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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų 
vardas, pavardė, kur ir kada esate gimęs? 
Laimonas Noreika: Laimonas Noreika, gimęs labai seniai, 1926-tais lapkričio 27 dieną 
prie Latvijos sienos Joniškio miestelyje. 
Alicija Žukauskaitė: Kokioj šeimoj gimėt? 
Laimonas Noreika: Darbininkų. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jūs po to pervažiavote į Kauną? 
Laimonas Noreika: Į Kauną tai ne iš karto pervažiavom. Į Šiaulius, ten ėjau į pradžios 
mokyklą, paskui 1935-tais važiavom į Kauną, ir iki 1942-ųjų gyvenau Kaune. 
Alicija Žukauskaitė: Kokioj vietoj Kaune gyvenot? 
Laimonas Noreika: Labai įvairiose vietose. Mes labai skurdžiai gyvenom ir nuolat 
ieškojom buto, kur mažiau reikėtų mokėti, todėl blaškėmės ir blaškėmės. Tai buvo 
begalinis mokyklų keitimas, vis nauji žmonės. Paskui 1941-iais metais aš pradėjau dirbt 
dar būdamas trylikos metų Spaudos fonde, Vytauto 23, atsimenu adresą, ten buvo 
knygrišykla. Aš dirbau kartu su broliu knygrišykloj, brolis jau buvo darbininkas, o aš 
buvau praktikantas toj gamykloj. Čia prasidėjo karas 1941-siais. Mes tada gyvenome prie 
pat aerodromo, ir pirmosios vokiečių bombos krito kilometrą už mūsų namų. Ir paskui 
visus gyventojus išvarė į Garliavą. Mes bėgom plentu ir pralaukėm, kol išėjo rusai ir įėjo 
vokiečiai. Tada mes grįžom namo, ir tą pirmą dieną mums su broliu reikėjo eiti į darbą. 
Prasidėjo normalus gyvenimas. Pasikeitė valdžia, bet reikia duoną užsidirbt. Tai mes su 
broliu per sugriautą Aleksoto tiltą leidomės link Nemuno. Griuvėsiai buvo aplipę rusų 
karių lavonais, klaikuma tokia. Mes perėjom ir atėjom į Spaudos fondo dirbtuvę. Pirmą 
dieną ne visi susirinko, direktorius Žygelis prieš savaitę buvo išvežtas. Mes porą valandų 
pasisukaliojom toj knygrišykloj, darbas neorganizuotas, ir išėjom namo. Ta knygrišykla 
buvo Vytauto prospekte tiesiai prieš autobusų stotį. Mes pasukom link Aleksoto tilto. 
Paėjom Vytauto prospektu dal du, gal tris šimtus metrų, ir kampe, posūkyje, ten 
Griunvaldo gatvė, o čia Vytauto prospektas, stovi minia žmonių. Bijau pasakyti minia, 
gal šimtas, gal penkiasdešimt. Jie ant šaligatvio sustoję, jie sutilpo šaligatvyje, reiškia, 
nebuvo tiek baisiai daug tų žmonių, į gatvę nesitęsė ta minia, ir mes su broliu priėjom. 
Man tada buvo penkiolikti metai, keturiolika su puse, o brolis jau buvo aštuoniolikos 
metų. Ir mes priėjom. Pintinė siena, tvora, iš vielų supinta tokia, ir prieš tą tvorą stovi 
minia žmonių. Mes priėjom. Aš – piemuo, nugi vaikas, tai aš, aišku, prisigrūdau visai 
arti, prie pat tos tvoros. Ir tai buvo toks vaizdas. Lietūkio garažas, bet man tada atrodė, 
kad tai yra lengvųjų mašinų garažas, užtai kad tos durelės mašinai įvažiuot buvo žemos, 
ne sunkvežimiui. Trys tokios durelės, ir jos visos atidarytos. O tas kiemas pilnas nuo 
šaligatvio arklio mėšlo. Ir tiek daug to arklio mėšlo. Turbūt tam garaže ar vokiečių 
kariuomenės arkliai stovėjo, ar prieš bėgant čia rusai buvo susikaupę, kad pilna to mėšlo. 
Stovi, ryškiai matau, dvi pozicijos. Tiesiai prieš mano akis stovi vyras, juodais rūbais 
apsirengęs, atrodo inteligentiškai, ir kitas ant kelių graibo tą mėšlą į rankas. O tas 
„inteligentiškasis“ muša jį per nugarą ar bet kur ir rėkia – „norma, norma, norma“. O tas 
žmogus renka tą mėšlą, ir tas mėšlas jam byra. O tas vėl duoda jam per nugarą ir rėkia 
„norma“. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, su kuo mušė? 
