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Alicija Žukauskaitė: Prieš prasidedant sukilimui, kai jūs dar nebuvote armijoje, karas dar 
nebuvo prasidėjęs, ar jums buvo kas nors žinoma apie Lietuvos Aktyvistų Frontą? Apie 
LAFą? 
Izidorius Klabys: Nieko aš nežinojau. Kai grįžau iš kariuomenės, pradėjau dirbti 
siuvykloje. Mes neturtingai gyvenom, reikėjo dirbti. Mes turėjome 12 ha žemės, o mūsų 
buvo devyni šeimoje. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad kai prasidėjo vežimai, jūs susibūrėte į komandą. Ar 
tada jūs matėte kokius nors LAFo dokumentus, atsišaukimus? 
Izidorius Klabys: Neturėjom mes nei atsišaukimų, nei nieko. Mes buvom šauliai, 
pradėjom slapstytis. Tada kilo idėja sukilimo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs platinote kokius nors atsišaukimus prieš rusus, kad reikia 
išlaisvinti Lietuvą?  
Izidorius Klabys: Aš nieko neprisimenu apie tokį dalyką. Sabaliauskas ir Ilčiukas gal jie 
turėjo kokių nors žinių apie tokį dalyką. Aš nieko negaliu pasakyti. 
Alicija Žukauskaitė: Aną kartą, kai kalbėjomės, jūs sakėt, kad jūsų būrio vyrai gavo 
kvietimą važiuoti į Rokiškį šaudyti žydų ir kad kažkokia dalis vyrų važiavo. 
Izidorius Klabys: Buvo... Buvo tokie atlaidai Južintuose. Nuvažiavom. Iš Obelių 
paskambino Sabaliauskui. Kai kurie nuvažiavo. Mes dauguma nevažiavom. Maždaug 
žinau, kad kokie penki iš mūsų būrio šaudė žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip tai buvo suformuluota? Ar buvo pasakyta, kad reikės šaudyti 
žydus, ar buvo pasakyta, kad reikės vykdyti karinę operaciją? 
Izidorius Klabys: Nežinau. Sabaliauskas ir kiti išvažiavo į Obelius. Po viso to šaudymo... 
Iš mūsų kaimo... Sužinojom... Jie turėjo skudurų daugiau. Iš mūsų būrio apie penkis, čia 
gal netiksliai. 
Alicija Žukauskaitė: Jie važiavo į Obelius? 
Izidorius Klabys: Jie važiavo į Obelius. Kas jiems buvo sakyta, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie šaudė Obeliuose? 
Izidorius Klabys: Obeliuose. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Sabaliauskas irgi važiavo? 
Izidorius Klabys: Važiavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ir jis šaudė? 
Izidorius Klabys: Gal. 
Alicija Žukauskaitė: O Ilčiukas važiavo? 
Izidorius Klabys: Nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jie ten užtruko? 
Izidorius Klabys: Nebežinau. Jau viskas buvo po išsiskirstymo, jau buvom nebe 
sukilėliai. Tik žinom, kad keli buvo. Kada grįžo, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Iš Kriaunų į kokį miestelį jūs atvažiavote? 
Izidorius Klabys: Južintai. Į atlaidus. Mes važiavome, kaip draugai, nieko negalvodami. 
Juos pakvietė, jie sako, važiuojam, bet mes pasilikome. 
Alicija Žukauskaitė: Jie po to sugrįžo? 
Izidorius Klabys: Sugrįžo ar ne, aš to nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jie skudurų daugiau turėjo. O ką jie dar turėjo? 
Izidorius Klabys: Ką ten žinosi, ką jie dar turėjo. Matėsi, kad tie iš biednesnių, iš mūsų 
kaimo buvo du, tai prisivežė, apsivilko odines striukes. Žinojom, kad jie „uždirbo“ 
šaudydami. 
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Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinojot? Ar jie kalbėdavosi tarp savęs? 
Izidorius Klabys: Kalbėdavo, girdavosi, kad išgert duodavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie pasakodavo, kaip šaudė? 
