuojam namo, jau įsakymas yra štabe". 
Nu, tai jeigu taip, paskui aš sužinojau. Nuėjau į raštinę, irgi 
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palapinėje. Ir pažįstamas iš mūsų eilinių toks, jau amžinatilsį miręs, 
Andrienas. "Taip, - sako, - gavot įsakymą, tik, - sako, - karinio vado 
įsakymas yra". Reiškia, dešimto birželio jau demobilizuojam. 
 
25:35 
 
Kl.: O to Gurevičiaus likimas kaip susiklostė? 
 
Ats.: Nežinau. Jis demobilizavo, ten grįžo, bet aš... Kada grįžau, kiek 
atvažiuodavau į Šakius, ir mobilizacija buvo, neteko. Nieko 
nesusižinojau ir nežinau jo likimo. Bet, atrodo, labai... 
 
Kl.: Aš paklausiau, žinot, dėl ko. Už tai, kad yra vat, Daumanto 
prisiminimuose yra... Mini Gurevičių. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Bet mini... Va, aš jums galėsiu atsiųsti tą kopiją to lapo. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Mini Gurevičių, bet nelabai kaip, kad jisai po karo, kad jisai buvo 
įgaliotinis. 
 
Ats.: Įgaliotinis? 
 
Kl.: Kažkoks tai apylinkės įgaliotinis. 
 
Ats.: Nu, tai bendrai žydai visur, matot. Bet nenorėčiau... Nu, matot, 
sunku pasakyti, bet ten daug tokių nuo Rūdiškių. Tokį nuotykį 
papasakosiu. Kada mes nuvažiavom ten pirmą dieną. Vat, mūsų tarp 
trisdešimt žmonių, jis vienas buvo žydelis. Dar aš jo nepažinojau taip. 
Kada nuvežė mus, jau aprengtus kariškai, nuvedė į valgyklą pietums ten 
pirmą dieną. Paprasčiausiai stovi. Reiškia, valgykloj yra stalai, 
susodino. Nu, jau senus ir kareivius jau taip nesodino. Bet mes, kaip 
jauni, pirmą dieną, tai mus nuvedė. Susodino, paaiškino, kad laikytis. 
Išdėstyti dubenėliai aliumininiai maždaug litro talpos. Ir kariuomenėj, 
reiškia, maisto buvo. Kiaulienos porcija būdavo aštuoniasdešimt gramų, 
jautienos šimtas dvidešimt gramų mėsos. 
 
27:02 
 
Kl.: Tai už tai, kad jautiena... Reiškia, kiauliena sotesnė skaitėsi, ar 
ne. 
 
Ats.: Taip. Nu, ir tą dieną kaip tik buvo kiauliena. Buvo kiauliena. 
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Žinot, kada jau virėja jau supjaustė žalią mėsą, porcijas tas susveria. 
Ir jau, žinot, papuola, kad biskį nedasveria. Tai, būdavo, nudrožia 
tokių pagaliukų švarių medinių ir tą priesvorį, kur nedapjovė, 
prismeigia, kad nekenktų skirtumui ten. Ir tai vietoj šakutės. Nors mes 
turėjom šakutes ir šaukštus. Ir dabar mes susėdam. Išdalina 
maistininkas atsinešė tokį aliumininį indą. Kiekvienam įdėjo į tą 
dubenėlį tą porciją. Ir tai ką: mes nieko nelaukiam, praalkę, pusryčių 
nevalgę. Valgė ar nevalgė, neatsimenu, kaip ten su pusryčiais buvo. Kad 
jau mes vėlai parėjom, pusryčių nelaukėm. Nu, ir dabar visi veizijom 
valgyti tą porciją. O tas Gurevičius... Aš kitoj pusėj stalo taip 
sėdėjau toliau koks trečias. Sėdi nosį nuleidęs tas žydelis. Nu, ir visi 
atkreipė dėmesį. O jisai žydas ir jisai kiaulienos nevalgo. Net kada 
jau, kad tyliu. Tai priešais jį sėdintis vienas, "nu, Icka, kodėl tu 
nevalgai?". "Nenoriu", sako. Nu, ir tas sau sėdi, o tas valgo. Tas 
paskui, matai, jau toks, nu, šposininkas, kaip sako. Atėjo jam mintis, 
reiškia, pasišaipyti iš to kareivio, kad jau paklausė. Tai jis paėmė už 
to pagaliuko. Tas ištiesė, sako: "gal tu nori?". Tas jau buvo betiesiąs 
ranką imti, tas atitraukė. "Va tau", sako, špygą pakišo. Jis pasiėmė ir 
šveičia tą. Tai, žinot, po to ilgai neužmiršom tą jo šposą. Ir paskui 
vėliau jį paskyrė į kalvių mokamą... Arklius kaustyti kavalerijos. Buvo 
kitas Paulis... a, Peiža tokis. Ne, ne Peiža, Pauža toks, jau nėra, jau 
miręs. Pauža ir Gurevičius, reiškia, kalvių mokama, ir šešiems 
mėnesiams. Nu, ir dabar mokinasi jie. Išmoko ir kalvių, reiškia, 
kaustyti tuos arklius. Kaustė gerai, išlaikė egzaminus. Ir, būdavo, kada 
aš išvažiuoju atostogų... Nu, ir kiekvienas išvažiavęs atsiveža iš namų 
biskį ką nors vaišių. Mes ten jau nusprogstam už tai. Tai dešrelę, tai 
skilandį, tai lašinių gabaliuką, ten ką. Tai jisai, jau būdavo, kai tik 
aš parvažiuoju, tai jis ateina pas mane. Jau po užsiėmimų vakare: 
"Edvardėli, gal lašinių atsivežei?". "Atsivežiau, - sakau, - gabaliuką". 
"Duok, - sako, - spirgutį man". Tai aš jam ir duodu. Atpjaunu gabaliuką 
kažin kiekvienam. O jis, būdavo, kada jis parvažiuoja tai čia atostogų. 
Duoda į akis tenai sausainių, ten kokią bandelę, ten sausainiukų kokių. 
Tai jis jau skiria man. Jau jis laukia. Aš pareinu, jis man: "va, 
Edvardėli, lauktuvių parvežiau tau". Tai ten kuo ir dalindavomės. 
 
31:02 
 
Kl.: Taip ir dalindavotės, reiškia. 
 
Ats.: Taip, dalindavomės. 
 
Kl.: Nu, nu. 
 
Ats.: Jis toks jumoristas buvo. Lėtas jisai, toksai sugyvenamas žydelis, 
tikrai. O iš... Paskui buvo atvažiavę daugiau jų. Žinau, kad per dvi 
laidas net devyni buvo žydai. Ir žinau, kada vat baterijos vadas, toks 
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buvo lygtai kapitonas Gruzinskas. Tai baisiai nepatenkintas, kad jie, 
reiškia, nei lietuviškai net... Susirinkdavo kur kampe ir varvaliuoja 
žydiškai. Tai jis juos ir griebdavo čia: "po velnių, išmokit lietuviškai 
kalbėti, tada galėsit, - sako, - kalbėti saviškai". "Dabar, - sako, - 
lietuviškai nemokat kalbėti, tai čia varvaliuojat". Tai, būdavo, ir 
saugos, vengdavo. Jei pamatydavo tą ???, kaip žiurkė nuo katino nerdavo 
į kampus, kad nepamatytų. Žinot, tokie dalykai buvo. Nu, paskiau kada 
demobilizavomės, jau kartu išvažiavom... Kaip čia... Aha. Nu, tai kada 
atostogų ėjau vieną kartą pėsčias iš Kauno. O kur demobilizavomės, 
poligone, ten toj tą pačią dieną atsiskaitėm mes, kad kiti tarnyboj mus 
pakeitė. Mes ginklais atsiskaitėm tenais poligone, stovykloje. Tik 
kariškais rūbais parvažiavom į Kauną. Į savo rajoną, į savo kareivines. 
Čia buvo ūkio dalies viršininkas paliktas. O mes kada nuvažiavom su 
civiliais, tai mūsų visų rūbus jau kaip sandėlyj. Pakabos kiekvienam ir 
kiekvieno rūbai pakabinti buvo, reiškia, sandėlyj buvo. 
 
32:42 
 
Kl.: O kai demobilizavotės, tuos rūbus gavot? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: O karinę uniformą turėjot atiduoti ar?.. 
 
Ats.: Turėjom atiduoti. Pas mus, reiškia, ne taip kaip tarybiniais 
laikais, kad su uniforma tenai, reiškia. Ne. 
 
Kl.: Nu, bet tarybiniais laikais tai negrąžindavo tų civilinių drabužių. 
 
Ats.: Negrąžindavo. 
 
Kl.: Negrąžindavo. Reiškia, su uniforma išleisdavo. 
 
Ats.: Tai čia būdavo. Bet taip visumoj aš žiūrau. Mes jau, nu, su 
savo... 
 
Kl.: Su savo, reiškia. Reiškia, gavot savo drabužius. 
 
Ats.: Su kostiumais, kaklaraiščiai čia ryši. 
 
Kl.: Nu, ir dabar, kai demobilizavotės, ką tada veikėt? 
 
Ats.: Nu, aš parvažiavau pas tėvus į ūkį. Padėjau tėvams. Brolis jau 
buvo grįžęs Zenius, broliui padėjau. Paskui gyvenęs brolis apsivedė 
pirmiau. Jis keturiasdešimtais, aš keturiasdešimt pirmais metais. 
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Kl.: O tai, kai jau trisdešimt devintais rugsėjo pirmą karas prasidėjo 
ten tarp Lenkijos ir Vokietijos, paskui jau... Paskui rusai kaip pradėjo 
eiti, mobilizavo jus, ar ne? 
 
Ats.: Taip, mobilizavo. 
 
Kl.: Buvo mobilizavę. 
 
Ats.: Ir buvau papuolęs ne į Kauną, bet čia mane paskyrė, nežinau, 
kodėl. Ir daugiau, manau, iš pirmosios raitos baterijos iš caro pulko 
trys mes buvom papuolę į Seredžių. Seredžiaus čia buvo artilerijos 
dalinys, grupė ir mano... Aš papuoliau į kokį štabą. Ilgai, dvylika 
dienų aš išbuvau mobilizuotas. 
 
34:01 
 
Kl.: Kokia tada buvo nuotaika? Ko jūs tikėjotės? Kaip jūs galvojot, kad 
bus karas, jau reikės įsijungti į karo veiksmus? Ar tik ramūs buvot, kad 
čia tokia padėtis dabar darosi? 
 
Ats.: Nu, mes tada dar netikėjom, kad mus palies karas. Mobilizacija 
laikina reiškė, kad čia prasidėjo, kad vat čia reikėjo. Vat, kas tikėjo, 
kad su Vilnium galbūt kas nors galėjo būti, kad lenkai, žinot... 
 
Kl.: Kad su lenkais reikės kariauti. 
 
Ats.: Aha. Bet paskui, kada lenkai jau čia papuolė, internuoti buvo. Net 
Kulautuvoj stovykla buvo, kur čia kitur. Tie atvažiuodavo žmonės ir 
šaipydavosi, kad: "jūs, - sako, - šaipėtės, kad "į Kauną, į Kauną". 
"Dabar, - sako, - ne tik "į Kauną", net į Kulautuvą atėjo", atvažiavo. 
Paskui čia jau pašiepdavo, kad: "ne tik "į Kauną", bet net į Kulautuvą 
papuolė". Nu, būdavo. Ypatingai karininkai labai išdidūs. Nesiskaitydavo 
su kareiviais savo. Valydavo, reiškia, kad taip, kaip sako, chalujus... 
Karininkas išsitiesęs - batą padėjęs, kareivis valo, o jis išdidus 
stovi. "Tu valyk, reiškia, mano tarne, valyk man batus". Pas mus, 
lietuvius, kariuomenėj šitokių dalykų nebuvo. Karininkai pas mus labai 
buvo kultūringi, mandagūs, žmoniški. 
 
35:30 
 
Kl.: Gerbė kareivius. 
 
Ats.: Gerbė kareivius ir kareiviai juos gerbė, ir vis... Iš viso, sakau, 
pas mus kiek buvo ten jų. Koks jis nebūtų uniformuotas ir net jei 
tarnautojas neuniformuotas - žmonės visur gerbė ir turėjo autoritetą, 
ir žmonės susiklausę, o dabar aš nežinau, kodėl. Neįsivaizduoju, kaip 
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čia darosi pas mus. 
 
Kl.: Tai ten Seredžiui jūs, reiškia, buvot... buvot dvylika dienų. 
 
Ats.: Dvylika dienų. 
 
Kl.: Paskui ką? 
 
Ats.: Po dvylikos dienų demobilizavo mus jau. Gavom už pusę mėnesio 
atlyginimą, nu, ir vėl. Jau buvau, tris dienas dar vaikščiojau 
pilietiškai. Neturėjau dar uniformos. Paskui gavau uniformą jau. Ir 
grąžinom uniformą, atsiėmėm savo rūbus. Atsiėmėm atlyginimą ir 
išskridom. Persikėlėm per Nemuną į šitą pusę, likusią, reiškia, kur 
pažymėta. Jau kiti draugai anksčiau atėjo... 
 
TAPE 2 
 
Ats.: Aš maniau, kad jisai šposais, šposauja, o jis jau rimtai. Tai 
paskui, kada jisai jau taip, tai aš matau, kad taip. Ir sakau jau tam, 
šitam sakau: "paeinam toliau, matai, - sakau, - čia žmonės". Buvo 
didysis šeštadienis, o daug žmonių važiuoja, eina į magistralę. Odiniai 
paltai, raudoni raiščiai ant rankovių. Niekas fizinio darbo nedirbo. Tai 
šitie jau, kaip tie, politrukai, kiti jau ten žemesni, kur tie ten, 
sandorininkai. Jau žydas nei vienas fizinio darbo nedirbo. Tai mes, 
būdavo, kai važiuojam, vežėm šitą... Važiuojam po objektus, įvairias 
statybines medžiagas, tai žydelis jau ten sandėlyj. Tai mes, būdavo, 
pasišaipydavom. Nu, "ateis, - sako, - Adolfas, sutvarkys jus, 
iškastruos, - sakom, - jus visus". Tai kitas, nu, nieko. O kitas tai 
praneša taip irgi, reiškia, tiems politrukams. Ir vieną kartą, kas 
tai buvo kovo mėnuo jau keturiasdešimt pirmų. Jis pasiunčia į priekinę 
stotį, į rampą. Buvo parvežta kas ten, tekinimo staklės, reiškia. Nu, 
konteineris parvežti tas stakles. Ir bekraunant mums tas stakles kaip 
tai papuolė man. Kampas to konteinerio su tom staklėm papuolė ant kojos 
nykščio ir sutraiškė nykštį. Nu, ką, aš jau dirbti negaliu. Transporto 
tai nėra. Tai aš pėsčias nušlubavau ten nuo... iš Miško gatvės... Ne iš 
Miško, Miško gatvėj buvo mūsų bataljonas. Čia kas tai Kęstučio gatvėj ta 
kontora buvo, "Vanstroj" vat. Iš Kęstučio gatvės iki žiemos uosto jau 
mano kur Kaune čionai. Tai netoli žiemos uosto buvo poliklinika. 
Nušlubavau tenais. Nu, sena ta koja. Daktaras pažiūrėjo. Ten dar nagas 
laikėsi, nuplėšė tą nagą. Nu, išdezinfekavo vaistais, jodu, kuom ten, 
aprišo man. Ir davė paliuosavimą trim dienom. Nu, ir ką dabar. Iš čia 
dabar, reiškia, pro šalį, nuo Napoleono kalno ten reikia pareiti man. 
Žiemos metu Nemunas užšąlęs, čia tiesiog. Pro geležinį tiltą, paskui 
tiesiog per Nemuną ten tiesiai ant Napoleono kalno. Užlipau ant kalno. 
Ten netoli, reiškia, sesuo gyvena. Ir dabar pareinu. O liepė: "po trijų 
dienų ateisi perrišti". Ir dabar kaip tik sutapo taip. Vieną vakarą 
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pareina švogeris iš darbo. Sako: "šiandien atlyginimus mokėjo, o tu, - 
sako, - kaip?". "Nu, - sakau, - reikės nueiti ir man". Tai aš po trijų 
dienų, trečią dieną nušlubuoju į tą polikliniką. Persirišu tą koją, 
išeinu į gatvę jau link tos darbovietės. Susitinku vieną bendradarbį. 
Pasilabinom, pasisveikinom, pasilabinom. Sako: "kur tu eini?". Aš sakau: 
"vakar sakė švogeris, kad ten mokėjo atlyginimus, mokėjo, - sakau, - 
einu ir aš". Jis apsidairė, sako: "tu ne atlyginimo, o greitai nešk 
muilą tavęs, - sako, - jau ieško". "Kaip tai?". "Nu, vat paprastai, - 
sako, - ten žinai, kaip jie... Vienas, - sako, - iš jūsų grupės jau 
sulaikytas". 
 