Laimonas Noreika: Su geležine štanga. Mano toks atsiminimas. Aš atsimenu, kaip vienas 
aiškino iš to meto šitų ministrų lyg Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos, kad ten 
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botagėliais mušė, o dabar mus kaltina, kad mes žudėm. Nieko ne botagėliais, geležinėm 
štangom. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jūs tokių štangų matėt? 
Laimonas Noreika: Gal ten buvo ir daugiau grupių. Aš mačiau dvi grupes. Vienas vieną 
muša, kitas kitą toliau. Taigi nesidairai, žinai. Tas visas dėmesys prie kažkokio klaikaus 
siaubo. Įsivaizduojat, tas rėkia „norma“, tam mėšlas iš rankų byra, kai jį muša, jis vėl 
puola, vėl griebia, vėl per galvą, ir nukrenta. Primuštas, jau nepasikelia. Tada paima 
šlangą (vandens žarną), kuria mašinas plauna, ir pila ant to sumušto. 
Alicija Žukauskaitė: Pila ant galvos? 
Laimonas Noreika: Iš viso pila ant jo. Ir jis pradeda krutėti, pradeda keltis. Tada vėl jį 
muša ir rėkia – norma, norma. Tas vėl griebia taip... Aš įsistebeilijęs į tą, tik matau kad 
antras... Lyg tą vieną ir tematyčiau. O durelės į tą garažą, durelės, sakau, vartai lengvųjų 
mašinų įvažiavimui, trys atidarytos, ir ten matau susmukusius žmones, jau primuštus, jau 
nebepajudančius. Ir ten vyrai kažkokie. Žinai, garažas, tamsa, durys, kiek matai, tiek 
matai prie durų. O ten toliau, kas ten vyksta, tik mačiau, stovi žmonės, o tie guli. Gyvi, 
negyvi, nežinia, bet nekruta. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie stovėjo tuose garažuose, ką jie darė? Vaikščiojo, 
apžiūrinėjo, ką jie darė? 
Laimonas Noreika: Čia yra akimirkos įspūdis, suprantat. Nežiūrėjai, ką ten daro. Čia 
muša, o ten yra žmonės, ar jie juda, ar kruta, pradėsiu fantazuot, meluosiu. Kiek akį 
užmetęs gali pastebėt. Aš nežinau, kiek mes su broliu prastovėjom prie to garažo, bet 
turbūt labai neilgai. Užteko turbūt ir dešimt minučių, nu, gal penkiolika. O brolis mane 
taip už pečių paėmęs ištraukė nuo tos tvoros pintinės, ir mes pasukome eiti į tą savo tiltą 
namo. O tuo metu kitoje Vytauto prospekto pusėje buvo kapinės, Kauno miesto kapinės 
centrinės. Ir ten tuo metu vyko laidotuvės baltaraiščių. Baltaraiščiai tai buvo tie, kurie 
padėjo ateiti vokiečiams ir padėjo ieškoti nusikaltėlių-komunistų. Koks siaubas buvo 
baltaraiščių pasirodymas. Ir Vincą Grybą sušaudė, ir Montvilą – tai vien tie baltaraiščiai 
buvo. Ir tie baltaraiščiai laidojo savo aukas. Per tas kovas, jų aktyvų „valymą“ patys žuvę. 
Ten keletą tuo metu laidojo, ir grojo gedulingi maršai. Tai buvo baisus šiurpas. Čia 
žudynės vyksta, klaikuma, ir čia tas maršas, grupė žmonių, kurie laidoja. Nežinau, kiek 
ten laidojo, vieną, du ar tris, bet buvo gal ne vienas, nežinau. Mes nebesustojom ir mes 
nuėjom į tą Aleksoto tiltą, grįžom per tą tiltą, kuris jau buvo nuvalytas nuo tų lavonų, 
griuvėsius apkibusių. Ir pasakojo, kad stabdė grupes žmonių. Mes sustojom, kažkoks 
riksmas, kažkas protestuoja, moteriški balsai netoli tilto. Mes stabtelėjome, kas ten 
vyksta, gal ten baltaraiščiai ką nors kutavoja (gaudo, baudžia). Kažkoks praeivis sako, 
nebijokit, eikit, eikit, ten gaudo žydus, kad nurinktų lavonus nuo Aleksoto tilto griuvėsių. 
