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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausiai norėčiau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų 
vardas ir pavardė? 
Juozas Prapuolenis: Juozas Prapuolenis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esat gimęs? 
Juozas Prapuolenis: 1919 m. kovo 20 d.  
Alicija Žukauskaitė: Ir kur esat gimęs? 
Juozas Prapuolenis: Slibinų kaime, Kybartų valsčiuj, Vilkaviškio apskrity. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, aš turiu omeny 1941 m., kur jūs tada buvote? 
Juozas Prapuolenis: Keturiasdešimt pirmais metais aš buvau Kaune, studijavau. Jau buvau 
studentas. Gyvenau Seinų, g. 12 a. Studijavau technikos fakultete. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, ar jūs žinojot, kad bus karas? 
Juozas Prapuolenis: Taip, mes prieš karą jau gavom žinių ir penktadienį jau mes, grandiečiai, 
ėjom pasižvalgyt, – aš buvau kaip tik Grandies korporacijoj, ir tuo laiku man teko 
pirmininkaut, nes suimtas buvo pirmininkas korporacijos ir man teko būt pirmininku 
Grandies. Ir grandiečiai penktadienio vakare, jau mes žvalgėm aerodromą. Keturiese. Jeigu 
reikia, pavardes dar atsimenu: Žukauskas Narutis, dabar Amerikoj, dar jis gyvas, Kučinskas, 
Petrusevičius ir aš. Išėjom pasižiūrėt, - laukėm desanto iš Vokietijos. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie grandiečiai? 
Juozas Prapuolenis: Grandis buvo studentų ateitinikų korporacija, technikų. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs ėjot į aerodromą pasižvalgyt, - šiaip sau ką pamatyt ar jūs turėjote 
kokią nors užduotį, jei prasidėtų kokia vokiečių ataka? 
Juozas Prapuolenis: Taip: mes tikėjom, buvo žinių, kad desantą išmes, desantą išmes, ir 
aerodromą reikės imti savo žinion. Bet mes penktadienio naktį pernakvojom, to desanto 
nesulaukėm, keturiese grandiečiai – Grandies korporacijos visa valdyba. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot ,,buvo žinių‘‘. Ką jūs turit omeny? Iš kur buvo tų žinių? 
Juozas Prapuolenis: Įvairiais keliais ėjo tos žinios. Aš negaliu dabar išvardint, kokiais būdais, 
Daugiausia aš gaudavau žinių iš Leono Prapuolenio, kuris turėjo kontaktų Berlyne su 
užsieniu ir pranešdavo mums įvairiais keliais apie besiartinantį karą. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot Berlyne. Ar ten buvo kokia nors organizacija Berlyne? 
Juozas Prapuolenis: Berlyne buvo mūsų atstovas Škirpa. Taip, jis buvo visų šitų žinių centras, 
ir su juo kontaktus palaikydavo. Kumpis, kuris ėjo su žiniom ir buvo sužeistas, jis per 
gailestingąją sesutę pranešė Kaunui, kad karas kelių dienų laikotarpy turi prasidėt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums tada buvo žinoma, kad egzistuoja tokia organizacija kaip 
Lietuvos aktyvistų frontas? 
Juozas Prapuolenis: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs apie ją žinojot? 
Juozas Prapuolenis: Aš buvau nuo pat jos pasirodymo jos nariu. Lietuvių aktyvistų fronte 
mūsų, grandiečių, buvo dauguma, – tie, kurie sugebėjo išlaikyti paslaptį ir drausmingai dirbti 
Tėvynės labui. 
Alicija Žukaiskaitė: Vadinasi, tai buvo slapta organizacija? 
Juozas Prapuolenis: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojote, kiek narių tuo laiku priklausė LAF-ui? 
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Juozas Prapuolenis: Niekada šito tiksliai nežinojom. Nieks tos statistikos nevedė. Visuomet 
buvo parenkami tiktai kiekvienai užduočiai atskiri žmonės, kurie sugebėtų išlaikyti paslaptį ir 
okupacijos metu sugebėtų dirbt. Kai kurie net korporantai buvo palikti be jokios veiklos. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kaip jūs tada žinojot, kas yra Lietuvos aktyvistų fronto 
vadovybė Kaune? Kaip tada jūs žinojot? 
Juozas Prapuolenis: Žinojom. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs žinojot? Kas vadovybė? 
Juozas Prapuolenis: Aš žinojau, tiesioginiam kontakte buvau su Leonu Prapuoleniu, su 
Damušiu Adolfu, su Ambrazevičium. Man teko, kaip korporacijos pirmininkui, teko labai 
taip daug turėt kontaktų su visais vadovaujančiais sukilimui žmonėmis. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūsų, Grandies, kiti žmonės taip pat žinojo ir Damušį, ir 
Ambrazevičių, ir Prapuolenį, ar tik jūs vienas žinojot? 