4:12 
 
Kl.: Iš grupės? Tai kokia buvo jūsų grupė? 
 
Ats.: Nu, grandis. Trys, trys žmonės, reiškia, grandis. Grandim, 
reiškia, buvo suskirstyta. Ten trys prie pakrūmių, iš krūmų, reiškia, 
medžiagas kai veža. Švogeris, aš ir dar vienas, reiškia, jau vienas ten 
sulaikytas. Tai ką jau. Kai jis pasakė šitaip, apsidairiau ir namo. Ir 
ką daryti? Staiga susiorientavau, kad aš šlubas. Ta koja skaudama, tai 
nušlubavau prie pilies. Ten buvo vadinama tokia aikštė, rinka. Žuvinė 
rinka buvo ant Neries kranto ten. Dabar, kur ten suvažiuoja prie pilies 
tie visi troleibusai, troleibusų parkas. Nušlubuoju šiaip taip į tenais. 
Galvoju, kad mažu bus iš mūsų tenais atvažiavę. Žmonės, būdavo, arkliais 
atvažiuoja. Atveža ten gyvulių, atveža ir, žinai, produktų, ten sviesto, 
sūrių, lašinių. Atvežia ir gyvulių, kiaulių atveža. Nu, įvairiausių 
prekių ir miško medžiagos, lentų, visko. Ir kaip tik randu kaimyną, tokį 
Sutkų. Šalia uošvijos gyvena, Sutkus toks. Jau jis išsipardavęs, 
tvarkosi. Aš prisistatau, sakau taip ir taip. Aš jam ir sakau, kad" čia 
man jau bėda". Tik sakau, kad: "susižeidžiau koją, - sakau, nu, ir kaip, 
- sakau, - Jenčius. Sakau: "gal parvežtum". "Gerai, - sako, - aš jau 
išsipardaviau viską, - sako, - tik dabar vat pastovėk čia, - sako, - 
padabok arklį". "Bėgu, - sako, - į parduotuvę duonos ar kur ten ir, - 
sako, - grįšiu ir važiuosim". Nu, ir apsiperka, sėdu. Parveža jis mane į 
namus jau. Parveža, nu, ir nieko. Jau per daug nesirodau niekam. Ir jis 
buvo kovo mėnesį. Gi kovas praėjo, balandis, gegužis, birželio mėnesį, 
reiškia. O jie per tą laiką nesusiorientavo čia kaip tai ir... Ar čia 
dėl to himno gal buvo tas, aš tikrai pats nežinau. Bet jau atvažiavo, 
reiškia, kada Gruzinskui pasakė, kad aš susitikau su uošviu, tai jis 
pasakė. "Atvažiavo, - sako, - tuojaus prie vartų, iššoko kareiviai, 
apsupo apstojo sodybą, apsupo. Atėjo karininkas į butą, paklausė, ar čia 
toks ir toks čia gyvena?". 
 
Kl.: Kokia kalba paklausė? 
 
Ats.: Rusiškai. O uošvis mano net prieš šitą... Revoliucijos metu kaip 
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tik rusų kariuomenėj tarnavo, tarybinėj armijoj septynioliktais metais 
dar prie caro. 
 
6:52 
 
Kl.: Jau suprato rusiškai. 
 
Ats.: Jis rusų kalbą gerai mokėjo. 
 
Kl.: Tai visi atvažiavo ar buvo vietinių vat tame tarpe? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Atėjusių. 
 
Ats.: Atvažiavo, yra šalia Šakių - ten dalinėlis stovėjo tų enkavėdistų. 
Tai iš to dalinio atvažiavo, reiškia, karininkas, vienas seržantas ir 
keli kareiviai, reiškia. Taip paskiau šitas: "taip, - sako, - čia mano 
žentas". "O, - sako, kur jis yra, jis yra namuose?". "Ne, - sako, - 
išėjo į darbą". "O kur, nuo pat, o kada, - sako, - jis grįš?". "Nu, ką, 
- sakau, - aš nežinau". "Pietų tai tikrai, - sako, - nepareis. Išeina, - 
sako, - jau į darbą, tai, - sako, - visai dienai. Pareina vakare". Tai, 
sako, dar susėdę parūkė. Nu, nuo tabako ir uošvis jau ten, susisuko į 
tą... Tokią leiką pasidaro ir susipila tos markorkės ir įplečia garo, 
užsidega ir rūko. Įsikalbėjo, rusiškai gerai kalba. Pasėdėjo kokią 
valandą, daugiau, nesulaukė nieko. "Tai ką jis, - sako, - ne... tikrai 
nepareis?". "Ne, - sako, - pietų tai tikrai nepareis". "Bet, - sako, - 
jeigu pareitų anksčiau...", parašė raščiuką. "Jeigu pareis prieš šešias 
vakaro, tai būtinai tegul ateina šiandien iš vakaro į Lekėčius...". Į 
valsčių pas įgaliotinį. "O jeigu šiandien ne... vėlai grįš, tai rytoj 
rytą aštuntą valandą būtinai tegul ateina jau". Ir paliko tą raštelį ir 
išvažiavo jau. Tai paskui kada tą susitikau kaimyną tą, perdaviau jam 
dviratį, ir, nieko nelaukęs, nurodžiau, kur aš einu. kad žinotų, kur 
ateiti. Atnešti man šiltesnius rūbus, atnešti maisto. Ir ten nuo... nuo 
gyvenvietės maždaug kokie apie trys kilometrai. Žinau, kad ten būdavo... 
Reiškia, ten, kur mes gyvenom ir dabar tenais taip kaip seniau prie 
kaimo kaip gyvendavo. Penki gyventojai, kiemas prie kiemo. Ten ir 
laukas rėžėsi. Ir visi, kas du, kas tris hektarus turi. O kiekvienas ten 
laiko karvę ir arklį. Reikia ir šerti, ir išganyti. Tai karvę, būdavo, 
daugiausiai ir į mišką gena. Arklius ten irgi, būdavo, veda į mišką. 
Buvo ten toks... nu, bala tokia, vikšrine vadindavo, vedė visus. Kiti, 
būdavo, vis atveda ant nakties. Dieną dirba, o vakare atveda. Supančioja 
tą arklį tenais į tą vikšriną. Ir ten ganosi per vasarą. 
 
Kl.: Jūs ten ir prasislapstėt visą tą laiką? 
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Ats.: Tai aš paskui prisiminiau, kad čia jau gerai atėjus. Reiškia, man 
čia susitikimas su jais, ateis. Tai aš ten ir nuėjau. Ten kilimėlį tokį 
radau, pasiruošiau guolį. Vakare tėvas atvedė arklius, atnešė man... 
Kaimynai visi patikimi. Aš nei vieno nebijojau. Atnešė rūbus šiltesnius 
ir nors dar reikėjo, nors ir birželis. Ir vat išgulėjau iki karo 
pradžios, tai dvidešimto birželio. Aš devynias dienas išgulėjau miške. 
 
10:03 
 
Kl.: Tai ko jūs tada tikėjotės? Nu, vat gulit dieną, gulit kitą, vis 
tiek. Ar jūs žinojot, kad karas prasidėjo? 
 
Ats.: Taip. Tikėjau, kad tikrai vat tikrai karas turi vat tik tik ant 
dienų karas būti. 
 
Kl.: Ar buvo tokių nelaimių ar draugų, su kuriais vat galėjot... 
 
Ats.: Susitikdavom. Buvo tokių, kurie net... Net ir karininkų buvo. Bet 
paskui kada, matot, kad ir, reiškia, susitikę buvom. Taip numatė, kad 
net... Buvo tokių labai, žinot, žiaurių tų aktyvistų. Ir apie tuos 
pagalvojom. Kad jeigu tikrai matysim, kad jau karas, užeina sovietai, 
tai jau stengsimės juos likviduoti. Aktyvistus, kad jie neparduotų visų 
žmonių. 
 
Kl.: Tai kokie čia aktyvistai buvo? 
 
Ats.: Nu, raudonieji, partiniai visokie. Buvo kiekvienam kaime ten 
visokie... Ir taip ten kokie užeina, tai policininkas ar kas. Nu, tokie 
jau aktyviai pasireikšdavo visur. Stebėdavo žmones jau visur. 
 
Kl.: O jūs ginklus turėjot? 
 
Ats.: Kai kurie turėjo. Mes jau turėjom tada. 
 
Kl.: Tai jūs jau ten su ginklais buvot? 
 
Ats.: Taip. Nu, ir dabar dvidešimt antros rytą taip, apie kokią trečią 
valandą turbūt. Birželio mėnuo, jau šviesu. Mane pažadino Kauno 
bombardavimas. Tas trenksmas pažadino mane, ir nieko. Tiktai atsimerkiau 
akis, kad jau karas. Bet dar guliu, aukštielninkas guliu. Galva į 
šiaurę, čia į šitą, į pietus kojos, nu, čia. Ir viršuj manęs nuo 
Seredžiaus lėktuvas. Vokiečių lėktuvas skrenda aukštokai. Ir žiūriu, kad 
- tai kairėj, tai dešinėj, tai kairėj, tai dešinėj baltų dūmų 
kamuoliukai. Reiškia, iš Seredžiaus priešlėktuviniais apšaudo jau 
lėktuviniais šrapneliais. 
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12:15 
 
Kl.: Rusai, reiškia, šaudo. 
 
Ats.: Aha, rusai šaudo. Viskas, karas. Pakilau iš savo to guolio. Viską 
palikau, batus, be kepurės, ir bėgti. 
 
Kl.: Ir kur? 
 
Ats.: Į namus, į uošviją. Tai gerai, kad nieko. Būčiau parbėgęs tiesiog 
į nagus. Bet nieko nebuvo dar čia kaime. Parbėgau. Durys kaip kokios... 
Čia pas mus niekur nerakinamos buvo. Atbėgau. Uošviai miega, žmona 
miega. Tuoj sužadinau, pakėliau visus. "Kaip, - sakau, - jūs galit 
miegoti, karas juk. Nejaugi jūs negirdėjot, - sakau, - bombardavimo". Ir 
žiūriu per langą, iš dešinės, čia iš Žeimių pusės... kada magistralė 
kaip eina Kaunan. Tai tąsyk nebūdavo, tik paprasčiausias antros rūšies 
vieškelis žvyruotas. Kariuomenė, tie darbininkai, darbo bataljonas nuo 
pasienio jau traukia. 
 
Kl.: Rusų kariuomenė? 
 
Ats.: Rusų kariuomenė. Kastuvai ant pečių. Mašinos važiuoja su 
"katiušom" tuo keliu. O šitie, darbo bataljono kareiviai, dulkėse 
skęsta, trokšta, eina grioviais. Jau rusai, reiškia, karas. Tai dabar 
mes kiek palaukėm, biskį užkandom pusryčių. Jau apie darbą niekad 
negalvojo. Išėjom. Išsinešėm kėdę ar suoliuką ir susėdę sėdim ir žiūrim, 
kas čia. Eina, vora nenutrūksta tie darbo bataljonas. Viena, kita mašina 
pravažiuoja su tom "katiušom", o tie grioviais eina. Ir taip apie kokią 
vienuoliktą valandą žiūriu, iš to kelio dviratininkas pasuko ir link 
mūsų. Atpažinau tą, kad, reiškia, tai švogeris, sesers vyras, 
Erštekaitis. Irgi jaunesnis puskarininkis. Ir atvažiuoja ir rusai. 
Atvažiavo, pasilabinom. Ten sakau: "nu, kaip tu šičia, kaip tu čia, - 
sakau, - suprasti. Ir tu, - sakau, - matai, - sakau, - traukiasi į 
tenai, į Rytus. O tu priešais važiavai, niekas tiek...". "Niekas, - 
sako, - man nieko nesakė. Važiavau, niekas man netrukdė". "Nu, kaip tau, 
- sakau, - atrodo, kas čia yra?". "O velniai žino, - sako, - vakar 
vakare pas mus buvo paskelbta Kaune, kar, reiškia, apie ketvirtą, 
trečią, ketvirtą valandą bus manevrai". Tai sakau: "aišku, kokie čia 
manevrai". "Gali būti", sako. 
 
KL.: Tai čia patys rusai paskelbė, kad bus manevrai? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Rusai paskelbė. 
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Ats.: Jo. Kaune, reiškia, per... per radiją. Reiškia, kad ketvirtą, 
trečią, ketvirtą valandą bus manevrai. Nu, tai jau aišku, jau tie 
manevrai. Tai dar ten pavėsyj susėdę parūkėm. Ir buvo uošvelis ir aš, ir 
jisai. Sėdęs nuvažiavo namo. Ne, nebuvo nei uošvijoj, nei mano tėviškėj. 
Vienas jisai. Nu, ir tvarkoj. Po kiek laiko žmona sako: "einam, žinai, į 
tavo tėviškę pasižiūrėti, - sako, - ten jis nuvažiavo. Kas ten 
girdėti?". Mes nei radijo, nei televizoriaus... Radiją turėjom tėviškėj, 
tokį "Philipso" aparatą radijo. Nueinam su žmona. Atėjo kaimynas, toks 
Sulžickas, ??? buvo ??? ??? girininkijos. Švogeris, aš, tėtis, brolis ir 
kas tai... Man rodos, nu, ne apie dvyliktą valandą paskelbė Kaunui. Per 
Kauno radiją, reiškia, jau užimtas buvo radiofonas.Paskelbė, kad jau ne 
Lietuva, reiškia, Kaunas išvaduotas. Ir jau paskirta pirmoji vyriausybė, 
reiškia. Giedojo himną Lietuvos, ten tą giesmę. Tai dar mano tėtis 
amžinatilsį kur tai turėjo užsiraugęs degtinės. Tuoj atsinešė, visiems 
po stiklelį ant to džiaugsmo, išgėrėm po stiklelį. Nu, ir paskui tas 
Sulžickas išėjo, ir aš su žmona išėjau. Švogeris sėdo ant dviračio, 
išvažiavo. Parėjom. Tai mums dar beeinant du rusai prabėgo pro mus jau 
šita kryptim irgi ant Kauno, link Kauno. Su automatais. Tas padplatkes 
užsidėjęs, susilingavęs per petį. Bet nieko jie mums nesakė. Pro mus 
pranėrė pamiškėn, ne keliu, bet laukais, pakrūmėm neria. Nu, ką. 
Parėjom, nieko. Paskui ant rytojaus nuėjau į Lekėčius. Ten jau 
organizavosi taip, kaip Kaune, sukilėliai. Taip ir čia buvo. Paskui 
susidarė čia mūsų tokia grupė. Buvo pradėję čionai atsilikusių tų 
raudonarmiečių plėšikauti gyventojus. Tai ėjom žiūrėti, reiškia. Kur 
sutinkam, nuginkluojam. Ne, čia nieko nedarė tie. Ginklus atimdavom ir 
paleisdavom, arba nors spynas išimdavo. Bet jie ginkluoti. Kas 
reikalinga pasiimdavo, eidavo ir nešdavo. 
 