Vis dėlto mes kažkaip atsargiai artinomės prie tos (vietos), o ten stovėjo moteris, kuri 
rėkė, kažką šaukė, kažką protestavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ji buvo žydė? 
Laimonas Noreika: Ten kažkokia parduotuvė buvo... Žydai susirinkę... Viešpatie, 
galvojau, pakliūsi į tokią komandą, kad tau reikės lavonus tuos... Ir mes taip labai 
atsargiai praslinkom per tą triukšmą ir galvojom, va, tuoj sustabdys. Mūsų noekas 
nesustabdė. Tie lavonai – kiti vandeny, kiti prispausti tais griuvėsiais. Reikėjo nusileisti 
tiesiai į vandenį, tais griuvėsiais tiesiai praeit. O kai jau grįžom, viskas buvo išvalyta, nė 
vieno lavono nebuvo, ir pasakojo, kad nurinko juos. Aš ir galvoju, ar juos nukėlė ir išvežė 
kur nors, ar juos tiesiog atkabino nuo tų griuvėsių ir paleido Nemunu plaukt. 
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Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau truputį patikslinti. Grįžkim į tą garažo situaciją. Sakykit, 
kokio maždaug didumo buvo tas kiemas? 
Laimonas Noreika: Tas kiemas buvo ne toks jau didelis. Va taip šaligatvy stovim, o čia 
yra tvora, ta pintinė. O čia ligi sienos - kiemas, gal biškį toliau. O tada jau tie trys vartai 
įvažiuoti į garažą. Tai va toks visai nedidelis plotas. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tam kieme, kaip jūs minėjot, jūs matėt dvi poras veikiančių 
žmonių. O tam kieme ar buvo dar daugiau žmonių? 
Laimonas Noreika: Bijau fantazuot. Mano atminty buvo tarp tų atvertų garažo vartų 
negyvi žmonės. Kai guli arti prie vartų, tai matai, o gilyn tamsu, jau nieko nematai. Ir 
matai, kad kruta žmonės, kad yra žmonės, o čia negyvi, užmušti arba be sąmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašom, ar matėt kraują ant grindų? 
Laimonas Noreika: Ten buvo mėšlo ant grindų, ant to grindinio, ir vanduo, srautai 
vandens. O ar ten buvo kraujo, tikriausiai buvo, bet aš negaliu pasakyt, kad mačiau. 
Mačiau tą mėšliną kiemą ir to vandens pylimą. 
Alicija Žukauskaitė: O ta minia, sakykit, kuri stovėjo aplinkui, kaip jie elgėsi? 
Laimonas Noreika: Niekaip negaliu pasakyti, kaip jie elgėsi. Nei buvo pritariančių 
žmonių, nei protestuojančių, tiesiog smalsuolių minia, kaip ir aš. Mano brolis kai mane 
ištraukė, galvoju, kaip galima stovėt ir žiūrėt. Tai gerai, kad tas brolis augesnis buvo, ir 
mes pasitraukėm nuo to. 
Alicija Žukauskaitė: O ar pastebėjote kokių nors kariškai apsirengusių žmonių, vokiečių? 
Laimonas Noreika: Tikrai negaliu pasakyt. Buvo minia, bet ne tokia baisi minia, stovėjo 
prisigrūdę prie tos tvoros smalsuoliai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, gal vėliau jums pavyko sužinoti kokias nors pavardes, kas 
ten dalyvavo, kas nukentėjo? Gal žmonės ką nors pasakojo? 
Laimonas Noreika: Kalbėjo visi, kad čia baltaraiščių darbas. Kitiems buvo tie 
baltaraiščiai išvaduotojai, kovotojai, o kitiems tai buvo budeliai, kurių bijojo, ir 
neduokdie susitikt. 
Alicija Žukauskaitė: Vienas buvo apsirengęs juodu kostiumu, o kaip kitas buvo 
apsirengęs? 
Laimonas Noreika: Man toks įspūdis, kad ir tie mušikai, ir tie mušamieji, visi buvo 
kostiumuoti, sakytum, vos ne iškilmingai, inteligentiški žmonės, su kostiumais. Tai 
nebuvo nei darbininkai, nei kas. Tai yra pirmas vaizdas, pamačiau, kad juodais 
kostiumais, ir man įsmigo taip, ir tie mušamieji, ir tie mušantys. 
Alicija Žukauskaitė: O ta grupelė, kurią jūs po to matėt prie Aleksoto tilto, kas ten tokie 
buvo, tie, kurie vaikė, kurie gaudė tuos žydus? 