Juozas Prapuolenis: Žinojo ir kiti, aiškus dalykas, bet ne visi vienodam laipsny dalyvavo 
šitam darbe. Vieniems teko daugiau, didesnis krūvis, kitiems... O sukilimo metu jau aš drąsiai 
galiu pasakyt, kur, kas, jeigu tas įdomu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kur pirmiau susikūrė Lietuvos aktyvistų frontas – Kaune ar 
Berlyne? 
Juozas Prapuolenis: Taip... Manyčiau, kad pati veikla prasidėjo Kaune. 
Alicija Žukauskaitė: Kelintais metais? 
Juozas Prapuolenis: Keturiasdešimt pirmais – keturiasdešimtais metais, maždaug 1940... 
Buvo ,,Žygis‘‘ leidžiamas, pogrindžio laikraštis. Mes veikėm kaip pogrindžio korporacija, 
kaip pogrindžio ateitininkai ir kartu dirbom kaip Aktyvistų fronto nariai. 
Alicija Žukauskaitė: Pasakykit, prašau, kaip buvo suformuluotos jūsų, Lietuvos aktyvistų 
fronto, užduotys, būnant pogrindy? Ką jūs ruošėtės daryti? 
Juozas Prapuolenis: Na, ką? Mes ruošėmės, aišku, pasipriešint okupantui ir karo atveju 
išsaugot, kiek galima, su mažesniais nuostoliais visą krašto ūkį ir kad būtų, kiek galima, 
mažiau žudynių, kiek galima, mažiau aukų. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit apie pirmas karo dienas. 
Juozas Prapuolenis: Pirma karo diena, taip – birželio 22 d. Sekmadienį, taip, iš pat ryto... 
Penktadienį mes padarėm žvalgybą. Šeštadienį pas mane, Seinų g. 12, dar buvo toks 
suėjimas. Atsargos karininkai ir studentai technikai. Pas mane gyvenom mes – keli studentai. 
Aš švogerio gyvenau bute. Šidlauskas. Pirmiausia pas jį, pas Šidlauską, atėjo pašto 
(darbuotojai) – jis Pašto valdyboj dirbo – iš vakaro pasitart, kaip ten... Rudokas buvo, 
Šidlauskas, paštininkai. Kaip paštą užimt, jie tarėsi. O mes su šitais kariškiais, atsargos 
karininkais, Grandies korporacija ir Gaja, tai irgi ateitininkų korporacija, - irgi tarėmės, kaip 
reikia išsaugot nuovadas visas policijos, kad iš karto paimt visą miestą į savo rankas ir viso 
krašto sukilėlių veiklą visą paimt į savo rankas, užėmus paštą, užėmus visas ryšių priemones. 
Ir pirmą dieną, (birželio) 22-ą  ryte, kai prasidėjo karas 4 val., jau 6 val., prieš šešias, tarp 
penkių ir šešių, aš buvau jau sukilėlių štabe. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jisai buvo? 
Juozas Prapuolenis: Aukštaičių gatvėj, senelių prieglaudoj. Ir kas įdomu, kad aš toj 
Aukštaičių gatvės senelių prieglaudoj pasakiau slaptažodį – turėjom slaptažodžius. Pasakiau 
aš slaptažodį – mane įleido medikas vienas su chalatu – pavardę irgi žinau, prisiminsiu, 
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pasakysiu. O ten aš jau radau Leoną Prapuolenį su grupele. Ir toj grupelėj jau mano švogeris 
Šidlauskas su Rudoku tarėsi, kaip užimt paštą ryte 5- 6 val. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, iš kur jūs žinojot 5 val., kad jau prasidėjo karas?  
Juozas Prapuolenis: Iš kur aš žinojau? Paskambino man iš štabo, kad jau... paskambino 
telefonu. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jūs tarėtės šeštadienį, kaip užimti paštą, ir jūs tarėtės 
sekmadienį iš ryto. Ką jūs nutarėt finale, kaip užimti paštą? 
Juozas Prapuolenis: Paštą, sakau, - Rudokas su Šidlausku. Nieko mes tų reikalų, kontaktų 
(neturėjom)... Mes tarėmės, kaip užimti nuovadas visokias - čia Strolis, Jaudagis, medikai, 
buvo ir aš, kaip paimt Kauną savo žinion. O paštas buvo atskiras visiškai frontas. Jų reikalas 
buvo ryšį sutvarkyt taip, kad iš karto (jis) būtų nutrauktas besitraukiantiems sovietams, kad 
kiek galima mažiau žalos jie padarytų, bėgdami iš Kauno. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau paklaust, ar 5 val. ryto jau traukėsi sovietai? 