17:45 
 
Kl.: Tai pasiimdavot tuos ginklus iš jų. 
 
Ats.: Nu, bet jie... 
 
Kl.: Ar turėjot kokią uniformą? Kaip jūs atrodėt, kaip jūs elgdavotės? 
 
Ats.: Paprasčiausiai baltaraiščiais vadino. Baltus raiščius turėjom. 
 
Kl.: Tai jūs dabar, reiškia, buvot, reiškia, jau šitų sukilėlių 
aktyvistų... Reiškia, jūs buvot kur? 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Reiškia, Lekėčių buvo būrys. 
 
Ats.: Jo. Buvo čia būrys, reiškia, grupė. Paskui, nu, parvežėm iš... Čia 
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jau buvo, matyt, surinkta daugiau, tai iš Šakių parvežėm. Čia jau 
aplinkui buvo surinkta. Mano uošvelis dar kaip tik važiavo, nu, parvežė 
dar. Aš sakau: "parvežė ginklų dabar, - sakau, - kas juos saugos. Ateis 
kas nors ar raudonieji, vėl pasiims". Bet niekas neatėjo. Nors aš jau 
nemiegojau, sėdėjau, vaikščiojau aplink sodybą, bet niekas nepasirodė. 
Nu, ir ką gi. Paskui jau... 
 
Kl.: Vat, o tų susišaudymų nebūdavo, kad tie raudonarmiečiai 
pasipriešintų jums kas nors? 
 
Ats.: Ne. Čia Kaune lietuvių nebuvo pas mus tų. 
 
KL.: Tai jeigu prieinat, reiškia, atimti ginklus, tai ir atiduodavo? 
 
Ats.: Nu, pas mus... Stebėdavom, reiškia, pamatėm kur, iššokom kur, 
reiškia, surenkam. Ginkluoti irgi, jau "rankas aukštyn, meskit ginklą", 
bet ne... Nu, jie paklusnūs gi būdavo. Meta ginklą, rankas pakelia ir 
išeina. Jie palieka ginklus ir "eikit sau" link Kauno. 
 
Kl.: O tai kodėl nelaisvėn neimdavot? Galėdavot į nelaisvę paimti. 
 
Ats.: Nu, tai mes neturėjom kur. O ten paskui toliau surenka vokiečiai. 
Jau buvo pas mus ir įpratę, kaip laikraštis buvo. 
 
Kl.: Nu, o tie visi aktyvistai, kur jūs sakėt, kad reikia tuos 
aktyvistus sutvarkyti. 
 
Ats.: Nu, tai paskui vėliau su jais tvarkėmės. Ir radom, o vėliau jau 
buvo tokių. Nu, paskiau tai dar tiktai sušaudymai buvo. Buvo čia ir 
Šakiuose jie, Batriškėse žydkapiais vadina. Nu, ir buvo ir ten apie 
Lekėčius. Ir čia vat, pavyzdžiui, Batriškėse ruošė, reiškia, mūsų 
gyventojams, mūsų lietuviams duobes iškasė. Ir buvo vienas mokytojas, 
Matusevičius Viktoras. Mes su juo sėdėjom Marijampolės kalėjime vienoj 
kameroj. Žmogus negrįžo, keturiasdešimtais metais. Paskui išvežė į 
Kauną, į saugumo rūsius, ten vokiečiai išvadavo. Keturiasdešimt 
ketvirtais metais užėjo antrą kartą. Vėl areštavo, išvežė ir dešimt 
metų, žmogus negrįžo. Jau du sūnūs ir dukra partizanuose iš... 
 
Kl.: O kas šitie jau patys aršiausi aktyvistai buvo čia vat, jūsų 
kraštuose, Lekėčiuose, vat kitur? 
 
Ats.: Nu, Lekėčiuose... 
 
Kl.: Kuriuos jau jums reikėjo tvarkyti. 
 
Ats.: Sutkus toks buvo čia Batriškėse, jau jisai. Paskui kas ten buvo 
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dar tokie. Šidiškis tai slapstėsi ten vokiečių okupacijos... Reiškia, 
vokiečių okupacijos metais. Paskui jau šitas, nu, Inčius labai toks 
aktyvus buvo. Čia jų buvo penki, šeši. Man per tardymą net buvo, žinot, 
primetę keturiolika galvų. 
 
20:48 
 
Kl.: Kad jūs sušaudėt? 
 
Ats.: Aha. Lietuvoj pasiūlyta mirties bausmė man. O paskui kalėjime dar, 
dar keturis prijungė. Tai aš paskui kalėjime pasakiau. "Galų gale kaip, 
- sakau, - suprasti tuos, - sakau, - kur įvardinot. Aš gi juos visus, - 
sakau, - palikau gyvus laisvus ten. Kaip jau, - sakau, - nu, dabar man 
jums pasakyti. Ką, jie mane išleido iš kalėjimo, aš juos sutvarkiau, vėl 
atėjau?". Susižvalgė tie tardytojai tarpusavyje, nieko. 
 
Kl.: Jie nesilaikė. Tą falšivą bylą sudaryti, reiškia, nu. 
 
Ats.: Ir paskui, matot, po... Pirmą kartą kada tardymą užbaigė, mus 
išvežė į Marijampolės kalėjimą. Ir tik po trylikos mėnesių atvažiavo 
antrą kartą. Buvo toks NKVD viršininkas Žaliabinas, kapitonas. Šito 
kapitono patrono jau įpėdinis. Kapitoną tai aš sutvarkiau. Nu, ir 
atsivežė tuos jie. Jie antrą katrą mus pertardė. Tai čia buvo pagal bylą 
tokie ne visi... 
 
Kl.: Tai tą kapitoną jūs, jūs nušovėt jau po karo, ar ne? 
 
Ats.: Kaip tik karui... devintą gegužės. Atvažiavo jie į balių čia į 
Šakius. Ir mums buvo pranešta jau. Mes juos likvidavom. 
 
Kl.: Keliese jūs padarėt tą operaciją? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Keliese dalyvavot toj operacijoj? 
 
Ats.: Septyni mes mes dalyvavom. Aš jau šičia buvau vyresniuoju. 
 
22:25 
 
Kl.: Jūs vadovavot. 
 
Ats.: Matot, aš turėjau jau patirties. Jau bataljone kaip buvau Rytuose 
su raudonais jau partizanais. Jau aš taktiką žinojau. Nu, patirties aš 
turėjau, tai mane... Būdavo kokios operacijos, tai pavesdavo. Ir 
sėkmingai sulaukėm, sulikvidavom ir be nuostolių. 
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Kl.: Tai jūs tą taktiką perėmėt iš Rytų partizanų? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Taip, kaip jie darydavo? 
 
Ats.: Ir vat aš kiek pastebėjau. Per visą tą mūsų pokario partizaninę 
kovą, per tą visą laikotarpį mūsų net ir vadai šito neįsisavino. 
Nesuprato, kad mes saujelė su tokia ginkluote su reguliaria kariuomene 
nieko mes... Mes tik galėjom išpuolius tokius, pasalas, kur vat 
mažesnius tokius buvo, kur, kad operacijas įvykdyti. Bet stovyklas 
apginti... 
 
Kl.: Frontą laikyti, reiškia, taip, jo? 
 
Ats.: Su reguliaria kariuomene tai jokiu būdu. Matyt, tokia taktika, 
sakau, buvo. Kiek pastebėjau, jie buvo ten. Man pačiam teko dalyvauti 
vienoj operacijoj, ir ne vienoj. Ir vienoj teko nukentėti. Buvau 
kantūzitas ant vienos ausies. 
 
Kl.: Kur jinai buvo? 
 
Ats.: Nu, Minskas, apie Slucką ir Babruiską, ten mūsų apylinkėse. Tai 
jie būna taip. Nakties metu. Bet jeigu mato, kad, reiškia, užsitęs su 
reguliaria kariuomene. Užsitęs ilgiau ir čia pat brėkšta rytas, jau jie 
šito nelaukia. Jau rytas... Brėkšta rytas, jie traukiasi į savo bazes, į 
pelkes kur nors ten. 
 
Kl.: Nes reikalinga tamsos yra priedanga. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Reiškia, visą laiką. 
 
Ats.: Ir į atviras kautynes su reguliaria kariuomene nesileidžia. Ir 
buvo ten pas juos buvo daliniai ne tokie, kaip pas mus. Ir tai jau ne... 
O mūšyje tai saujelė, dešimt... Net tą vakarą, kada jau buvo, ??? į 
kalėjimą uždarė, su vadu kad net susiginčinom. Bet paskui mane 
pagrąsino, kad aš turėjau nutilti. 
 
24:50 
 
Kl.: O kas vadas jūsų buvo? 
 
Ats.: Kapitonas Vaitys. 
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Kl.: Vaitys. 
 
Ats.: Jo. Paskui va tokie rezultatai. Devyniolika žuvo... 
 
Kl.: Nu, tai dabar grįžkim dar į keturiasdešimt pirmus metus, reiškia. 
Mes dabar, reiškia, keturiasdešimt pirmais metais dabar, reiškia. Jūs 
susiorganizavot, reiškia, tas sukilėlių būrelis. Kiek jūs buvo, ar 
didelis būrys buvo? 
 
Ats.: Aštuoni mes čia buvom Lekėčių ir jenčiuviečių, Jenčių vyrų. Aš 
buvau, Leonaitis iš Jenčių, Litvinas Vincas, jau irgi nėra to. Adomaičio 
irgi jau nėra. Tik aš vienas iš tos grupės. O iš Lekėčių buvo 
Vaičekaitis tai ten, paskiau ten buvo šitas Račiukaitis Stasys, jau 
miręs. Jos Jungtinėse Valstijose pasitraukė į Vakarus. Paskui... matot, 
atmintis labai šlubuoja. Pas mane irgi jau užsikerta. Iš lekiečių buvo 
Povilaitis, Valatka. Va tiek tik pavardžių prisimenu. 
 
Kl.: Kas vyresnysis buvo jūsų? 
 
Ats.: Vyresnysis Valatka. Man jis buvo vyresnysis. 
 
Kl.: Jis kariškis buvo. 
 
Ats.: Ir... Ir tarnavęs, ir puskarininkis, reiškia. Jis jau vyresniuoju 
buvo, reiškia... Vadovavo ten. O paskui aš įstojau į bataljoną liepos 
dvidešimt aštuntą. 
 
Kl.: Tai dar apie tą vat sukilėlių būrį papasakokit. Reiškia, jūs... Jūs 
nuginklavot, reiškia, tuos rusų belaisvius, reiškia. Paskui, reiškia, 
kas dar buvo? 
 
Ats.: Nu, kiek čia jų buvo, reiškia? Dar vieną kartą, tiesa, uošvijoj, 
bet taip kada dar... Nu, kaip čia, palaukit, jau po karo. Jau po... po 
karo, prasidėjus. Karui prasidėjus jau, jau traukėsi, dar buvo 
užsilikusių. Dabar taip dienos metu, pavakarę atėjo politrukas, 
seržantas ir eilinis, trys. Politrukas su tuo, špūliniu tuo... 
 
27:20 
 
Kl.: Naganu. 
 
Ats.: Galvoju, naganu. Tas seržantas jau automatą tą, viską, o kareivis 
- nu, tokią kačergą, pėstininkų šautuvą. Nu, uošvis kaip mokėjo rusų 
kalbą, tai jis užsikalbino. Ir mums bekalbant, lauke taip kalbant... O 
jis visai prie pat miško gyveno. Reiškia, prie pat miško, jau prie kiemo 
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sode pušys auga, jau lauke. Ir užskrenda vokiečių lėktuvas. Nežemai, 
neaukštai visai, juodi kryžiai. O tas politrukas: "ėto našie, nevažno", 
o bėga pasislėpti po pušim. Nu, ir mes stovim prie namo. Galų gale ten 
šnekėjo, šnekėjo, jau pavakarys visai, ir apsinakvoja. Apsinakvoja, nu, 
kur dabar. Nueina, reiškia, jie kur nors į rūsį. Jis pats nenori. Sako: 
"dar uždegs ar ką tai". Tai atnešė šiaudų glėbį, kūlį į virtuvę, į namą. 
Koldrą patiesė ten, ten tie iš karto... Dar vakare sėdėjo ilgai. Su 
uošviu kalbėjo ten apie ūkį. Ir galų gale... O vienas tas kareivis 
paliktas lauke, sargyboj jau. O tas politrukas, šitas leitenantas, 
reiškia, čia kambary. Paskui sugula tie, ir galų gale paskui tą 
paskviečia eiti miegoti. Nu, ir sugulę sau miega. O uošvis ryte 
atsikėlęs išėjo. Kur tai buvo numatęs tą dieną su arkliu. Reikėjo gal 
dirbti lauke ar kur važiuoti. Neranda arklio. Pareina nusiminęs, "taip, 
- sako, - nėra arklio". Ką dabar daryti? Tai sakau: "einam ieškoti". 
Gerai. Dabar jis eina link Lekėčių, o aš, priešingai, link Šakių tą... 
Čia kur kaimas jau. Klausinėdamas, dairydamasis, pasitikęs žmogų 
klausiu. Dar kiekvienas kaimynas arklį pažįsta. 
 
29:25 
 
Kl.: Pažįsta tą arklį. 
 
Ats.: Ir jau išeinu į šitą... prie to vieškelio. Paėjėjęs kiek žiūriu, 
atvažiuoja vokiečių mašina dengta brezentu, furdmanas. 
 
Kl.: Tai čia pirmi vokiečiai jau buvo, kuriuos pamatėt? 
 
Ats.: Prašau? 
 
Kl.: Pirmi vokiečiai čia buvo, kuriuos pamatėt? 
 