Laimonas Noreika: Tai baltaraiščiai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo baltus raiščius? 
Laimonas Noreika: Jei aš dabar pasakysiu, kad jie buvo su baltais raiščiais, sumeluosiu, 
už tai kad neįstrigo man, bet visiems buvo aišku, kad tik baltaraiščiai gali šituo 
užsiiminėti. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jų ten buvo maždaug? 
Laimonas Noreika: Kada, prie to tilto? 
Alicija Žukauskaitė: Prie tilto. 
Laimonas Noreika: Grupelė moterų, nu, ir keli vyrai. Mes su strioku (išsigandę) einam 
pro šalį, negi galvosi, skaičiuosi, kiek ten buvo. Eini ir galvoji, Viešpatie, kad tik 
nepakviestų į tą kompaniją tavęs. Praslinkom laimingai, ačiū Dievui. 

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

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Alicija Žukauskaitė: Tai tie vyrai vaikė tas moteris? 
Laimonas Noreika: Taip, taip. 
Alicija Žukauskaitė: O gal buvo dar panašių epizodų, kuriuos jūs matėt birželio mėnesį ar 
vėliau Kaune? 
Laimonas Noreika: Aš paskui perėjau dirbti į „Paramos“ parduotuvę praktikantu. Ta 
parduotuvė Lukšio gatvėj 14-tas numeris, „Parama“, akcinė bendrovė ar kaip, ar vartotojų 
bendrovė. Šita 14-oji „Parama“ aptarnavo žydus. Ir tai buvo klaikuma. Kažkur rodė 
dokumentus (nuotraukas?), kaip važiuoja žydai į getą. Atrodo, lyg per mano langą, kur 
mano ta parduotuvė buvo, nežinau, savaitę ar kiek, ištisai važiavo, reiškia, arkliais, žydai 
vežė savo mantą, ir seneliai, kurie nebepaeina, sėdėjo ant tos mantos. O mes 
pardavinėjom, aptarnavom geto žydus ligi to laiko, kol jie visi išsikraustė į Vilijampolę, ir 
tada jau pačioj Vilijampolėj buvo žydų parduotuvės, jie patys apsitarnavo, ir mus atleido. 
Ir aš tą visą siaubą, kada rinkdavosi žydai prie parduotuvės, (mačiau). Žydai galėjo įeiti į 
parduotuvę tik dešimtą valandą. O parduotuvės atsidaro nuo aštuonių. Tai reiškia, kad 
mes porą valandų bim bam, nieko neveikiam. Ir staiga dešimta valanda – minia. Kaip jie 
taip staiga susirinko? O pasirodo, jie atsargiai renkasi po vieną ir į kiemą, ir laukia tos 
dešimtos valandos, ir visi puola iš karto. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jie pirkdavo jūsų parduotuvėj? 
Laimonas Noreika: O ką jiems duodavo ant kortelių. Aišku, kad tai buvo ne normalios 
parduotuvės maistas, bet mano tokioj atminty tai buvo nurašytas, jau sugedęs maistas. 
Pavyzdžiui, labai ryškiai atsimenu silkes. Reiškia, statinė silkių. Tos pardavėjos, kai 
paima už silkės uodegos ar užgalvos, nežinau, nusmunka visa ta silkė taip kaip košė, ir 
palieka vien tik ta... Ir tos mūsų moterys, mūsų pardavėjos jos profesionalios buvo, 
padeda popierių ir ima iš statinės silkę momentaliai, kad nespėtų... kad būtų patogu prieš 
tuos žmones, ir greit suvynioja. O kas buvo? Pilna krautuvė paprikos, tokie raudoni 
milteliai. Kam jie naudojami? Maisto gamybai. Sumaltų tų paprikų stiklainiai. Maistas 
toks. Ir stovi prikrautos lentynos. Niekas tų paprikų nereikalauja. Jiems duoną 
parduodavo, silkes, dar kažkokius produktus, o aš paskui klijuodavau korteles, jų 
atneštas. 
Alicija Žukauskaitė: Registruodavot korteles? 
