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Kasetė 1 iš 1 
 
 
Šiame pokalbį, Laimonas Noreika pasakoja apie savo vaikystę Kaune kai vokiečiai užėmė 
Lietuvą 1941ais metais. Jisai akivaiždžiai prisimena pirmos dienos įvykius valdžiai pasikeitus iš 
Sovietų į Nazių režimą, jų tarpe: Aleksoto tilto griuvėsius, „Lietukio“ Garažo žudynes, 
baltaraiščių laidotuves ir gaudymus žydų.  
Toliau, jis pasakoja apie žydų vežimus į getą, ir kaip žydai pirkinėjosi žydu pašalpos 
parduotuvėje kurioje jisai dirbo. Jisai papasakoja savo įspudžius kai teko važiuoti prie Devinto 
Forto. Jisai bendrai apibūdina savo ir savo šeimos požiurį į žydus ir savo supratima karo 
būdamas 13-os metų vaiku.  
 
 
[00:] 01:13:02 – [00:] 05:22:12 
 
Jis prisistato save, kad gimes 1926 metais ir kiles Joniškio miestelįje darbininkų šeimoj; pasakoja 
kaip pervažiavo į Kauną 1935 metais; pasakoja kaip ieškojo buto ir keitė mokyklas; diskutuoja 
pirmą darbą gaves 1941-ais metais kartu su broliu Spaudos Fondo knygryšykloj kaip 
praktikantas; pasakoja apie bombordavimus karo pradžioj, kaip Junliavos gyventojai turėjo 
pasitrtaukti į Garliavą kol vokiečiai išvarė rusus; apibendrina sekancią dieną, kaip reikėjo gryžt į 
darbą, nežiurint to, kad valdžia pasikeitė; prisimena kaip pakeliui matė Aleksoto tilto griuvėsius 
aplipusius rusų karių lavonais; apibendrina žmoniu nuotaika darbe, kaip jie nesugebėjo 
susiorganizuoti ir visi iškeliavo namo; mini kad jo žydas viršininkas prieš savaitę buvo ištremtas 
(turbut per Sovietų pirmuosius tremimus 1941-ais metais).  
 
[00:] 05:22:13 – [00:] 16:59:59 
 
Jis prisimena epizoda kaip gryžtant namo iš darbo užtinka minią stovincią prie tvoros ant 
Vytauto Prospekto ir Griunvaldo gatves kampo; prisimena kaip pats su broliu prieina ir mato 
Lietukio Garaže pilną kiemą arklio mėslų; detaliai prisimena vaizda kaip stovi vyras, juodu 
kostiumu apsirenges, ir muša per nugara su geležinėm štangom kitą vyrą atsiklaupusį ant keliu, 
kuris rankom renka mėšlą; pamini kad vėliau, Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991-ais 
metais, nauji Lietuvos valdžios ministrai bandė pasiteisinti kad tik „botagėliais mušė,“ kai iš 
tikrūjų buvo geležinės štangos; patikslina kad kieme matė tik dvi grupes veikėjų; pasokoja kaip 
sukritusį žmogu apliejo vandeniu iš štangos skirtos mašinos plovimui; prisimena kad už tryjų 
atvirų vartų matėsi primušti, nekrutantys žmonės; pasakoja kaip toliau einant namo, užtinka 
laidotuves neseniai nužudytiems baltaraiščiams; paaiškina kad baltaraiščiai, tai tie kurie padėjo 
vokiečiams sujieškoti nusikaltėlius; mini komunistus Vincą Grybą ir Montvilą; komentuoja 
apie skirtumą tarp klaikių skerdynių ir gedulingų laidotuvių; prisimena kaip eidami prie tilto, 
pastebi kad jau lavonų nebėra; prisimena kaip baltaraiščiai gaudė žydus kad nurinktų lavonus 
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nuo griuvėsių; prisimena kad matė triukšmaujančią moterį; vėl pasakoja apie lavonus ant 
griuvesiu ir kad ju nebesimatė pakeliuj namo; masto apie likimą rusų lavonų--ar juos iškėlė ir 
išvežė, ar tiesiog atkabino ir paleido Nemunu plaukt.  
 
[00:] 17:00:00 – [00:] 22:17:02 
 
Jis patiklsina detalias apie skerdynes Lietukio Garažų kieme; kalba apie minios smalsumą ir 
sudėtį; bando išspresti ar jis matė kraujo; diskutuoja įvairius žmonių požiūrius į baltaraiščius; 
paaiškina kaip vaikišku supratimu manė kad abudu veikėjai buvo inteligentiški žmonės nes 
juodais kostiumais apsirenge; patikslina sudėti grupės prie Aleksoto tilto, kad baltaraiščiai vyrai 
vaikė ir gaudė žydiskas moteris nurinkti lavonus.  
 