Ats.: Taip, pirmi vokiečiai. Tai buvo jau, palaukit, kelinto čia buvo? 
Dvidešimt, Dvidešimt ketvirta, Joninės. Nu, gerai. Einu, aš pakele einu. 
Jau vokiečiai sveikinasi ranką ištiesę. Nu, jau jie tiesia ir aš 
ištiesiu ranką ten.Nu, žiūrėdamas, kita mašina, trečia pravažiavo. Nu, 
ką. Aš apsisukęs, apsidairęs, nieko neradęs, grįžtu. Grįžtu atgal, 
pareinu namo. Sako: "surado". Jau čia žmogus nurodė kur tai. Reiškia, 
buvo išėjęs kur tai. Ir gerai, kad supančiotas, iššukavęs dar ten. 
Arčiau yra Puškonių kaimas arti, o į Jenčius dar du kilometrai. O tas 
arklys kaip ten... ar jį kas mažu buvo nusivedęs. Dirbo ir paleido, 
atsipančiojo, ar jis pats ten nušuokavo. Tik pasakiau uošveliui, sakau: 
"jau vokiečiai". O dar tie rusai miega. Tai jis įbėgęs suriko. Sako: 
"kelkitės, - sako, - jau vokiečiai". Tai tie pakilo tuojaus, iššoko 
lauk. Jau ir įvažiuoja viena mašina. Tie tiktai paklausė kelio link, 
link Kauno, kur čia ta kryptim į Kauną. Tai uošvis nupasakojo čia. Ir 
kur, reiškia, galima tiesiog. Paskui įeina į karišką vieškelį ten tas 
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keliukas. Ir kaip jie toli nuėjo, kad likimo nežinau. Dar visa ta dalis 
nenuginkluota. 
 
Kl.: Tau jau čia vokiečiai. O kelintą dieną vokiečiai karo atvažiavo? 
Antrą kokią turbūt, ar ne, nes prieš Kauną. Jeigu į Kauną įėjo kada? 
 
Ats.: Į Kauną dvidešimt antrą. 
 
Kl.: Dvidešimt antrą. 
 
Ats.: O jie įėjo į trečią dieną. 
 
Kl.: Į trečią. 
 
Ats.: Dvidešimt ketvirtą. Pirmi tik ūžė, ūžė. O čia jau anksčiau prie 
Panemunės, jau prie Seredžiaus, šitą... Paežerėliuose anksčiau pasirodė, 
jau dvidešimt... 
 
Kl.: A! 
 
Ats.: Dvidešimt trečio jau jie. 
 
Kl.: Jų ten jau pagrindinė kolona ėjo, ir jie greičiau nuėjo. 
 
Ats.: Taip. Jau ten. 
 
Kl.: Tai pas jus Lekėčiuose, nors čia siena arčiau, jie vėliau atėjo, 
negu į Kauną, ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Nu, čia traukėsi rusai, reiškia. Nu, o paskui kai jau vokiečiai 
užėjo, tai jau tie jūsų aktyvistai, komunistai jau buvo suimti visi? 
 
Ats.: Taip. Jau buvo. 
 
Kl.: Kur jūs laikėt juos? 
 
Ats.: Lekėčiuose. O paskui Lekėčiai pristatydavo. Surinkdavom ir 
nuveždavom į Šakius. Jau čia buvo Šakiuose... 
 
Kl.: Ir kam perduodavot? 
 
Ats.: Nu, čia policijai perduodavom. 
 
Kl.: Nu, o tos duobės kada... 
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Ats.: Viską policijai. Ir čia jau vokiečių buvo, reiškia, daliniai jau. 
Jau valdžios jau kokie atstovai buvo iš vokiečių kariuomenės. Nu, čia, 
matai, paskui... A, tiesa, dėl to mokytojo. Reiškia, jis buvo kaip 
areštuotas, tai va tą patį sekmadienį... O juos prieš tą, prieš karą dar 
varė čia kasti tas duobes. Tai jie paklausė tų sargybinių. Ir aktyvistų, 
ir civilių tenai buvo tokių, kurie su ginklu saugojo. Juos varinėjo 
kasti, prie duobių, paklausė. Tai pasakė: "budiem musarnuju jamu 
kapatj", reiškia, šiukšlių duobę, mesti jau šiukšles. Mus, mes jau 
vadinomės šiukšlėmis. Bet paskui patiems teko ten. Čia: "musarnaja jama" 
buvo. Ir tą patį sekmadienį, dieną karas jau buvo prasidėjęs, tą 
mokytoją išvežė į Šakius, į Kauną. Per Lekėčius kai vežė, žmonės matė 
jį sėdintį kuzove, reiškia... 
 
33:25 
 
Kl.: Tai jie norėjo į tas duobes prišaudyti žmones, ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. Pusė žmonių buvo jau ruošta. Raudonasis sekmadienis 
buvo ruošiamas. Siūlyta vežti... šaudyti ir tremti pusę. 
 
Kl.: Nu, o paskui kaip su tom duobėm išėjo, ką jie į tas duobes šaudė? 
 
Ats.: Nu, tai paskui buvo tuos aktyvistus, kaip sakiau, kur surinko iš 
rajono, suvarė čia į Šakius ir ten ir sušaudė juos. Iš Lekėčių čia yra 
vienas toks Sutkus, sušaudytas tas yra, paskui čia toks jau buvęs irgi 
aktyvistas toks. Jo sūnus buvo irgi stribas ir buvo kolūkio pirmininkas. 
Jis mane net iš tėviškės norėjo, kada grįžau iš Magadano penkiasdešimt 
šeštais metais, Juknaitis. Jonas Juknaitis, išvyti iš tėviškės norėjo. 
Bet aš nepasidaviau jam. Aš jam pasakiau. Sakau: "mane prieš penkiolika 
metų išvežė, - sakau, - išvarė iš to, - sakau, - kaip velniai į Rytus. 
Aš dabar, - sakau, - atlikau bausmę, sugrįžau į savo tėviškę". O jis 
man: "jokių tėviškių nežinau, čia kolūkis". O aš sakau: "jokių kolūkių 
nežinau, čia mano tėviškė". O aš su malkom važiavau. Arklį, botagą 
nuvažiavau ir palikau jau jiems. Mirė praeitais metais tas. Jis čia mane 
dar užsikabinėdavo miestelyj. 
 
Kl.: O kaip juos šaudė jums teko matyti, tuos komunistus? 
 
Ats.: Ne, neteko matyti. Aš jau... Nu, ir ???, būdavo, ką reikia 
perduodu. Čia kiti buvo prie to. Mes jau laikydavo, perduoti tuos 
ginklus imdavom. O kita grupė, reiškia, ten buvo prie tų pristatyta. Nu, 
policijos ten nebuvo. Atveda, atlydėdavo, šitą, į Šakius, tai mums 
nereikėdavo. O paskui dvidešimt aštuntą liepos aš įstojau savanoriu į tą 
bataljoną. Su švogeriu Erštekaičiu abudu kartu mes įstojom. Ir buvom 
aštuonis mėnesius, nuo dvidešimtos liepos iki keturiasdešimt antrų metų 
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kovo trisdešimtos dienos Minske. Ir ten mane demobilizavo oficialiai. 
Buvau papuolęs, reiškia, kaip sakiau, kantuzytas buvau. Tai buvau 
ligoninėj, iš ligoninės išrašė. Pradėjau eiti tarnybą, vėl į ligoninę. 
Ir galų gale paskui su Ompulevičium parvažiavom į sveikatos komisiją į 
Kauną, praėjau. Ompulevičius irgi norėjo demobilizuotis, jį neatleido. 
 
36:02 
 
Kl.: Norėjo demobilizuotis? 
 
Ats.: Neleido. 
 
Kl.: O kodėl Ompulevičius norėjo demobilizuotis? 
 
Ats.: Nu, žinot, kad kiekvienas savo išskaičiavimus turėjo, ką dabar 
jau... 
 
Kl.: Tai jis nusivylė ta tarnyba? 
 
Ats.: Prašau? 
 
Kl.: Buvo nusivylęs ta tarnyba Ompulevičius? 
 
Ats.: Turbūt. Ir daugumas buvo, žinot. Kad iš karto kaip tai, o paskui 
jau matėm, kad... Ėjo iš vokiečių, žinot... 
_  
TAPE 3 
 
Ats.: Dalinių. 
 
Kl.: Biškį palaukit. Lentelę kai filmavo... 
 
Ats.: Dalinių. Pradėjo žmones apiplėšinėti. Žmonės pradėjo skųstis. Nu, 
tai tada pagal žmonių, reiškia, nurodymus mes paskui eidavom valymo 
darbus daryti. 
 
Kl.: Pone, Edvardai, reiškia, Litvinas buvo, taip. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Reiškia, jisai... Jisai, reiškia, jo. 
 
Ats.: Ir dabar kaip tik, reiškia, tą naktį, ant rytojaus rytą Litvinas 
parvažiuoja, reiškia, į Jenčius. O jo kitas brolis, kur tapo išdaviku, 
dabar dar Šakiuose gyvena. Bernavo pas... Čia už Žiplių yra toks Bartkų 
kaimas. Bartkų kaime gyveno Bartkai, pavardė, ūkininkas. Ir tų Bartkų... 
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Reiškia, pas tuos Bartkus tas Litvino Vinco brolis Antanas bernu... Už 
berniuką buvo, samdinys. Ir kaip tai papuolė, vat aš to nežinau. 
Nepaklausė tada jis manęs. Kaip jis papuolė, ar jis žinojo, kad jis 
draugelis, atsitiktinai ten užsuko. Ir tas šeimininkas davė arklius, ir 
tas Antanas tą Vincą parvežė į Jenčius, į tėviškę. 
 
Kl.: Bet čia kurie jau metai? 
 
Ats.: Keturiasdešimt ketvirti. 
 
Kl.: Keturiasdešimt ketvirti. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Tai mes dabar dar keturiasdešimt ketvirtus atidėkim, gerai. Mes 
dabar dar būkim keturiasdešimt pirmuose, vat pats... pati karo pradžia, 
reiškia. Jūs, reiškia, Lekėčiuose, reiškia, tas vat sukilėlių būrys 
yra. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: O po to, reiškia, jūs į bataljoną įstojot, ar ne. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Vat, kaip jūs įstojot į bataljoną jūs papasakokit. 
 
Ats.: Nu, labai paprastai. Kaip minėjau, kaip čia jau apsitvarkėm, kaip 
tie sukilėlių, reiškia, ta grupė mūsų buvo. Aptvarkėm. Jau čia jau 
nusiskundimų nebuvo. Tai buvo kada Litvinas parvažiavo iš Kauno, man 
pasakė. Ir mes su švogeriu nuvažiavom į Kauną. Nuėjom į tą štabą jau 
Laisvės alėjoj. Užėjom, prisistatėm, reiškia. Parodėm, atsargos knygeles 
turėjom, kad, reiškia, tarnavom. Jaunesni puskarininkiai abudu. Tas taip 
atsiduso, sako: "vyrai pagalvokit, - sako, - atlyginimų nebus, algų 
nemokėsim. Žinokit, reikės pragyventi, ir šeima jeigu yra, pagalvokit". 
 
2:43 
 
Kl.: O kas ten jus priėmė? Su kuo jūs kalbėjotės? 
 
Ats.: Leitenantas, pilietiškai apsirengęs. 
 
Kl.: Leitenantas. 
 
Ats.: Bet leitenantas. 
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Kl.: Nu, paskui jisai bataljone buvo, tai jūs jau žinojot turbūt jo 
pavardę, kas ten toksai priiminėjo. 
 
Ats.: Ne, čia ne bataljonas. Čia, reiškia, štabe. Atskiras buvo, 
reiškia, štabas, kur priėmė, prie pat bataljono. O bataljono štabas jau 
kitur buvo. 
 
Kl.: Tai jau to leitenanto paskui Baltarusijoj nebuvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Baltarusijoj nebuvo to leitenanto? 
 
Ats.: Ne, aš jau buvau čia. Jis čia visą laiką, reiškia, buvo, 
priiminėjo, reiškia. 
 
Kl.: Kaune, reiškia. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Visą tą mobilizaciją, reiškia. 
 
Ats.: Aha. Tai mums... Išėjom čia ant... Laisvėj atsisėdom ant suoliuko, 
parūkėm, parūkėm. Nu, ką gi galų gale. Einam antrą kartą. Užeinam antrą 
kartą. Pasakėm, kad mes apsisprendėm. Gerai, tada išdavė... 
 
Kl.: O dėl ko jūs apsisprendėt sakykit? Kas priėmė apsisprendimą? 
 
Ats.: Nu, matot. Jau jeigu sako, ne vokiečiai, tai mes būtume galbūt 
išlikę gyvi ir galbūt būtume plačioj tėvynėj. Aišku savaime buvo, kad, 
reiškia, mes jautėm, kad vokiečiai mus išvadavo. Tai mes ėjom ten padėti 
sunaikinti tą bolše... bolševikus. Prieš vokiečius, prieš bolševikus 
reikia kariauti. Ne vien kad buvo vokiečiams, bet jų padedami mes 
išsivadavom. Ir mes norėjom, reiškia, ir tęsti tą kovą prieš komunizmą. 
Nu, ir dabar išduoda mums tam tikrą raštelį ir pasako, kur. Nueinam. 
Reiškia, Miškų gatvė. Miškų gatvėje du pastatai. Buvo ten, šitą, amatų 
mokyklos pastatas,kas tai Miškų... Miškų gatvė ar keturi, ar penktas 
namo numeris. Nueinam ten su tuo dokumentu, prisistatom. Ten priima, 
duoda aprangą, apsirengiam ir... 
 
Kl.: Ten jau aprangą davė. 
 
Ats.: Taip. Jie ten davė aprangą. 
 
Kl.: O kokią aprangą davė? 
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Ats.: Lietuvišką. Lietuviška tokia, nu, lietuviška. 
 
4:30 
 
Kl.: Tokios pačios uniformos kaip buvo kaip tarnavot jau toj Lietuvos 
kariuomenėj? 
 
Ats.: Taip, taip. Pėstininkų daugiausiai buvo geltoni kantai, reiškia. 
 
Kl.: Ar nauja uniforma buvo, ar jau dėvėta buvo? 
 
Ats.: Nu, visokių. Ir naujų papuldavo, ir dėvėtų. 
 
Kl.: O jūs kaip gavot? 
 
Ats.: Nu, aš dabar tikrai nepasakysiu. Nu, dėvėtos, visai naujos negavom 
irgi. Vasaros metu tai eidavom su palaidinėm, o kelnės jau ten, batai 
auliniai. Nu, ir batai auliniai, buvo gavęs, reiškia, kavaleristų, ne 
pėstininkų. Ne dvisiūlė, bet po vieną siūlę. Nu, ir dabar ką. Paskirsto 
skyriais. Tiesa, iš autoūkio vienas pažįstamas buvo, toks Kubilius. Jis 
buvo skyrininku, aš jo pavaduotoju buvau. Nu, ir čia ką. Kaip sakiau, 
čia buvo likusių tų raudonarmiečių, užsilikusių tų dalinių. Pradėjo jie 
čia plėšikauti. Žmonės pradėjo skųstis. Ir pagal jų pageidavimus eidavom 
valymo darbus atlikti. Per miškus, per gyvenvietes, per sodybas. Būdavo, 
net ten prie Kaišiadorių buvom išvažiavę ir čia vietoj kur norėjom 
dirbom. 
 
Kl.: Bet jie priešindavosi, tie raudonarmiečiai. 
 
Ats.: Nu, kad man, žinot... Kiek man teko praeiti, aš tiktai šitam, 
Belarusijoj tai jau mačiau. O šičia nieko, neteko... Neradom mes, 
nerasdavom. 
 