Laimonas Noreika: Ne, klijuodavau. Atneša kortelę, tu iškerpi – duona ar kas nors. O 
paskui tuos iškarpytus turi suklijuot kaip ataskaitą, kiek esi pardavęs. Atsimenu tokį 
baisų... tokį prisiminimą. Tokia minia žmonių, daugiausia moterų prie tos krautuvės, 
parduotuvės. Ir visi nori pirmiau įeit. O mūsų vedėjas pastatė mane prie durų. Įleisk tris, 
kai jos išeis, tada kitas tris, iš taip aš tvarkau tą eilę. O prisigrūdę tų žmonių, ir senų, ir 
jaunų. Ir staiga viena moteriškė rėkia, kad ji paliko mažus vaikus, ir kad ji ėjo į 
parduotuvę ir kad ją užpuolė vokietis ant Vilijampolės tilto ir pradėjo ją vaikyti po 
senamiestį. Ir juokėsi, ir tyčiojosi. Ir ji, prisibėgiojius, prakaituota, išvargus, išsigandus 
stovi, sako, palikti mano vaikai, leiskit mane įeiti be eilės. O tie, kurie stovi minioj, 
pritaria, kad reikia ją įleisti. Ir aš atidarau duris, kad ją įleisčiau. O čia minia stovi, kad 
kiekvienas greičiau įeitų. Ir čia ateina mano šeimininkas, griebia tas moteris ir šveičia pro 
duris. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs taip prekiavot? Savaitę, mėnesį? 
Laimonas Noreika: Tikrai bijau pasakyti, kiek, bet man toks įspūdis didelis yra. Gal 
savaitę, gal mėnesį, kol žydai persikraustė iš viso miesto į Vilijampolę. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie rinkdavosi iš viso miesto? 
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Laimonas Noreika: Ne, jie eidavo iš geto. Jie jau buvo gete. Tas procesas žydų kaupimosi 
gete buvo netrumpas. Lukšio gatvė yra Laisvės alėjos tęsinys. Laisvės alėja baigiasi ir 
prasideda Lukšio gatvė. Neseniai mačiau filmuotą medžiagą, kaip važiuoja šitie žydai. 
Tai va atrodo, kad aš mačiau šituos. 
Alicija Žukauskaitė: Tai su vežimais, kai jūs matėt, jie važiuodavo, jie kraustydavosi į 
getą? 
Laimonas Noreika: Į getą, jo, į getą. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, jūs matėte, kaip jie kraustėsi į getą. 
Laimonas Noreika: Visą siaubą mačiau. Ir ne tik žydus mačiau. Mačiau, kaip rusų 
belaisviai įkinkyti, neįkinkyti. Kažkokie vežimai, pilni lentų, kažkokios statybinės 
medžiagos. Ir aplipę belaisviai rankom stumia tą vežimą. Taip dvidešimt, trisdešimt 
žmonių, kiek gali pastumt, žinai. Jie stumia, o čia eina vokiečiai su automatais ir ragina. 
O kuris jau nebepaeina, susmunka, tai užkelia tą vargšą tie belaisviai. Tie vaizdai ryškūs 
pirmų dienų. Reiškia, užmeta ant tų lentų, eina toliau. 
Alicija Žukauskaitė: O toj parduotuvėj pirkėjos dažniausiai būdavo moterys? 
Laimonas Noreika: Dažniausiai moterys. 
Alicija Žukauskaitė: Bet vyrų kartais būdavo? 
Laimonas Noreika: Būdavo turbūt ir vyrų. Tai buvo kasdienybė, nuolat buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs, pavyzdžiui, stovėjote, saugodamas tas duris, gal jūs 
prisimenate, apie ką jie kalbėjosi, kokia apskritai nuotaika tarp jų buvo, kaip jie atrodė, 
tie žmonės? 
Laimonas Noreika: Siaubinga nuotaika buvo, už tai kad elgėsi... Tas mūsų jaunas, 
energingas vyras, tas vedėjas mūsų, pravėrė duris ir iššveitė kaip maišus... Kaip gali 
žmonės jaustis. 
Alicija Žukauskaitė: O ta minia, kuri stovėjo prie durų, ar jie tyliai kažkaip laikėsi, ar jie 
kalbėjosi tarpusavy? 
Laimonas Noreika: Kalbėjosi. Įleidi tris moteris... O ten kaip jie atsirado staiga. Tai 
aiškina, kai nori pirmiau pakliūt, tai susieina į kiemą, kaupiasi, kaupiasi, tada visa minia 
prie tų durų. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek duonos duodavo už tą vieną taloniuką? 