[00:] 22:17:03 – [00:] 36:59:59 
 
Jisai pasakoja kaip perėjo dirbti į paramos parduotuvę, kuri aptarnavo tiktai žydus. Prisimena 
kaip žydus vežė į Vilijampolės getą; aiškina kaip jis aptarnavo geto žydus iki kol jie patys įsikūrė 
parduotuvę Vilijampolėje; paaiškina savo parduotuvės tvarką, kad žydai galėjo įeiti į parduotuvę 
tiktai 10--tą valandą, kaip jie susirinko pavieniuj kiemuose pries ateinant, ir kaip jie pirkosi 
kortelėmis; detaliai apibendrina kokius maisto produktus pardavinėjo (silkes, paprikas, duona); 
patikslina kad jo darbas buvo suklyjuoti iškarpytas korteles; apibūdina minia žydų laukiančia 
lauke krautuvės, kad dauguma buvo moterys; pasakoja apie savo atsakomybę duris saugot ir tik 
tris pirkėjus iš karto įleisti; prisimena įvykį kai moteris atbėgusi strioke, prašėsi į parduotuvę 
pasikovot nuo persekiotojo, bet buvo išmesta lauk kadangi pažeidė parduotuvės tvarką; 
komentuoja kiek laiko dirbo parduotuvėje, kad žydai iš getos ateidavo apsipirkti, ir kad ilgai 
žydai buvo renkami į getą; pasakoja ir apie rusų belaisviu salygas; pakartoja kad parduotuvėje 
dažniausia moterys apsipirkinėjo; komentuoja apie žydų minios nuotaiką belaukiant prieš duris; 
pasakoja kaip žydai kaupėsi slaptai kieme, ir tada visi iš karto 10-tą valandą atsirasdavo priešais 
parduotuvę; pripažysta kad žydų maisto norma turbut buvo kitokia negu kitų žmonių; pasakoja 
kaip slapta valgydavo mieles parduotuvėje; patikslina kad parduotuvėje tiktai žydai galėjo 
pirkinėtis; apibendrina savo paslaugas, kaip į banką reikėjo pinigus nešti rytais; komentuoja kaip 
jam, kaip vaikui, pasirode vežimai žydų į getą; analizuoja savo požiurį į smurtą ir prievartą 
budamas vaiku.  
 
[00:] 37:00:00 – [00:] 45:39:04 
 
Jisai komentuoja apie įvykį kada nuvežė jį prie Devinto Forto rinkti obuolių augančių Akcinės 
Bendrovės sode; prisimena kaip vaikams berenkant obuolius lietuviai kareiviai siūlė megstinius, 
o visi suprasdami kad tai nušautų žmonių drabužiai, atsisakė; aiškina kad šaudymų negirdėjo bet 
prisimena kaip matė Vilijampolės geto ligoninės gaisrą ir komentuoja apie jos strateginį 
padegima, kaip gaisras įvyko; detaliai prisimena kitų vaikų pasakotus epizodus, kaip jiems 
berenkant obuolius, kareiviai įsakė jiems laukti uždaram sandelyje kol kolona žydų buvo 
pravesta sušaudymui; prisimena kaip namo parėijes skundėsi motinai apie megstinių davikus ir 
kaip po to nebereikejo gryžt rinkti obuolių, o tiktai obuolius skirstyti parduotuvės sandelije; 
komentuoja apie žmonių praturtėjimą iš žydų turto.  
 
[00:] 45:39:05 – [00:] 53:42:11 
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Jisai komentuoja apie rusų Stakhanoviečių judėjimą, apie pačia savoką tokio žmogaus, ir žodžio 
„normos“ populiarumą; pasakoja kaip visiem buvo aišku kad žydus muša, nors jie nenešiojo 
jokių išskirtinių ženklų; komentuoja kaip žydus privertė dirbti nemalonius darbus; vėl mini kaip 
žydes privertė rusų kareivių lavonus surinkti; paaiškina savo supratimą žydu, ne kaip atskirą 
grupę žmoniu, o tiesiog kaip žmones su kuriais kartu gyveno ir bendravo; illiustruoja savo ir 
savo šeimos požiurį į žydus, prisimindamas mamos paskotą epizodą apie susidūrimą su savo 
viršininkę Šereševskienę prie turgaus; paaiškina kad mama buvo komunistė kuri skleidė 
propogandą tarp darbuotojų „Beko“ siuvyklos fabrike, ir del to nesutarė su savo žyde viršininke; 
papasakoja epizodą kaip jo mama vieną dieną, nusipirkus kopusto galvą išeijo iš turgaus ir 
pamatė Šereševskienę einančia gatve, abidvi moterys iš siaubo sustojo viena prieš kitą, o jo 
mama, netariant nei žodžio padavė tiką nupirktą kopusto galvą į savo viršininkės rankas; 
Šereševskiene stovėdama gatvėje apsiverkė, o jo mama pabėgo kad pati nepradėtų raudoti; 
pakartoja kad mušikai prie Lietukio Garažo jiam pasirodė inteligentiški vyrai del kostiumuotos 
aprangos, ir patikslina kad jie buvo Lietuviai.  
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