Kl.: Tiesiog tik eidavot tiktai, reiškia. 
 
Ats.: Praeinam pro miškus, neužeidavom. Gyvenvietėse, matyt, buvo, kaip 
sako. Jie turėjo, reiškia, skundikų, bet turėjo ir užtarėjų, kurie juos 
slėpdavo. Nu, paskui parą šitaip prabuvom... A, tiesa, man paskui 
sargyba daugiausiai man tekdavo prie... Čia netoli soboro, Gedimino 
gatvėje buvo mūsų savisaugos dalinių inspekcija, reiškia, štabas. Visų 
dalinių, reiškia. visų bataljonų. Inspekcijos... šitas inspektorius 
buvo visų čia mūsų dalinių pulkininkas Pukevičius. Nu, ir daugiausia man 
tekdavo, reiškia, čia prie štabo sargybos arba prie ginklų buvusių 
sandėlių. Sargybos vadu, reiškia, kaip jaunesnis puskarininkis. Ir 
paskui kaip parsistumdžiau ir... Galų gale mes buvom sudarę sutartį su 
vokiečiais, reškia, šešiems mėnesiams, šešis mėnesius ištarnavo. 
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7:06 
 
Kl.: Šešis mėnesius. Tai nuo liepos, reiškia, kažkur tai iki Naujų metų, 
ar ne. 
 
Ats.: Aha. Ir, šitą, su sąlyga, kad mes iš Lietuvos teritorijos niekur 
nebūsim išsiųsti ar išvežti. 
 
Kl.: Iš čia buvo sutartyj taip parašyta, buvo? 
 
Ats.: Taip, sutartyj. Čia net kada šitas Kubilius gi sutarė ten su šitu 
jau... Sutartyj buvo tas paminėta. Bet vokiečiai su šitu... nežiūrėjo. 
Vat, kas tai buvo, kad mes iš šito, iš Miškų gatvės paskui 
persideslokavom į Šančius, į antrojo pėstininkų pulko kareivines, čia 
caro laikų kur buvo. Iš tai keturiasdešimt pirmų metų spalio penktą 
dieną mus anksti rytą pakelia su triukšmu rengtis ir važiuoti į Minską. 
 
Kl.: Ir prieš tai jokių kalbų apie tai nebuvo? 
 
Ats.: Ne. Jokių kalbų nei iš vadovybės. Taip tai paprastai. Reiškia, 
buvom mes ne vieni, buvo pas mus... Reiškia, vokiečių buvo 
šucbataljonas, šucpolicajai. Bataljonas toks buvo, kaip čia į lietuvių 
išversti, aš nežinau. 
 
Kl.: Schutz polizei. 
 
Ats.: Šucpolicajai. Tai jų, reiškia, vadovybei mes buvom pavaldūs. Kur 
jie, reiškia, jie važiuoja... Mes važiuojam ir jie važiuoja. Ir mes, 
reiškia, mūsų karininkams duodam įsakymas. Karininkai mums verčia paskui 
jų komandas. Tai dar užsiminėm mes, kad mes neiš... Ai, užsiminė, kad, 
reiškia, dalyti metams laiko sutartis. Tai mes pareiškėm, kad mes pirma 
sudarėm šešiems mėnesiams. Kaip mes jau atbūsim šešis mėnesius, tada 
spresim, pratęsim ar ne. Tai dar mėgino... Ten norėjo mus tardyti: "kas 
čionai, kas agituoja, ką jau jums...". Už agitaciją visur jau 
nepatenkinti. 
 
Kl.: Karo metas, jo. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Pavojinga. 
 
Ats.: Nu, ir galų gale į mašinas, į furgonus. Paprasčiausias furgonas 
brezentu dengtas, tokis furgonas. Ir mus ištaračkina į Minską. 
Atvažiuojam į Minską... 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 
Kl.: Kokia nuotaika buvo kai jau į Minską važiavot? 
 
Ats.: Nu, ką žinau, ką. Mes pagalvojom, kaip čia dabar. Dar ne į frontą. 
Per daug nenusiminėm. Bet ten nuvažiavom į Minską, pamatėm, kad Minskas 
sulygintas su žeme. Tiek sugriauta, nieko nėra, lygu. Tiktai buvo išlikę 
vadinami Lenino namai prie stoties, kur ir čia pietiniam pakraštyj buvo 
politrukų mokykla raudonų plytų. Va tai mes paskui ten ir apsistojom 
tose... tam pastate. Ten mūsų bataljonas. Jau šucpolicajai irgi ten gal 
kur susirado kokį ten pastatėlį. 
 
10:09 
 
Kl.: Bet jau šucpolicajai vokiečiai, tai jau jie ne kartų su jumis 
gyveno, atskirai jie? 
 
Ats.: Ne, ne. Atskirai, atskirai. Štabas jų atskiras. Ir kada, reiškia, 
jau koks... operacija, kur, ką tai. Tai pirmiausia jie išsišaukia mūsų 
karininkus arba iš vakaro, arba rytą anksti ir duoda jiems nurodymus. 
Pagal juos paskui mes važiuojam kur. Ar mašinom, ar traukiniu, kur 
numatyta yra ten. Nu, taip ir važiuojam vėl į ten. Tai buvo vienur 
net... valymas, reiškia, irgi. Tai kaip ten daugiausia kliūdavo 
vokiečiams. Nu, taip jiems būdavo. Einant per tuos pačius miškus mums, 
ne vokiečiams daugiau kliūdavo. Aš nežinau, kodėl. 
 
Kl.: Tai valymas būdavo partizanai? 
 
Ats.: Taip. Nu, partizanų, reiškia, ir tų likučių. Raudonarmiečių 
grupuotė susijungė su tais  partizanais, reiškia, jau. Nu, ir tiktai 
vieną kartą tai mačiau nušautą... majoro antpečiai buvo. Išėjom kada, 
reiškia, tą ruožą mes išėjom valymo. Atėjom, kur jau ten laukė mūsų, tai 
gulėjo nušautas majoras, antpečiais rusų karininkas... Nu, ir vieną... 
Iš tolo tik mačiau, kad viena kulka ir vietovė. Tai pasiskundė, kad 
politrukas vienas buvo labai žiaurus. Sakė, jis ten plėšikaudavo ir ten 
prievartaudavo moteris ir... Tai paskui išdavė ten jį ir ten vietoj jį 
nusivedę laukuose... Bet man - taip kažkur taip dviejų šimtų, trijų 
šimtų metrų iš tolo taip. Tai pirmą kartą mačiau, kad į žmogų, reiškia, 
šovė, kaip nukrito ten. Jausmas labai nemalonus. 
 
12:00 
 
Kl.: Tai kas jį nušovė? 
 
Ats.: Vokiečiai, šucpolicajai. 
 
Kl.: Tai jisai slapstėsi, tas politrukas, kaip jau ten? 
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Ats.: Taip, slapstėsi ten. Paskui nurodė tiksliai, reiškia, žmonės, 
kurie žinojo, kad jau kur buvo buvo nukentėjusių. Nurodė tiksliai. Ar 
jis ten buvo ginkluotas, tai nežinau šito. Tiktai sakau, paskui kiti 
perdavė, kad, reiškia, jį ten rado ir ten vietoj jį nušovė. O taip tai 
nesutikdavom, nerasdavom. Tik girdėdavom, kad kiti, reiškia, 
nukentėdavo. Būdavo, ir visko būdavo. Ir šmeižtų būdavo, ir tas jų 
transporto priemones apšaudė. O mūsų mintys paskui... 
 
Kl.: Tai jus dabar nuveža ten spalio mėnesį, ar ne. Spalio šeštą dieną, 
jo. Jūs sakot, reiškia, spalio šeštą. 
 
Ats.: Spalio penktą mes išvažiavom. Tą pačią dieną nuvažiavom, tą pačią 
dieną mes jau... 
 
Kl.: Ką jums aiškino, kai... kai jau išsiuntė? Ar sakė kas nors kokią 
kalbą, ar aiškino, ką jums reikės daryti, kur būti? 
 
Ats.: Nu, tai kaip paprastai tokiais... Šabloniška kalba tokia buvo. 
Reiškia, reikia eiti prieš komunizmą, sunaikinti komunizmą, ir viskas. 
Bendrom jėgom, reiškia, siuntė komunizmą... Paskui jau gyvensim gerai. 
Taip pas juos tokia taktika. 
 
Kl.: Kas čia pasakė tą kalbą? 
 
Ats.: Vokiškas šucpolicajus, majoras tas. Majoras ten buvo tų bataljonų 
vadas, irgi vokietis. 
 
13:23 
 
Kl.: Nu, ir kai jus pervežė, jau, reiškia, prasidėjo tos operacijos. 
Reiškia, tai kokios gi operacijos buvo? 
 
Ats.: Nu, tai kaip pasakojau, va. 
 
Kl.: Partizanai buvo, reiškia. 
 
Ats.: Paskui jau vėliau, dar tais keturiasdešimtais kai nuvažiavom, 
pirmais, tai dar ne tiek. Bet jau paskui po keturiasdešimt antrų, po 
Naujų metų labai aktyviai pasireiškė. Jau tada ir mums būtų... Ir mūsų 
žuvo daug, aš nežinau kodėl. Dabar, reiškia, šitą... Vietinė rinktinė 
atgaivinta net išduodant dabar šituos... Buvusiems plechavičiukams 
išduota šitą... savanorių statuso pripažinimą. Vokiečių... mūsų 
savisaugos daliniams nieko nėra. Dar vieną kartą aš radau kokiam tai 
laikrašty, "Valstiečių laikrašty" buvau radęs. Ar "Tremtinyje" radau, 
kad buvo numatyta, kviečia, reiškia, savisaugos dalinių veteranus į 
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Kauną. Į Kauno Karininkų ramovę, kaip ten, Mickevičiaus devyniolika, man 
rodos. 
 
Kl.: O jūsų bataljono nešaukė? Nu, kad dabar iš jūsų bataljono dar yra 
vat likusių? 
 
Ats.: Gyvų? 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Nu, kad nežinau. Vat, vienas tas Guršis kur, bet taip tai jisai ne 
mūsų bataljono, jisai... 
 
Kl.: Ne jūsų Guršis. 
 
Ats.: O mūsų bataljono, kad Lietuvoje aš nežinau, ar yra. Daugiau 
pasitraukę yra į užsienį. Australijoj yra, yra Kanadoj. Va dabar 
Kanadoj, ne Kanadoj, tai šitoj Škotijoj... kaip visose... Gecevičius 
vat. Net aš procese buvau devyniasdešimt ketvirtais metais nuvažiavęs 
Edinburgan. Ėjo procesas. 
 
Kl.: Ir jisai buvo kviestas. Jūs ten susitikot su juo? 
 
Ats.: Ne, aš nesusitikau su juo. Jis net ne... Tam procese pats 
nedalyvavo jisai. Nežinau kaip tai buvo. 
 
Kl.: Dabar apie Gecevičių. Reiškia, Gecevičius, kas jisai buvo? Jūs 
susitikot su juo prieš bataljoną dar, pirmą kartą susipažinot? 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Ne. 
 
Ats.: Tiktai bataljone aš jį pastebėjau, pamačiau. Jis buvo, reiškia, 
buvo leitenantas, Juodis irgi karo lakūnas. Bet jau tas jau leitenantas, 
reiškia, jau su stažu, o šitas tik buvo baigęs karo mokyklą. Jaunesnis 
leitenantas. Irgi karo lakūnas jis jau. Leitenantas Juodis buvo jau 
kuopos vadas, o šitas tik būrio vadas buvo. 
 
Kl.: O kas buvo jūsų būrio vadas? 
 
Ats.: Buvo... Palaukit, mano būrio vadas buvo leitenantas Martišauskas. 
O kuopos vadas buvo leitenantas Jurgis Juodis. Juodas. 
 
16:48 
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Kl.: Juodis kuopos vadas buvo, ar ne. 
 
Ats.: Kuopos vadas buvo, jo. Nu, ir buvo leitenantas Tamošiūnas kurį 
laiką, irgi buvo kuopos vadu. Tas labai puikus vyras buvo, bet jo likimo 
nežinau. Kiek per tardymus paklausė, visai nekreipė dėmesio, kada mus 
minėdavo... ??? ??? ???. O apie leitenantą Juodį irgi ten gi buvo, buvo 
kalbų tokių, kad, reiškia... Nu, jis buvo labai aktyvus. Net laikraštį 
jis redagavo, "Savanorį" tokį, yra atžymėta. Dabar kaip "Karys" yra, tai 
"Savanoris". 
 
Kl.: Aš turiu tą laikraštį. Radau aš jį. 
 
Ats.: Jo? 
 
Kl.: Turiu. Jeigu norėsit, aš jums galėsiu kopiją duoti. 
 
Ats.: Tai, matot, kaip buvo. Jojo dukra buvo pas mane atvažiavusi 
devyniasdešimt ketvirtais, kai man implantavo stimuliatorių. Iš kur ji 
mano koordinates rado? Ir pirmiausia atvažiavo čia į Šakius pagal butą. 
 
Kl.: Tai čia ne dukra, žinokit. Čia yra jo podukra. 
 
Ats.: Nu, aš to... 
 
Kl.: Juodžio podukra. 
 
Ats.: Jo? 
 
Kl.: Jo. Rasa Razgaitienė, ar ne. 
 
Ats.: Nu, aš dabar nepasakysiu pavardės. Bet prisistatė, kad dukra. 
 
Kl.: Nu, gal kaip dukra. Nu, vis tiek, nu. 
 
Ats.: Tai dabar ji kaip atvažiavo, čia nerado. Tai paskui čia kaimynai 
pasakė, kad sūnus, reiškia, čia kaime ūkininkauja. Tai ji nuvažiavo pas 
sūnų. Sūnus pasakė, kad aš, reiškia, Kaune klinikose guliu. Tai 
atvažiavo. Ir lydėjo prokuroras, šitas Vaičekauskas, jau miręs. 
 
Kl.: Vaičekauskas. 
 
Ats.: Miręs, girdėjau. 
 
Kl.: Jo, miręs. 
 
Ats.: Ir jis geras vyras. 
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Kl.: Geras vyras. 
 
Ats.: Geras vyras buvo. 
 
Kl.: Nu, tai dabar papasakokit dar apie bataljoną. Reiškia, jus nuvežė į 
Baltarusiją, reiškia. 
 
Ats.: Mus nuvežė į Baltarusiją. 
 
Kl.: Rusai partizanai, reiškia, buvo. Dabar sargybas ėjot, taip. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Nu, dabar papasakokit. Buvo operacijos prieš žydus, žydų žudynės. 
 
Ats.: Žydų žudynės jau man neteko, tiktai vienoj vietoj. Tai buvo 
Rudensko stotyj. 
 