Laimonas Noreika: Negaliu aš atsiminti. Kažkokios normos buvo, bet aišku, kad žydų 
normos buvo, tikriausiai, skirtingos. Aš atsimenu, kad mielės būdavo, po pusę kilogramo 
mielių, tokia plyta. Kažkodėl jas irgi parduodavo mūsų parduotuvėj. Man reikėdavo tas 
mieles supjaustyti į dešimt dalių, o aš supjaustydavau į vienuolika. O vienuoliktą 
suvalgydavau. Man buvo taip skanu tos mielės. Kai pjaustydavo kitos dvi pardavėjos, tai 
jos man visada palikdavo, ir jos tyčiojosi iš manęs, kad aš tas mieles valgau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, toje parduotuvėje pirkdavo tik žydai, ar ir paprastas žmogus 
galėjo nusipirkti? 
Laimonas Noreika: Ne, ne, čia tik žydų buvo speciali parduotuvė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs kai pradėdavot prekiauti dešimtą ryto, tai iki kelintos 
valandos jūs maždaug prekiaudavot? 
Laimonas Noreika: Dabar bijau pasakyti, kokia buvo tvarka, bet taip, kad aš tada 
pradėjau vaikščioti į teatrus. Tai jau aš septintą valandą galėjau viską Kauno teatre 
pamatyti. Aš rytą išnešdavau pinigus į banką Donelaičio gatvėje. Kiek surinkę, pinigus 
suskaičiuodavo, surūšiuodavo, apklijuodavo ir į šiukšlių dėžę įmesdavo. Jau negali išnešt 
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vakare tuos pinigus. O rytą atėjęs išimi iš šiukšlių dėžės tuos pinigus, ir aš nešdavau 
bankui atiduoti tuos pinigus. Va mano darbas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs prisimenate, kad ten pardavinėjo silkę, duoną, mieles, 
papriką, gal gar ką nors prisimenate, kas ten buvo? 
Laimonas Noreika: Klausykit, tai buvo tiek metų atgal... Man tokie vaizdai įsmigę, 
įsmigę tie važiuojantys ratuose žydai, be galo, be krašto, atrodo, kad čia nesibaigs niekad. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar tie žydai parduotuvėj prašydavo pardavėjų ko nors 
ypatinga, ar jie prašydavo kokios nors pagalbos ar ko nors? 
Laimonas Noreika: Ne, ne, neatsimenu tokio nieko. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko tęsėsi tas kraustymasis? 
Laimonas Noreika: Bijau pasakyt. Mano atminty tai buvo ilgas periodas, bet gal man 
atrodo, kad jis buvo ilgas, nes jis buvo siaubingas, ir jis toks įsmigęs emociniai atminty. 
O kiek jis tęsėsi, aš bijau dabar pasakyt. Bet jie kraustėsi ne savaitę, o ilgiau. Važiavo ir 
važiavo, ir važiavo be galo, be krašto viso Kauno žydai. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia buvo jūsų, vaiko, paauglio, asmeninė savijauta tuo laiku? 
Ar jūs kėlėt sau kokius nors klausimus, ar jūs galvojot, kad čia taip atsitiko, ir nieko čia 
neparadysi? 
Laimonas Noreika: Ne, ne, ne. Jutosi, matėsi, kad tai yra smurtas baisus, prievarta. Be to, 
aš vieną kartą važiavau į IX fortą. Prie IX forto buvo didelis vaisių sodas. Tas sodas buvo 
išnuomotas „Paramos“ akcinės bendrovės, kad nusiskintų vaisius. Gal jau mūsų 
parduotuvė nebe žydus aptarnavo. Man reikėjo, kaip jauniausiam iš parduotuvės, eiti į 
„Paramos“ sandėlį, ir su sunkvežimiu mus vežė rinkti obuolių į IX fortą. Ir kada 
atvažiavom į tą IX fortą, tai daugybė žmonių, į kurių grupę aš buvau patekęs, jau buvo 
buvę ne vieną dieną sode. Ant kopėčių atsistoję, rinkom obuolius. O obuolius reikėjo 
rinkti, kiekvieną nuskint atsargiai, kaip kiaušinį dėt į dėžę. Taip atsargiai rinkom tuos 
obuolius. Ir tam sode buvo toks namelis. Kai grįžęs iš Maskvos aš vienuolika metų 
išdirbau Kaune, tai esu buvęs IX forte, dar buvo tas namelis, biškį toliau nuo paties forto 
tam sode. Ir tada tam namelyje buvo kažkokie kareiviai. Jie kareiviai buvo, bet ar jie 
buvo lietuviškų kareivių uniformom, ar vokiškų, aš bijau garantuot, tik žinau, kad jie 
buvo lietuviai, tie kareiviai. Ir mums beskinant, atėjo. Ten daugiausia merginos jaunos 
raško tuos obuolius, ir tie vaikinai siūlo megztinius, sako, šalta. Ir visi suvokia, iš kur tie 
megztiniai. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur suvokia? 