Juozas Prapuolenis: Taip, 5 val. jau bėgo per Kauną, bėgo ištisai. Ir bombardavimai jau buvo. 
Lėktuvai pradėjo bombarduot iš karto. 
Alicija Žukauskaitė: Bombardavo kokie lėktuvai? 
Juozas Prapuolenis: Vokiečių. Vokiečių lėktuvai bombardavo. Ir trys didelės bombos buvo 
numestos Kaune, ir ten didelės duobės liko net. Mes paskui žiūrėjom visą šitą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti birželio 22 d., kaip iš Kauno bėgo komunistų 
partijos nomenklatūra ir aukščiausi saugumo vadai? 
Juozas Prapuolenis: Taip. Pirmuosiuose rūmuose Vytauto didžiojo universitete Mickevičiaus 
gatvėje, kai mes buvom nuėję patikrint, kas ten darosi, iš vieno namo prieš pirmuosius rūmus 
Donelaičio g. kažkaip matėsi, iš ten pasipylė šūviai pro langus į universiteto pusę. Ten buvo 
komunistų lizdas. 
Alicija Žukauskaitė: Taip, bet aš ne apie tai klausiu. Aš klausiu apie tai, kad tuo metu iš 
Kauno, birželio 22 d., pabėgo, į Rusijos gilumą pasitraukė labai daug komunistų, enkavedistų 
su visom šeimom. Ar jūs matėt šitą dalyką? 
Juozas Prapuolenis: Tai, vat, šitas atvejis aš ir noriu pasakyt. Iš to namo Donelaičio g. 
pasipylė ugnis į mūsų pusę. Ten – komunistų lizdas, žinojom, kad tam name. Ir mes iš 
pirmųjų rūmų kaip tik – jau ten vyrai buvo išsidėstę – paleido... jie šaudė per langus atgal. Ir 
aš keletą šūvių išleidau kaip tik iš... šito... ,,dešimtuko‘‘, irgi į tą pusę. Tai tiek. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas toliau? Gerai. Bet, kaip jie bėgo su šeimom, su turtu, su visokiais 
dalykais, ar matėt? 
Juozas Prapuolenis: Bėgo... 
Alicija Žukauskaitė: Kaip su sunkvežimiais važiavo?.. 
Juozas Prapuolenis: Bėgo, nagi matėsi, aiškus dalykas. Bet ten jų nei pavardėm, nei vardais... 
jokių pažinčių neturėjom mes. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, aš taip suprantu, kad jūs neturėjot tokios užduoties sulaikyti 
pagrindinius Kauno enkavedistus? 
Juozas Prapuolenis: Ne, jokių. Išvis mes turėjom išsaugot, paimt miestą. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakot – pasipriešinti? Kam pasipriešinti? 
Juozas Prapuolenis: Bepuolantiems. Per Nemuną beeinant, šaudo kareiviai... 
Alicija Žukauskaitė: Bet argi jie puolė, tie kareiviai? Jie gi nepuolė, jie tiesiog bėgo... 
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Juozas Prapuolenis: Kaip nepuolė? Per Nemuną ugnis buvo, kaip reikia, susišaudymas buvo, 
kaip reikia. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, birželio 23 d. Kaip jūs ją prisimenat? 
Juozas Prapuolenis: Taip, šitos birželio 22, 23, 24 d. mums buvo viena ilga diena. Mes 
buvom ir be miego, ir, galima sakyt, kada mus pirmą kartą pavalgydino gerai, tai pulkininkų 
žmonos padarė mums pavalgyt tiktai, o mes labai labai įtemptai turėjom dirbt – nebuvo laiko 
nei pamiegot šitas tris paras. 
Alicija Žukauskaitė: Tai dvidešimt trečią iš ryto, papasakokit, kas buvo. 
Juozas Prapuolenis: Dvidešimt trečią?.. Dienom šitaip dabar sunku atskirt, dėl to, kad buvom 
štabe pradžioj senelių prieglaudoj, paskiau persikėlėm, jau dvidešimt trečią vakare persikėlėm 
į Aušros ir Aukštaičių gatvės kampą. Ten buvo rusų užimtas namas, raudonarmiečių. Mes į tą 
namą persikėlėm. Ten buvo didelės patalpos, ir tada jau tilpom, tada jau buvo daug žmonių ir 
interesantų visokių. O pirmąją dieną, tiktai tiek galiu pasakyt, kad Raudonojo kryžiaus 
mašinos padėjo mums ginklų atsivežt. Kaip tik man teko važiuot… Birutę Škėmaitę 
atsimenu, medikę… 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, ar jūs turėjote skiriamuosius ženklus? 