18:54 
 
O šičia mes kiek buvom, net Kaune, ir tenai aš nieko nežinojau. Nemačiau 
net. Tik vat vienas buvo toks įvykis, kada... Tai buvo turbūt gruodžio 
mėnesį. Kad nuvažiavom, kad truputį sniego buvo pabirėję. Ir traukiniu, 
prekiniuose vagonuose nuvažiavom. Kiek ten atstumo nuo Minsko, tai aš 
dabar nepasakysiu. Tik tiek atsimenu gerai, kada išlipom iš tų prekinių 
vagonų stotyje. Pastebėjom stoties užrašą. Reiškia, buvo ne rusiškom 
raidėm, bet mūsų kaip yra šriftas. Kaip ten "Rudensk", Rudensko stotis. 
Kad ten jau rusiškai, ar kaip ten. Nu, ir ten paskiau mus nuvedė į tokią 
aikštę. Iššaukta policija, reiškia, buvo. Tas vyresnis bataljonas, 
galbūt kuopa ir anų tiek pat. Ten paskui davė tokius mums nurodymus, ką 
reikia atlikti. Apsupo. Viena pusė apsupo tą gyvenvietę, kad neišbėgtų 
niekas. Ir buvo liepta, kad reikės eiti per gyvenvietę, per butus. 
Tikrinti dokumentus, ir "rasit žydų tautybės piliečius, visus atvesti 
čia į tą aikštę". Žydų tautybės. 
 
Kl.: O kaip reikėjo atskirti, kad čia žydas ar ne žydas? 
 
Ats.: Dokumentuose yra. Pagal pasą, pase įrašyta tautybė. 
 
Kl.: Kokius jie pasus turėjo tada? 
 
Ats.: Nu, kad aš gi nežinau. Dabar tikrai aš pasakysiu, kad... Formatas 
toks nedidelis, keturkampis, dalinai paėmus. 
 
Kl.: Ar vokiški buvo, ar dar tie sovietiniai buvo pasai? 
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Ats.: Sovietiniai. 
 
Kl.: Sovietiniai pasai. Reiškia, dar nebuvo pakeisti pasai. 
 
Ats.: Nu, ir išskirstė grupėm. Jau vat vienai grupei čia tiek namų, 
kitai grupei tiek namų arba gatvėm ten, kaip buvo. Ir man papuolė su 
tokiu grandiniu Bartkum. Vokiečių kalbą gerai mokėjo. Ir mudu, reiškia, 
ėjom kitur, ir vėl po du. Ir kada mes pradėjom eiti per tuos butus, 
mažai kur ką radom butuose. Tik vienur įėjom, reiškia, į... rūsys, 
reiškia, po namu buvo. Mūrinus buvo namas ir rūsys po visu namu. Tai ten 
įėję radom seną žydelką, ir žydaitė jauna. Tai... Ta sena žydelka 
aiškino, kad, reiškia, josios anūkė ta žydaitė. Gal kokios ten maždaug 
penkiolikos, šešiolikos metų, tokio amžiaus. O ta jau visai senukė. Jos 
puolė, žinot, prašyti. Tai mes pasakėm, tas jau vokiškai su žydais 
susikalba. "Mes jūsų nematėm ir nieko nežinom. Lįskit kur į tamsesnį 
kampą dėl mūsų, ir mes išeinam". Ir palikom mes. O daugiau kas ten 
ėjo... Pavyzdžiui. kad mes kitų nėjom tikrinti, gal ir mūsų niekas nėjo 
tikrinti. Ir nežinom galų gale. O ten kada juos varė, nepastebėjom, kad 
jie būtų buvę čia. Žinote, ne taip jau daug ten ir surinko jų. Virš 
šimto buvo surinkta turbūt. 
 
22:55 
 
Kl.: Tai jau ta sena žydė, jinai jau prašė, kad jos nevarytų lauk. 
 
Ats.: Taip, taip. Nu, tiesiog, nu, gaila žydės. Nu, su ašarom. Nu, 
bailiam žmogui pačiam padai niežtėjo. 
 
Kl.: O tai jūs žinojot, kad jau varo juos į mirtį? 
 
Ats.: Nu, taip. Nu, tai kaip. Jeigu žydų, nu, tai vien žydų tautybės, 
tai aišku savaime. Žinot, kad žydai buvo pasmerkti. 
 
Kl.: Tai ten vat, kai jus jau atvedė į Rudenską, tai jau pasakė, kad, 
reiškia, tie žydai bus šaudomi? 
 
Ats.: Ne. Jie to nepasakė, kad vat: "eisit, kur rasit žydų tautybės..." 
Ir pagal dokumentus visus vesti čia, tai aišku savaime. Nu, ir kada jau 
baigėsi tas visas patikrinimas, kada kiek jie suvedė tenai. Suėjo ta 
vadovybė, jau vokiečiai - ten vietoj dar puolė ten iš šitų, ten rodė 
dokumentus kita, kad, reiškia, ji yra ne žydų tautybės. Ir vis tiek 
nežiūrėjo. Vis vien kartą atmesta ir jokių išimčių nedarė ten, 
neatrinko. 
 
23:56 
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Kl.: Tai ten kiti, reiškia, žydai dar kišo savo pasus, reiškia? 
 
Ats.: Taip, taip, ir aiškino. Viena moteris, reiškia, savo motinai 
įrodinėjo, kad ji tikrai, reiškia, ne žydė, bet nieko. Visiškai 
nesiskaitė. Ir ten greta tos aikštės buvo smėlio karjeras. Išvežta 
smėlis, ten žemiau tokia duobė. Ten juos visus suvarė prieš tą krantą, 
sustatė, ir ten jie... Buvo ir esesininkų keli juodom uniformom. Tai tie 
buvo tikrai žiaurūs. 
 
Kl.: Ką jie darė, tie esesininkai? 
 
Ats.: Tai jie, būna, pasižiūri, pasirenka kokį jie tą egzempliorių, ar 
vyrą, ar moterį. Išsitempia iš tos minios, pasiveda čia pat prie visų. 
Išsitraukęs naganą nušovė, įsidėjo ir eina sau patenkintas. 
 
Kl.: Nu, ir ką jau. Tada jau kitą traukia, ar ne. 
 
Ats.: Jau kitas kitą. 
 
Kl.: Tai kaip jie pasirinkdavo, pagal ką, kodėl? 
 
Ats.: Nu, aš nežinau. Šito negaliu pasakyti, koks jų skonis, dėl ko. Ar 
plaukų spalva, ar akių spalva, ar fizionomija, ar kas čia jiems 
nepatiko, šito aš negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Tai dabar sakykit, reiškia. Dabar vat, kur jau būdavo žmonės 
išvaromi iš tų butų, ar ne. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Reiškia, visi buvo suvaryti į aikštę. Ar jie buvo vyrai, moterys 
kaip nors atskirti? 
 
Ats.: Ne, ne. Vyrai, moterys su mažais kūdikiais ant rankų. 
 
Kl.: Vaikais. 
 
Ats.: Taip. Ir paskui ten tą likusią minią, reiškia, prie čia ten juos 
sustatė. Apsuko, reiškia, veidu į tą krantą, o čia iš užpakalio 
šucpolicajai, tie esesininkai ir atidengė ugnį ten, ir jie iššaudė. Buvo 
vienintelis toks atvejis, kad aš mačiau. Ir stovėjau taip maždaug už 
šimto metrų nuo tos vietos. 
 
25:57 
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Kl.: Dabar sakykit, reiškia, kada jau jūs varėt iš tų butų, tai ar jie 
priešindavosi, ar bandydavo kažkaip tai neiti, ginčydavosi su jumis. 
 
Ats.: Ne. Kad, žinot, jau tokio atvejo aš nesuprantu kaip tai. Tikrai, 
kad ne tik kad čia kiek girdėdavau, ten kaip papasakodavo: ir Kaune... 
Pasakodavo, aš nežinau, čia taip pat, nieko jie nesipriešino. Eidavo 
taip kaip avinėliai visur. Tik va, palauk, kur čia. Lenkijoj tai vat 
buvo pasipriešinimas didelis. O čia... Jie kad ten su savo tuo likimu 
susitaikę buvo. 
 
Kl.: Nu, o kada jau juos reikėjo iš tų butų varyti, ar jie žinojo, kad 
čia jau dabar šaudymas, ar jie dar kažko tai tikėjosi? 
 
Ats.: Nu, aišku, kad žinojo. Čia, kaip sako, visur... Ir jie turbūt 
butuose, kad ten mėšlyne (?) nebuvusi ten... O čia aiškiai pasakė, 
išimtis yra tik žydų tautybės, reiškia, visiems. Aišku savaime, žydai 
pasmerkti, reiškia, juos visus sunaikinti. 
 
Kl.: Dabar sakykit. Jūs kai juos varėt, jūs pasibelsdavot į duris, 
reiškia. Ar būdavo, kad neatidarydavo durų? 
 
Ats.: Nu, kad ne. Man taip nepapuolė. 
 
Kl.: Atidarydavo. 
 
Ats.: Atidarydavo arba mes patys atsidarydavom. Pasibelsdavom ir 
eidavom. Įeidavom daugiausiai... Daug labai tuščių butų rasdavom. 
Apžiūrėdavom, rūsyje nėra - einam į kitą, o ten... Jie čia pat, reiškia, 
išėjo ir čia pat, reiškia, matom, durelės į rūsį yra. Kopetėlės 
pastatytos, dar jos... Dėl įdomumo. Visai netikėjomės, kad ten rasim ką 
arba kad specialiai ėjom ieškoti. Ir atsitiktinai įėjimą, reiškia, 
radom. Kas ten jas, matyt, įlandino, tas kopetėles ištraukė. Vat, galbūt 
negerai, kad tas kopetėles ištraukė. Parodė, kad, reiškia, čia galima 
įlipti. Jeigu tų kopetėlių būtume nematę, gal būtume ir mes nelipę. Bet 
kaip tos kopetėlės, suprantat, čia, reiškia, yra rūsys. Tai jau įdomu 
buvo mums. 
 
28:10 
 
Kl.: Nu, o, pavyzdžiui, vat jeigu tuščias butas stovi, tai jisai 
užrakintas stovi. 
 
Ats.: Prašau? 
 
Kl.: Jeigu tuščias butas, tai jisai užrakintas stovi, ar ne? 
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Ats.: Ne. 
 
Kl.: Atrakintas. 
 
Ats.: Ne, nerakintas jau. Nu, matot, galbūt tenai irgi ką nors tokio 
gaus. Įspėjimas, kas nors koks buvo, kad ten pagal tą gyvenvietę kiek 
ten tų namų. Ten mes gal kad ten daugiau... daugiau pusės nebuvo. Buvo 
išsislapstę ten daug šitų pačių žydų tautybės, matyt, buvo jau čia. 
 
Kl.: Buvo labai daug tuščių butų. 
 
Ats.: Taip. Labai daug tuščių butų. 
 
Kl.: Kaip jūs su jais kalbėdavot, kokia kalba kai įeidavot į butą? Ar 
jūs mokėjot rusų kalbą? 
 
Ats.: Nu, aš menkai dar mokėjau rusų kalbą. Nu, tas... Su žydais, jau 
sakau, vokiškai jau tas Bartkus. Tai jisai vokiečių kalbą mokėjo. Paskui 
toks Matiukas buvo, irgi mokėjo gerai. Paskui... jo pavardė buvo... 
dirbo raštininku. Buvo... Ten daugiau dešimt, dešimt mūsų kuopoje buvo. 
Apie dešimt, kurie mokėjo vokiečių kalbą. 
 
Kl.: Tai, o kaip jūs tiems žydams pasakydavot, kad reikia išeiti jau į 
gatvę, į lauką? 
 
Ats.: Nu, pasakydavom, kad vat yra įsakymas. Kad žydų tautybės mums, 
reiškia, juos reikia nuvesti ten ir ten, reiškia. 
 
Kl.: Ai, tai jūs vesdavot, reiškia, jeigu vat atidaro duris, jeigu 
surandat kokius, tai vesdavot. 
 
Ats.: Nu, tai vat sakau. Mes kada radom, tai vat tam ruože, kur mums 
buvo numatyta patikrinti, tai tik tas dvi žydaites radom, žydes, 
reiškia. Daugiau nieko žydų tautybės neradom daugiau. O kitur ir rado. 
Buvo tokių, kad nieko irgi nerado. O kitur atrado ir kelis rado. 
 
Kl.: Tai tie butai kažkaip tai būdavo pažymėti, kur gyveno vien bendrai, 
vien žydai gyveno, kitur ne žydai gyveno. Tai čia būdavo kažkaip 
sužymėta tikriausiai, ar ne. 
 
Ats.: Nu, kad ne, ne. Mes, reiškia, einam į kiekvieną butą, ir mes tik 
žiūrim pagal dokumentus. Mes tiktai, tik žydų tautybės piliečius. 
 
Kl.: Tai buvo žmonės, kur parodydavo dokumentus, ir ne žydai būdavo? 
 
Ats.: Taip. Parodydavo, ne žydas, mes tavęs neliečiam. O kur jau, 
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reiškia, žydų tautybės, jau dokumentus paima ir varo, reiškia, į tą 
aikštę. 
 
Kl.: Ai, tai ir dokumentus reikėdavo paimti? 
 
Ats.: Taip. Dokumentus paima, paskui ten pristato tenais ir atiduoda ten 
tiems karininkams tuos dokumentus. 
 
30:54 
 
Kl.: Ai, karininkai surinkdavo? 
 
Ats.: Taip. Karininkai surinkdavo tuos dokumentus. 
 
Kl.: Ar mūsų karininkai, ar vokiečių karininkai surinkdavo? 
 
Ats.: Ir paskiau, jeigu reikalui esant, reiškia, pagal pavardę pasisako. 
Ir pasižiūri, reiškia, pasako, taip, taip. Pasižymi tuose dokumentuose, 
kokie ten... Kokios pretenzijos, kokie skundai ar ką, tai - nežiūri 
nieko, žinai. 
 
Kl.: Tai ten žiūrėkit, reiškia. Dabar, reiškia, pone, Edvardai, tai ten 
galėjo būti ir ne žydų jų tarpe? 
 
Ats.: Kodėl? 
 
Kl.: Nu, jeigu suvarė, sakysim, reiškia. Nu, pavyzdžiui, reiškia, jeugu 
ten jūs sakot, kad ten ir gydytojai kažkokie buvo. 
 
Ats.: Nu, tai aš jums sakau, kad mes tiktai pagal dokumentus patikrinom 
žydų tautybės, tuos varom, o kitų piliečių mes neliečiam. Ne žydų 
tautybės, ir eina sau. 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit. Tai kiek ten buvo tų žydų dabar suvaryta į tą 
aikštę, koks skaičius maždaug iš akies? 
 
Ats.: Nu, taip maždaug buvo apie šimtą, gal šimtas dvidešimt maždaug va 
taip, apie tai. 
 
Kl.: Ar su daiktais jie ten atėjo? 
 
Ats.: Jie apsirengę. Jie apsirengę, jau ruduo, greitai žiema. Žiemiškai 
apsirengę. Žydelkos kūdikėlius ant rankų atsinešę. Jokių ten... Jokio 
turto, jokio inventoriaus su savim neturėjo. Gal jie, matai, būdavo, kad 
veža kur tai toliau, o čia, matai, vietoj sunaikino. Ten vietoj paskui 
sušaudymas. Nu, ir po tos operacijos jau sėdom į tuos prekinius vagonus, 
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parvažiavom į Minską. 
 
Kl.: Koks, sakykit, ten buvo atstumas vat nuo tos aikštės, kur jie buvo 
surinkti, iki tos vietos, kur juos šaudė. 
 