Izidorius Klabys: Jei gudrus žmogus, daug nesigirs, kaip ten darė. Iš kalbų žinom, kaip 
ten darė, bet daug nesigirs. Mes, kurie nevažiavom, tai mums reikalas buvo mažas apie tą 
jų darbą. 
Alicija Žukauskaitė: Kokios pavardės buvo tų, kurie iš jūsų kaimo važiavo? 
Izidorius Klabys: Duklys buvo, kitas buvo Karnočius. 
Alicija Žukauskaitė: Koks jų buvo paskui likimas? 
Izidorius Klabys: Jie biškį pagyveno namuose, paskui išėjo į vokiečių frontą. Ir abu 
negrįžo, nei vienas, nei kitas. O Sabaliauskas, kiti - mirę, nebėra. 
Alicija Žukauskaitė: Aš esu skaičiusi jūsų bylą. Ten kažkoks Antanas Paberžis duoda 
parodymus, kad jūs mušėt kažkokius komjaunuolius. Ar jūs juos mušėt ar nemušėt? 
Izidorius Klabys: Ne, nė vieno nemačiau. Bylos nuorašą ir aš turiu. Į tardymą buvo 
nuvarytas toks Štidas, jeigu skaitėt. Jis jau miręs. Kai grįžom iš Sibiro, atėjo atsiprašyti, 
kad skundė, jog aš jį nuvariau. Aš nuvariau, nes man įsakė. Ten jį patardė ir paleido. Ar 
ten kas nors jį mušė ar nemušė, aš nemačiau. Tai jis atėjo atsiprašyt, nes buvo tokie 
laikai. Aš žinau, kurie skundė, aš turiu bylą nusirašęs iš KGB archyvo. Mes budėjome 
tuose archyvuose. 
Alicija Žukauskaitė: Turiu dar vieną klausimą. Per sukilimą buvo sušaudyta daug žydų ir 
kai kurie sukilėliai dalyvavo tam dalyke. Tai istorine prasme nelabai puošia sukilimą. Tai 
turėjo būti sukilimas už laisvę. Kaip jūs asmeniškai manote, kodėl dalis sukilėlių ėjo 
šaudyti žydų? Kodėl? 
Izidorius Klabys: Yra žmogus... Individuali esybė. Jis pasirenka pagal save. Jam davė ką 
nors, jis ėjo šaudyti žydus. Užėjo rusai, pažadėjo ką nors, jis išėjo stribais. Individualus 
mąstymas. Ir sukilėliai padarė daug gero, bet kai kur padarė blogo. Pavyzdžiui, Kaune, 
buvo gero ir blogo... Aš vertinu, kad tai yra žmogaus individualus mąstymas. Jam 
pažadėjo... Tai nuosava taktika, nieko negaliu pasakyti daugiau. Apie vokiečių laikus 
neklausiate nieko? Vokiečiams buvo daug pasipriešinimo. Vokiečių laikais aš dar biškį 
veikiau. Aš vokiečių laikais nebesiuvau, dirbau pieninėj. Turėjau ryšį su Rokiškio 
apskrities vertėju iš vokiečių kalbos į lietuvių. Jis žinojo, kada bus vežimas Vokietijon 
darbams. Kadangi mano brolis ir sesuo buvo išvežti Vokietijon, tai aš ta intencija 
padirbėjau. Būdavo, aš su juo susisiekdavau, jis žinojo sąrašus ir kada bus vežimas 
Vokietijon. Jis buvo jaunas žmogus, jis man duodavo sąrašus, kada bus vežimas, kokius 
žmones... Aš pasistengdavau pranešti, kad toj dienoj bus vežimas į Vokietiją, kad 
pasislėptų. Dėl to mūsų seniūnijoje daug liko jaunimo, neišvežto į Vokietiją. O kai mane 
areštavo, buvo labai daug skundų, kad aš turėjau ryšį su vokiečiais, žinojau, kada bus 
vežimas. Tai man per tardymus labai prikaišiojo šitą kaltę. Aš neturėjau su vokiečiais 
jokio ryšio, vien tik su tuo vertėju. Už brolį ir seserį aš biškį pakenkiau vokiečiams. 
Daugiau aš nieko nežinau. 
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