Laimonas Noreika: Na, visi supranta, kad čia IX fortas, kad čia vyksta žudynės. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats esate girdėjęs šaudymus? 
Laimonas Noreika: Pačių šaudymų aš negirdėjau, bet aš mačiau, kaip degė geto ligoninė, 
nuo mano parduotuvės palipus, kur yra dailės mokyklos kiemelis. Palipus matėsi 
Vilijampolė, ten degė, ir visi aplinkui kalbėjo, kad apsupo ligoninę su visais daktarais, 
seselėmis, su visais ligoniais, ir neleido niekam išeit, šaudė, kas bandė išeit. Ir juos visus 
sudegino gyvus, visus ligonius ir daktarus. Tai tą aš mačiau savo akim, kaip dega. Kai 
obuolius rinkom, merginos atsisako ir rodo į mane, jam siūlykit, kad aš prastai apsivilkęs. 
Ir tie prieina prie manęs, eikš, duosim megztinių. O suvoki, kad duos megztinį nuo 
sušaudytų žmonių, nuo sušaudytų žydų. Aš sakau, man nereikia, man nešalta, sakau, 
sandėly, kur mes kraunam, yra mano švarkas, sakau, man visai nešalta. Bet jiems menkas 
interesas, jie kalbina merginas, nori su jom. Aš atsisakau, jie vėl prie tų merginų. O tos 
merginos paskui pasakojo, kad vienu metu, per vidurį obuolių rinkimo, liepė visiems eiti į 
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tą sandėlį, ir uždarė. Ir laukė, kol praves žydų koloną. Sandėlis medinis, tarpai (tarp 
lentų), matėsi, kaip ėjo rėkdami žmonės ir verkdami. Paskui, kai atidarė vartus, liepė 
susėst į sunkvežimį ir išvežė. Reiškia tos merginos žinojo šitą, jos klaikiai bijojo, norėjo, 
kad tik paliktų ramybėje tie dosnieji megztinių dalintojai. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek buvo tų megztinių dalintojų apytikriai? 
Laimonas Noreika: Aš nežinau, kiek jų buvo. Kokie trys atėjo prie obuolių, siūlo 
aktyviai, tokie dosnūs, tokie rūpestingi. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kokiam atstume buvo tas sodas nuo IX forto? 
Laimonas Noreika: Čia pat. Takas prie IX forto, ir už to tako jau sodas prasideda. Kam jis 
priklausė ir kam „Parama“ rinkdavo tuos obuolius, (nežinau). Ir kai aš atėjau ir 
papasakojau motinai, sakau, va toks atsitikimas, kad tas siūlo tuos megztinius, o rytoj 
reikės vėl eiti, tai mano motina mane palydėjo iki to sandėlio, iš kurio mes turėjom 
išvažiuot, ir paprašė, kad paliktų mane sandėly dirbt, kad aš neturiu kuo apsirengti ir 
šalta. Vienu žodžiu, paliko mane. Paliko. Buvo dėžės obuolių, kuriuos mes atvežėme, 
reikėjo suskirstyti į tris dalis, kiekvieną obuolį didelį, mažesnį ir mažesnius. Su 
laikraščiais mes tuo obuolius valėm ir dėliojom į tokius medinius padėklus tokiom 
piramidėm. Tai taip aš neišvažiavau antrą kartą, taip išsigelbėjau nuo to siaubo. Va tai ir 
yra mano požiūris  į tą dalyką. Aišku, kad buvo ir dabar dar yra (žmonių), kurie skaito, 
kad žydams taip ir reikėjo. Juk yra? 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o iš Kauno savo pažystamų ar pažystamų ar teko girdėti, 
kad kas nors praturtėjo iš žydų turto, kad geriau gyventi pradėjo? 
Laimonas Noreika: Negaliu pasakyti tokio dalyko. Niekas nesigyrė, jeigu ir praturtėjo, 
niekas apie tai nesigiria ir neafišuojasi. Turbūt galėjo praturtėt. 
/.../Tuo metu, kai aš pradėjau dirbt, tai buvo 1940-1941 metai, kai rusai pradėjo įvedinėt 
savo tvarką, stachanoviečių judėjimas, didvyriai, kurie atlieka dvi, tris, penkias normas, 
reiškia, darbo didvyriai. Ir normą atlikt yra privalu, jei vieną normą atliksi, tai tu esi 
atsilikęs, privalai dvi, tris normas. Ir tas žodis „norma“ buvo labai populiarus. „Norma“ 
tai buvo aišku, ko nori, jis reikalauja „atlikt savo normą“. Čia pasityčiojimas buvo toks. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o iš kur jūs žinojot, kad tie, kuriuos muša garaže, yra žydai? 