Ats.: Čia pat. Nu, ta aikštė, dabar kaip jums pasakysiu. Kad ten kaip ir 
turgavietė buvo. Vat, ir visai greta turgavietės ta. Nu, ten, čia 
turgavietė taip, gali būti kokia... beveik kvadratinė. Va čia gyvenvietė 
ir apie kokią penkiasdešimt metrų taip ir taip. Vat, maždaug toks 
plotas. Akmenimis grįsta. Ir čia pat tas smėlio karjeras. 
 
Kl.: Čia pat. 
 
Ats.: Čia pat visai. Baigiasi turgavietė ir tas smėlio karjeras. 
Išverstas smėlis ir įduba tokia didelė. Ir čia jau maždaug apie du 
metrus išvežta to smėlio, o gal daugiau. Ir tokia siena, reiškia. Nu, 
prie tos sienos, prie tos... prieš tą aikštę ir sustatė ten juos ir 
sušaudė. 
 
33:31 
 
Kl.: Tai ten tokių specialiai tokių duobių iškastų nebuvo? 
 
Ats.: Ne, ne. Ten pat prie tos sienos, reiškia, ant paviršiaus. Ir 
paskui juos ten užkasė juos. Mes išvažiavom, palikom. O kas ten tvarkė 
toliau, aš nežinau. 
 
Kl.: Dabar sakykit, prašau. Ar prieš sušaudymą juos nurengdavo? 
 
Ats.: Šičia nenurengdavo. Vat, buvo, kada sunaikino netoli Minsko 
belaisvių stovyklą, belaisvių. Tai taip, nurengdavo iki apatinių. 
Nurengdavo patvoryj, į duobes ten sušaudė. 
 
Kl.: Su apatiniais baltiniais? 
 
Ats.: Taip. Su apatiniais baltiniais, kad mažiau vietos užimtų. 
Atleiskit, rankos tokios nerangios. 
 
Kl.: Aha. Nu, jo. 
 
Ats.: Nurengdavo, reiškia, ir suvarydavo. Buvo atvejų, kad... Baisus, 
žinot, vaizdas. Irgi išprotėdavo taip. Šokdavo bėgti, bet kur ten. 
Apstatyta. Apstatyta, reiškia, aplinkui ginkluoti visur. Tie patys 
šucpolicajai, tas pats majoras išsitraukęs pagalį vaikščioja. Niekas, 
kur ten pabėgsi. 
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Kl.: Koks majoras ten buvo? 
 
Ats.: Nu, vokiečių. 
 
Kl.: Šucpolicajai, taip. Tas kur tiems ne vokiečiams, kur vadovavo. 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Nu, gerai. Tai pakeiskit. Pakeisim, jo? 
 
TAPE 4 
 
Kl.: Važiuojam. Aš dabar noriu paklausti. Reiškia, vat tas Rudensko tada 
vat tas šaudymas, reiškia. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Kiek jisai laiko vyko? Kada jūs nuvykot, reiškia, į Rudenską ir 
dabar maždaug, reiškia, kiek laiko tas jau valymas iš butų vyko ir 
paskui šaudymas prasidėjo kada. Vat, jau taip nuo ryto, dieną jeigu taip 
visą skaityti. 
 
Ats.: Nu, ką gi. Mes nuvažiavom turbūt taip apie kokią dešimtą valandą, 
galėjo būti dienos, kai nuvažiavom, išlipom. Tai kol nuėjom, kol 
pasiruošėm. Paskui kol perėjom tą gyvenvietę, jau ten mažiausiai dvi 
valandas truko, kol suvarė į tą aikštę. Nu, paskui tenai, žinot, kol, 
žinot, ten šiurpu. Sakau, kol aiškintis, kad ne žydų tautybės, ten 
ieškojo, reiškia, kas išsigelbėjo. Jau truko geras pusvalandis. Kol ten 
juos suvarė ir valanda, tai jau trys valandos. 
 
Kl.: O kur ten reikėjo suvaryti juos? 
 
Ats.: Nu, matot, ten nuo to kranto nenušoks. Kaip dabar įsivaizduojam, 
pavyzdžiui, čia. Čia ta aikštė, o čia tas karjeras. Tai čia nenušoks. 
Tai reikia žiūrėti kur apeiti, atvesti juos, atvaryti į ten numatytą 
vietą. Tai irgi laiko užtrunka. Kol ten juos atvarė, kol sušaudė, nu, 
tai ten mes užtrukom maždaug... Mes išvažiavom kokią trečią, ketvirtą 
valandą, ne anksčiau, iš Rudensko. 
 
2:12 
 
Kl.: Tai šaudė kažkur tai porą valandų, kiek laiko ten? 
 
Ats.: Nu, porą valandų ten ne. Ten buvo neilgai, truko kas ten. Iš 
lengvų kulkosvaidžių, iš automatų, tai ką ten tokią minią, tai... Ten 
kokią dvidešimt minučių, pusę valandos gal. 
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Kl.: Iš visą šimtą žmonių buvo... 
 
Ats.: Taip. O ten po vieną negi traukė... Žinot, iš kulkosvaidžių. 
Sustatyta kaip siena, tai patraukė taip, kaip su dalgiu, tai ir viskas. 
 
Kl.: O kaip statydavo prie sienos? 
 
Ats.: Paskui pakartoja. Pažiūri, kad ten, reiškia, kaip sako, 
"maloniniai" šūviai, kad nesikankintų. 
 
Kl.: Kas duodavo tą malonės šūvį? 
 
Ats.: Iš tų pačių, kurie tokie, nu, kaip pasakyti, tokie azartesni, 
žiauresni. O gal iš gailestingumo, ką dabar suprasi. Tai čia maždaug už 
šimto, už šimto dvidešimt metrų stovėjom. 
 
Kl.: Tai jūs pastatėt. Jau kokią... Kokia buvo jūsų užduotis, kai jūs 
pastatėt? Sakot, jūs kažkur tai už šimto metrų stovėjot. Tai jums ten 
postas buvo? 
 
Ats.: Mes, kaip sako, savo atlikom, suvarėm. O ten prie vietos, jau 
šaudymui prievartos nebuvo. Ten savanoriai atsirasdavo, jau ir iš mūsų 
kas. Bet pirmoj eilėj, reiškia, jau vokiečiai. Jie nelaukdavo, kad juos 
varytų. Jau jie, kaip sako, ten paskirstė ir karo... Karo dalyviai, jau 
jiems įprastas šitas yra. O mūsų neprievartavo, kas nori... Jau kas nori 
ir nedraudžia, bet prievartos nebuvo. 
 
Kl.: Tai jeigu toksai norintis, tai ką. Jisai turėdavo vadui pasakyti, 
kad jisai nori ten eiti šaudyti. 
 
Ats.: Nu, prisistato vadui ir vadas perduoda aną jau... ir prašau. Arba 
liepia... priima arba atstato, kad: "nereikia, mes patys susidorosim". 
Taip būna. 
 
Kl.: Tai dabar jau, jeigu jau iš mūsų bataljono nori eiti šaudyti, 
reiškia, tai kaip? Jį stato... Stato greta šitų vokiečių šaudytojų? 
 
Ats.: Nu, greta jų atsistoja į tarpą. Ateina ir stoja, reiškia. Eilės 
linija yra, atsistoja, reiškia, čia vokietis, čia lietuvis. Bet mažai 
tokių būdavo, kad, reiškia... Man rodos, kad vienintelis, kad daugiau aš 
niekur nedalyvavau. Bet čia iš mūsų tada nebuvo. Nei iš karininkų, nei 
iš kareivių nebuvo. Ten tiktai daugiau šitie, tie patys šucpolicajai ir 
esesininkai. Jie tai jau tikri budeliai. 
 
4:55 
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Kl.: Nu, o tie mūsiškiai, vat, sakot, savanoriai. Tai kur jie šaudė? Jie 
Minske buvo? 
 
Ats.: Kas? 
 
Kl.: Tie mūsų bataljono kareiviai. Jūs sakėt, nu, būdavo savanoriai, 
norėdavo ten eiti. 
 
Ats.: Nu, nežinau. Vat čia, kur šį kartą, tai aš nemačiau. Bet va kitur 
kur buvo, tai aš nebuvau. Tai vat vienintelis kartas, kur man teko 
matyti ir dalyvauti, ir matyti. 
 
Kl.: Tai mūsų ten nebuvo bataljono savanorių? 
 
Ats.: Ne, nebuvo tai ten nei vieno nei iš karininkų, nei iš kareivių. 
Matot, ten nedidelis, nedidelis kiekis. O ten jųjų, tų esesininkų ten 
buvo kokia pora desėtkų ir paskui tie šucpolicajai. Kareiviai... ir 
eiliniai, ir puskarininkiai, ir karininkai, visi jau jie ten jau įgudę 
ten. Tai jau įprastas jų darbas. 
 
Kl.: Keliese jie šaudydavo? Reiškia, viena ta šaudytojų partija, keliese 
jie stodavo šaudyti? 
 
Ats.: Nu, tai neapskaičiuoja. Matot, apimtis kiek yra, reiškia. Dabar 
numatyta kiek ten, kaip sako, plotas koks, prieš jį stovi. Pagal, matot, 
aukų skaičių ir šaudytojų numatoma yra. Pagal aukų skaičių reikėjo ir 
šaudytojų, kad kuo daugiau, kuo greičiau, reiškia, susidorotų. Kad 
nereikėtų ten vienam dešimt ar dvidešimt. Vieną, du nušovė, ir viskas. 
 
Kl.: Dabar, ar tie šaudytojai keisdavosi, ar visą laiką tie patys šaudė? 
Ar keisdavosi? Grupė kad viena šaudo, paskui pasitraukia, ateina kiti 
šaudyt. 
 
Ats.: Matot, čia sakau, čia apimtis nedidelė buvo, tai čia viena grupė. 
O kur kitur, tai galbūt ir buvo. Vat kai, pavyzdžiui, kada, kaip 
sakiau, ten belaisvių stovyklą kai šaudė, tai ten keitėsi. Ten, žinot, 
jeigu dešimt tūkstančių šaudė, tai jau ten keitėsi. Kelios pamainos 
buvo. 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit, vat šitų, reiškia, žydų pastatydavo. Po kiek 
maždaug vienu metu pastatydavo šaudyti? 
 
Ats.: Žydų? 
 
Kl.: Jo. 
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Ats.: Visus ten vienu... vienu. Visus vienu kartu, reiškia, visus vienu 
kartu ir šaudo. 
 
Kl.: Visą šimtą sušaudė iš karto? 
 
Ats.: Taip, taip. Jau gi jie sustatyta prie tų, reiškia, vienas prie 
kito. Jau ten neleidžia juos išsiplėsti per daug. Ir jie patys spraudėsi 
prie vienas kito. Ir čia sustatyta, reiškia, atidengė ugnį taip, kaip 
dalgiu nukirto. Ir sukniubo, sukniubo. Kam ne - pakartojo. 
 
7:46 
 
Kl.: Ak, tai juos ne partijom varė ten, ne? 
 
Ats.: Ne, ne, visus. Čia visus, kiek buvo, vienu kartu. 
 
Kl.: Čia minią pastatė. 
 
Ats.: Ir visą minią pastatė, visus kartu. 
 
Kl.: Riksmas buvo, rėkė jie? 
 
Ats.: Mažai to riksmo buvo. Jeigu kūdikį kokį prispaudė,o iš suaugusių 
aš jau... Tikrai labai... Nu, matot, jau ten kaip juos šaudo, kad ten 
nėra kada rėkti, Sukniubo, ir viskas. Kad tie ir šaudytojai va taiko 
tokie, kad jau nesikankintų ar kaip, aš jau nesuprantu. Neteko man, aš 
nežinau. Bet tiktai iš tų momentų, kad, reiškia, kai atidengia ugnį, tai 
tie sukniumba, sukniumba. Tie paskui žiūri dar, jau kur juda dar, dar 
paleidžia seriją ar iš automato, ar šūvį iššauna. 
 
Kl.: Tai jeigu jie taip minią pastatė ir visą minią jie paskui, reiškia, 
nušovė. Sukrito, reiškia, minia, tai jie kaip. Jie vaikščiojo paskui per 
viršų... 
 
Ats.: Ne. Nu, kad čia pat... Priėjo arčiau ir mato, kur jau dar juda. 
Papildomai paleidžia šūvius jie. Taigi ten netoli, už kokių dešimt metrų 
sustoję jau. 
 
Kl.: Ar degtinės gerdavo šitie šaudytojai? 
 
Ats.: Nežinau aš šito, nežinau. Nežinau aš, negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Nu, o mūsų karininkai ką darė? Nu, tai kareiviai, jūs stovėjot... 
 
Ats.: Nu, tai mes nuošaly. Reiškia, mes kareiviai ir mūsų karininkai, 
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mes nuošaly stovėjom ir laukėm, kada baigsis ta egzekucija ir važiuosim. 
 
Kl.: Tai mūsų bataljonas ten nedalyvavo visai? 
 
Ats.: Ne. Tiktai tam rinkime, reiškia. Šitoj apsaugoj ir po butus kai 
ėjom, o šaudyme nedalyvavom čia. 
 
Kl.: Tai koks čia, sakot, buvo mėnuo maždaug? 
 
Ats.: Prašau? 
 
Kl.: Koks mėnuo, kokia diena buvo? Rudenį, sakėt. 
 
Ats.: Gruodžio mėnuo keturiasdešimtų metų. Gruodžio mėnuo, kad jau 
truputį sniego buvo. Nedaug visai, bet truputį sniego pabirėję. Nu, 
paskui po to jau buvom išskirstyti į šitus sargybos postus. Aptvaros 
punktai ten buvo. Radijo stotis, artilerijos lageriai, durpynai va 
tokie. Ten mūsų buvo, reiškia, sargyba. Nu, ir vieną katrą gavo... 
Reiškia, pranešė pirmiausia šucpolicajai, kad kur tai yra partizanų 
štabas apie Babruiską, apie Slucką ten, tam rajone. Nu, jau vėlai buvo 
vakare, temstant, sutemus jisai buvo. Ir nakties metu išvykom. 
Išvykom. Kada nuvykom netoli į tą... išeities poziciją, tai ten 
paaiškino tiksliai, reiškia, konkrečiai kas ten bus. Gyvenvietė. Kokia 
gyvenvietė ten - reiškia, štabas buvo partizanų. Pagal brėžinius 
suskirstė barą kiekvienam padaliniui. 
 
11:30 
 
Kl.: Tai čia jau planuose, reiškia, viskas buvo padaryta. 
 
Ats.: Nu, ir apsupom, priartėjom visai prie... Žiemos metas, jau sausio 
pabaigoj, sniego... gilu. Ir priartėjom mes visai prie gyvenvietės. Dar 
paprastai jie buvo apsitvėrę darželius tokius, tokius pynučiais, kaip 
pas mus vadina, karklų ten kokių. Nu, ir mano skyriuj mes buvom devyni 
tiktai žmonės. Ir puolė mane. Nu, mes viena grandis, trys. 
 
Kl.: Ai, tai jus tada ir kontūzijo, taip. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Pone, Edvardai, aš noriu dar paklausti. Jūs pasakojot apie tą 
belaisvių šaudymą, tai jūs irgi matėt tą belaisvių šaudymą? 
 
Ats.: Taip, mačiau. 
 
Kl.: Matėt belaisvių šaudymą. 
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Ats.: Mačiau. 
 
Kl.: Kada tas buvo belaisvių šaudymas? 
 
Ats.: Kaip prieš šitą, prieš... 
 