Laimonas Noreika: Niekas neabejojo. Nė vienam nebuvo ant kaktos užrašyta, kad čia 
žydas, ir plakato neturėjo – aš žydas. Ir tų geltonų žvaigždžių dar tada nebuvo prisisegę, 
bet visiems buvo aišku, niekas net nesvarstė, ar čia žydus muša, ar kaimiečius muša. 
Visiems be susitarimo buvo aišku, kad muša žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar aišku buvo vizualiai, bežiūrint į tuos žmones? 
Laimonas Noreika: Negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tada atmosfera buvo tokia, kad visiems buvo aišku, kad žydus 
reikia mušti? 
Laimonas Noreika: Nu, aišku, žydus gaudė jau. Reikia nurinkt lavonus, baisiai 
nemalonus darbas, nu, tai žydai tegul renka, kam čia kankinsim savą žmogų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs turėjot sau tokį klausimą, kodėl būtent žydus, kodėl? 
Laimonas Noreika: Man turbūt niekad to klausimo nekilo, aš niekad neskaičiau, kad 
žydai yra kažkokia atskira Lietuvoje grupė žmonių. Tai buvo tiesiog žmonės, kurie kartu 
gyveno, kartu bendravom, ir man žydai nebuvo kažkokia išskirtina grupė, kuriuos reikia 
niekint. Pas mane to nebuvo. Atsimenu, mano mama tada, va, tuo metu dirbo fabrike 
„Beko“ /techninė pauzė/. Aš jums pasakysiu, čia toks gražus epizodas. Mano mama buvo 
darbininkė ir dirbo „Beko“ trikotažo siuvykloje. To „Beko“ šeimininkė buvo žydė 
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Šereševskienė. O mano mama buvo komunistė pogrindininkė nuo 1919 metų. Ir, aišku, ji 
savo požiūrius tempė visur. Ir ta Šereševskienė ne kartą ją buvo išsikvietusi ir sakė, 
Oginskaite, baik, sako, aš nelaikysiu tavęs. Sako, aš pasikviečiu žydelkaitę darbininkę, ją 
baru, o ji man jūsų žodžiais atsikalbinėja. Kodėl aš tą pasakoju? Mes gyvenom, kur ta 
parduotuvė, kur aš dirbau, gyvenom Jablonskio gatvėj. Mažytė gatvelė. Ir ten buvo turgus 
tiesiai prieš mūsų parduotuvę. Ir mama nuėjo į turgų ir nupirko kopūsto galvą. Ir ji 
pasakoja: išeinu aš iš to turgaus su kopūsto galva. Eina ji šaligatviu, o gatve ateina 
Šereševskienė, mamos ta darbdavė. Sako, ir sustojom abi viena prieš kitą ir žiūrim. Sako 
mama, toks siaubas. Mama sako, ji buvo tokia išmintinga moteris, labai išsilavinusi. 
Skaitėsi šeimininkė, „išnaudotoja“. Sako, aš žiūriu  į ją ir staiga tą kopūsto galvą jai į 
rankas įdėjau, o Šereševskienė apsipylė ašarom. Ir aš pasileidau, mama sako, bėgt, kad 
balsiai nepradėčiau raudoti. Va, tai yra mano ir mūsų šeimos požiūris į žydus. Tą epizodą 
Jokūbas Skliutauskas perskaitė mano prisiminimuose apie mamą, tai jis labai akcentavo, 
kad toks labai jaudinantis momentas. 
Alicija Žukauskaitė: Turėsiu dar vieną klausimą. Grįžtam vėl prie garažo. O kas buvo tie, 
kurie mušė? 
Laimonas Noreika: Aš, man atrodo, atsakiau. Tai buvo žmonės, vyrai, mano to meto 
suvokimu, kad tai inteligentiški žmonės vien dėl to, kad su kostiumais. 
Alicija Žukauskaitė: Kokios tautybės tie žmonės? 
Laimonas Noreika: Lietuviai be jokios abejonės. Vienas kalbėjo „norma“, imk, nešk, 
gauni per sprandą, vėl apipila vandeniu, ir viskas. Ten monologų nei lietuviškų, nei 
žydiškų nebuvo. Niekas neabejojo (kad tai lietuviai). 
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