Kl.: Tai kiek jūs iš viso vat matėt tokių, Baltarusijoj tokių masinių 
žudynių? Savo akimis matėt. 
 
Ats.: Tai vat šitas... Belaisvių stovykla ir Rudenskas, šitus du. 
 
12:45 
 
Kl.: Du tokie, matėt. 
 
Ats.: Taip. O taip daugiau... Vat kur miškuose nematėm, tiktai vieną 
mačiau tą nušautą majorą, mačiau. O daugiau tokių masinių žudynių man 
neteko. Ir vat kada tardymo metu, žinot, man primesta buvo tokių dalykų, 
tai negalėjau įtikinti. "Kaip gi, - sako, - visi žinojo, kaip tu vienas 
išlikai, nebuvai, nežinai". "Nu, - sakau, - nebuvau, - sakau, - darykit 
ką norit, šaukit, karkit, bet, - sakau, - aš nebuvau ir nežinau ten". 
 
Kl.: Nepagailėjo. 
 
Ats.: Taip. Ir buvo, reiškia, toks atvejis, kad buvo išaiškinti suimti 
partizanai, reiškia, ir juos nuteisė pakarti. Vadovai, net pavardė 
Baronas, pavardė buvo Baronas vienas. 
 
Kl.: Ai, tai čia Kaune juos pakorė, ar ne. 
 
Ats.: Kaune buvo. Ir kaip to Barono nutrūko virvė, pagal įstatymą 
tarptautinė teisė, reiškia... Bendrai į įstatymą įeina turto ir ???. 
 
Kl.: Likimo malonė, reiškia. 
 
Ats.: Taip. O tąsyk išsitraukęs vokietis nušovė. O Minske, reiškia, irgi 
buvo toks atvejis, kad korė juosius. Ir iš mūsų bataljono vienas buvo 
budelis. 
 
Kl.: Kas toksai? 
 
Ats.: Knyrimas Juozas. Ir įtaisė dešimt metų, sušaudymą. Ir mūsų 
bataljone buvo. Tai vat aš vieną praleidau čia tarpą. Labai toks įdomus 
dalykas buvo. Po šito, po Rudensko, po tos stovyklos sunaikinimo, 
kur mus skirstė po tuos atsparos punktus, buvo šitas... kas tai ten 
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durpynas. Didelis durpynas. Ir tam durpyne mes, reiškia, sargyba, 
reiškia. Leitenantas Plungė buvo, mūsų sargybos vadas. Ten mūsų kas tai 
dvylika, ir mes buvom sargybiniai. Ir dabar virėjas vienas buvo. 
Pavardės irgi dabar neatsimenu. Mindaugas ar kaip tai. 
 
15:09 
 
Kl.: Ar ne Velička? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ne Velička buvo virėju? 
 
Ats.: Ne, kad ne. 
 
Kl.: Ne. 
 
Ats.: Jis kitur. Buvo girdėta man irgi pavardė. Nu, ir dabar į virtuves 
kaip taip jie ten buvo prisikalbinę jau ten pasisiūlyti belorusaitę, 
darbininke prie virtuvės. Nu, o tas virėjas su ja bendraudamas, nu, taip 
išėjo, kad juodu romaną prasikūrė. Įsimylėjėliai pasidarė. Šita rusaitė, 
tai ji jau tikslą turėjo, jai reikėjo. Nu, o bet kad šitas jau... Bet 
vyras sąžiningas buvo. Jis tiktai su... ne... nepasidavė. Ir galų gale 
kada jau jiedu, žinot, susidraugavo, jau paslapčių beveik taip nebuvo 
tarp jų. Dabar ta rusaitė jam užsiminė, kad, reiškia, ji partizanų 
ryšininkė. Ir ji susitikinėja su partizanais. Partizanai nori susitikti 
su mūsų, reiškia, kariais. Tai ji iš karto, reiškia, prisikalbina tą 
virėją. Susitaria. Vakare išsiveda, jis susitinka su tais partizanais. 
Tai tie partizanai ir pasakė, kad, sako: "matot, vokiečiai karą jau 
pralošė, o jūs talkininkaujat vokiečiais. Tai jums dabar laikas 
išsipirkti save". "Vis tiek, - sako, - jau vokiečiai karą pralošė, tai 
jums va dabar laikas. Jūs pereikit pas mus ir jūs dalinai savo kaltę 
išpirksite". Tai tas virėjas sako: "ką ten dabar. Matot, - sako, aš 
vienas už visus tai negaliu atsakyti, - sako, - aš turiu ir pasikalbėti 
su savo draugais, ir sutarti apie tai". "Gerai". "O po to grįšiu, 
pasikalbėsim". Ir dabar čia mums pranešė. Galų gale jis pareina, 
papasakoja. Mes susirenkam visi, leitenantas Plungė, viską. Tai jis 
paskui, kada sėdėjom, ir pasakė, reiškia, kad dar nori... Dar grupė, 
reiškia, susitikti su jumis. Jau mūsų vadas, reiškia, aš ir dar kas ten. 
"Gerai", sako. Vėl susitinka jie, pasitaria. Vėl leidžia, reiškia, 
grįžti. Ir leitenantas vėl pasakė. Sako: "aš ką dabar, - sako, - už 
kiekvieną aš negaliu, - sako, - aš turiu bendrai su visais pasitarti". 
Ir bendrai... bendrai va taip visi, kaip sako, kas "prieš", kas "už". 
Gerai. Nu, ir paskui ką. Priėmė išvadas, kad, reiškia, ne. Perdavė, 
reiškia, tas virėjas. 
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18:40 
 
Kl.: Per merginą, reiškia. 
 
Ats.: Per tą savo padėjėją, per tą rusaitę, tą belarusaitę. Tai tada jie 
nusprendė, kad, reiškia, smurtu mus paimti. Bet kaip dabar geriau, kad 
lengviau mums būtų, mažiau aukų?. Tai jie nutarė taip, kad, reiškia, 
mums į maistą įpils migdomųjų. Kada mes pavalgę sumigsim, jie ateis, mus 
pasiims kaip triušius, ir viskas. Nu, ir ta rusaitė, reiškia ji ten 
nuėjo ir papasakojo šitą viską. Tas man perduoda viską. Ir vieną dieną 
ji atneša puslitrinę bonką su tais migdomaisiais vaistais. Paduoda jam, 
tam virėjui. Tas tuojaus paslėpė tą bonką. Praneša leitenantui Plungei, 
vadui, visiems, kad ten ką daryti, reikia vykdyti. Ir sutarė taip, 
reiškia, kad ją pačią izoliuoja. Tam tikras taip kambariukas mažiukas 
buvo. Ji ten ėmė triukšmauti, tai jai pačiai tų migdomųjų uždavė ir 
užmigo amžinai. 
 
Kl.: Tokią dozę, reiškia, kad jau... 
 
Ats.: Aha. Nu, o su šitais, reiškia, buvo sutarta taip, kad, reiškia, 
jis išverda vakarienę. Mes pavalgom, pavalgę sumiegam. Tas virėjas mums, 
jiems duoda ženklą, kad: "jau galit ateiti". 
 
20:43 
 
Kl.: O jūs apsimetat, kad jūs miegat. 
 
Ats.: Prašau? 
 
Kl.: O jūs apsimetat, kad miegat. 
 
Ats.: Taip, taip. Ne, ne. 
 
Kl.: Tikrai sumigot? 
 
Ats.: Reiškia, jiems tik pasako, kad, reiškia, jiems duos signalą. 
Signalas bus paprasčiausia balta raketa. Žinote, eina tas laikas. O jis, 
mat, vyras jaudinosi, neapsižiūrėjo. Vietoj paprastos baltos raketos 
jisai iššauna signalinę. Signalinės raketos buvo tenai "ū, ū, ū". Tai 
tiems, kuriems... Jie pasimetė. "Kas čia, - sako, yra. Buvo sutarta 
paprasta balta raketa, o čia signalinė. Ką tai reiškia?" Ir jie nežino 
ką daryti. Bet jie vis tiek palaukė kiek, slenka. O mes jau pasiruošę. 
Ten buvo vokiečių ruošti tokie retrosplutai (?), dzotai. Nors mediniai, 
bet rąstai suvaryti tokie. Langeliai tik angose, reiškia, plyšeliai 
čia... Čia sugulę žiūrim, stebim. O ten buvo netoli nuo rūsio, šitos 
mūsų būstinės buvo kaimo kapinės. Ir naktis, mėnesiena, labai gerai 
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matosi. Jie pradėjo slinkti, išsidėstę ten eilėm slenka iš tų kapų. Mes 
juos prisileidom, kiek jau mums reikėjo. Atidengėm ugnį. Ir jie ten 
šaudė. Kiek daug jų liko, pasitraukė į tuos kapus. Tai mes ten per naktį 
davėmės su jais. Daug jų liko. Bet jau pas mus, žinot, baigėsi 
šaudmenys. Jau rytas visai, jau švinta. Jau mes susirūpinę, ką mes 
darysim jau sekančią naktį. Jau mes pasilikti negalim, jau mes žūstam 
tiesiog. Patys savo nuosprendį jau pasirašom. Tai mes nieko nelaukę tuoj 
pasiunčiam pasiuntinį vieną į Minską. Ten išeina į magistralę. Pasigauna 
pravažiuojančią mašiną ir nuvažiuoja į Minską ir pakelia ten škandalą. 
Ten ne škandalas, bet tegul signalą duoda, kad čia tokia padėtis. O mes 
ten laukiam. Ir sutarėm, kad, reiškia, lauksim iki to laiko, jeigu ne... 
Mes vis tiek negalim pasilikti, mes apleidžiam postą. Pasirodo, tas 
laimingai tas pasiuntinys pasiekė štabą. Pranešė laiku ir išsiuntė 
pagalbą. Tas Ompulevičius su trisdešimt vyrų, šaudmenų pasiėmė, ėjo. Ir 
mes apsilenkėm su jais. Mes išėjom į magistralę. Reiškia, sėdom į 
mašiną, išvažiavom, o jie atėjo, rado, kad mūsų... Mūsų nerado, bet 
suprato, kad čia mes... jie apsilenkė. Bet likti irgi negalėjo. Ir jie, 
negaišę nieko, ir tuojau į magistralę ir parvažiavo. Tai paskui 
škandalas kilo. Vokiečiai areštavo mūsų vadą leitenantą Plungę, kad 
apleido postą, reiškia, paliko. Tai kitaip nebuvo. Tai, ką gi mes patys 
sau nuosprendį vietoj pasirašom. Tai paskui visa, visa kuopa nuėjo prie 
štabo vokiečių. Jų pareikalavo, kad paleistų. Išsiaiškinom, kame 
padėtis, konkrečiai kaip buvo. Ir paleido paskui tą leitenantą Plungę. 
 
24:38 
 
Kl.: Sakykit, dar noriu paklausti. Reiškia, jūs čia pasakojot apie tą 
Knyrimą, reiškia, buvo, reiškia. 
 
Ats.: O Knyrimas čia kaip tik ir buvo su mumis. Ir jisai viską tą 
žinojo. Jis stebėjosi. Viską, ką mes šnekam, jis perduoda tiems 
partizanams. O šito aš nesuspėjau, reiškia, įspėti. Ir kada kautynės, 
nieko, mes pasigedom jo, jau jo nebuvo. Jau man jau įtartina buvo, kad 
jau jis... Bet ką jau viešai su juo, kur jisai jau Vilniuje, jau 
nekalbėjom. Nu, kada buvo vienas apeliacijos procesas Kaune... Vilniuje. 
Jis buvo tam procese iškviestas kaip liudininkas. Taip šnairuodamas į 
mane sėdėjo ten teisiamųjų suole. Ir kada aš savo parodymus daviau... 
Aukščiausio Teismo teisėjas buvo Žvirblis pavardė, o tas, reiškia, kur 
valstybės kaltintojas, prokuroro pavaduotojas iš "K" raidės. Dabar aš 
pavardės tikrai neprisimenu čia. 
 
Kl.: Kairelis gal. 
 
Ats.: Ką? 
 
Ats.: Kairelis gal buvo pavardė. 
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Ats.: Nu, Kairelis, iš "K" raidės. Ir dabar tas teismo pirmininkas 
parodė taip ranka taip į dešinę. "O, - sako, - teisiamųjų suole yra jums 
asmeniškai pažįstamų?". Kaip anksčiau turi, tai aš mačiau tą Knyrimą, 
kad jis ten sėdi. O tuo metu galvą nunėręs. Sakau: "kad ne". Kaip tik aš 
pasakiau, kad "ne", Knyrimas tuoj atsistojo ir pradėjo ant manęs 
tūzytis (?). 
 
Kl.: O ką jis sakė? 
 
Ats.: Nu, ką jis sako: "jis toks ir toks, geštapininkas. Jis pats 
geštape dirbo, žudė tarybinius piliečius. Vaikus už kojų nutvėręs daužė 
į sieną". 
 
Kl.: Apie jus? 
 
Ats.: Aha. Dar jis tenai privarė. Klausau, kad... Nu, žinot, toj 
auditorijoj, ten toj salėje čia buvo šita... kaip tave... Petro Cvirkos 
gatvėje. 
 
Kl.: Karininkų amuose buvo. Karininkų namuose, man atrodo, jo. Karininkų 
rūmų salė. 
 
Ats.: Ar ne milicijos, man rodos, kas tenais buvo, o gal karininkų. Kilo 
šurmulys toks, o aš dar toj tribūnėlėj. O paskui, kai jis taip, tai 
paskui teisėjas jau pats, nu, "sėsk, Knyrimai, užtenka". Atsisėdo. Ir 
man sako: "vat, - sako, - eikit čia, yra, - sako, - laisvų vietų ir, - 
sako, - atsisėskit". Atsisėdau. Tuoj man... aš pajutau ranką, kas ten. 
Dar ten atsisukau, koks tai toks žurnalistas ar studentas koks tai. "Nu, 
kaip žmogeli, - sako, - taip buvo tas jau...". "Eikit, - sakau, jūs 
nelįskit, - sakau, - nesuprantat. Nematėt, kur žmogus natūralią tiesą 
sako, kur nesąmones pasakoja". "Tai mes, - sako, - matom. Mes, - sako, - 
jau ne pirmą dieną, - sako, - stebim. Čia nebuvo nei vieno liudytojo, 
kurio Knyrimas nepultų ir kurio nekaltintų jis. Nekreipkit į jį 
dėmesio". 
 
Kl.: O tą korimą jūs matėt, kai jisai korė tuos partizanus, čia buvo 
Minske. 
 
Ats.: Prašau? 
 
Kl.: Kaip korė tuos partizanus? Ten tris partizanus korė, atrodo, 
Minske. 
 
Ats.: Aš nemačiau. Tai vat sakau, tardytojas ten tai netiki jokiu būdu. 
"Ką tu čia, - sako, - apsimetinėji. Visi žinojo, - sako, - dalyvavo, o 
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tu, - sako, - ką, - sako, - išimtis tau". "Nu, kaip norit, - sakau, - 
galvokit, aš nežinau nieko, - sakau, - nebuvau, nemačiau". Ir atvedė, 
atstojo paskiau. 
 
28:26 
 
Kl.: Nu, gerai. Klausykit, tai ką, stabdom, taip? Viskas. Nu, 
privarginom biškį. 
 
Ats.: Ne, ne. Dėl nuovargio ne... 
_ 
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