Juozas Prapuolenis: Buvo TDA raiščiai. Iš kur mes tuos raiščius gavom, aš net negaliu 
pasakyt. Bet mes tiktai įeinant, kad rusai nešaudytų, jeigu su ginklais… 
Alicija Žukauskaitė: Kad rusai nešaudytų? 
Juozas Prapuolenis: Ne, kad (kaip) rusus bėgančius, kad nešaudytų vokiečiai, – (tam) tas 
ženklas buvo: TDA ant kairės rankos. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia ženklas buvo, kad vokiečiai jūsų nešaudytų? 
Juozas Prapuolenis: Tai maždaug aš taip suprantu. Mes jau, aš bent, jo beveik ne… kiek 
galima, mažiau dėvėjau. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, kaip jūs pasitikot vokiečius? Kaip jūs pasitikot vokiečius? 
Juozas Prapuolenis: Mes su vokiečiais jokio kontakto neturėjom, jokio kontakto neturėjom. 
Jau su vokiečiais visokios prasidėjo derybos, kada jie pasirodė. Suprantat, vis tiek mes 
pajutom, kad mes laisvės iš jų negausim. Tada prasidėjo mūsų laikinosios vyriausybės 
derybos su tais trohenderiais visokiais… O mes, konkrečiai, Fronto žmonės, tiesioginio 
kontakto su vokiečiais neturėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Aš suprantu, bet tas viskas buvo vėliau. Mane domina tom pirmom 
dienom, kai jūs susitikot su vokiečiais, kaip tai atrodė? 
Juozas Prapuolenis:… 
Alicija Žukauskaitė: Buvo vokiečių, aš žinau, paradas Kaune. Ar jūs matėt, kaip jie žygiavo 
per Laisvės alėją, pavyzdžiui? 
Juozas Prapuolenis: Šitų paradų jokių neprisimenu. Aš tiktai vokiečius mačiau, pirmuosius, 
kuriuos mačiau, vokiečius, esesininkus, kada man iš štabo pasakė, kad kažkas negerai darosi 
šituose LIETŪKIO garažuose. Tai aš iš štabo buvau pasiųstas ten, nuėjau pasižiūrėt. Vienas 
nuėjau. Pasižiūrėjau. Aš mačiau ten du esesininkus – tai pirmutiniai, kuriuos aš pamačiau – 
su automatais ir mačiau enkavedistų kepurių: žalių pograničnikų (iš rusų k. – pasieniečių) ir 
mėlynų – enkavėdistų. Ir (ten buvo) kalinių, iš kalėjimo išėjusių, tokių, žinot, išblyškusiais 
veidais – keli, gal keliolika, negaliu tiksliai pasakyt, tvarkėsi su tais enkavedistais. Tai ten 
buvo, aišku, kalėjimo prižiūrėtojai, tardytojai visokie, – šitokia publika, ot. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, prašau, kiek buvo tų enkavedistų tenai? 
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Juozas Prapuolenis: Nu, žinot, aš skaičiuot neskaičiavau. Tiktai tiek, kad ten vienas iš tų 
esesininkų rodė, komandavo, daužė ten tuos žmones, užmušinėjo šitaip. Aš tik tiek galiu 
pasakyt, kad aš savo akim šitą dalyką mačiau, bet kad ten būtų civilių kokių… daugių 
daugiausia ten buvo kalėjimo, man atrodo, tardytojai, visas personalas. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs sprendžiat, kad tai buvo būtent kalėjimo personalas? 
Juozas Prapuolenis: Nu, iš uniformų – žalios ir mėlynos kepurės. 
Alicija Žukauskaitė: O jie buvo su kokiais nors švarkais?.. 
Prapuolenis: Nieko… jau šito negalėjau pastebėt, dėl to, kad jie buvo daužomi, mušami, 
užmušami, kankinami. 
Alicija Žukauskaitė: O kuo juos daužė? 
Juozas Prapuolenis: A, viskuo… Tas esesininkas vienas mokino, ką reikia daryt – daužė, 
parodė… 
Alicija Žukauskaitė: Tai daužė su ginklais ar kokiais įrankiais? 
Juozas Prapuolenis: Nu, žinot… sunku pasakyt, kas ten darėsi. Kodėl aš (ten buvau)?..  
Štabas sužinojo, atėjo žinios, kad ten žmones žudo. Tai vat, (buvau pasiųstas pamatyt) kieno 
vadovavimu šitos žudynės buvo daromos. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tų, kuriuos žudė, kiek galėjo būt 5 ar 15, 30..? 
Juozas Prapuolenis: Sunku pasakyt. Nežinau. Aš tiktai tuo momentu pasižiūrėjau ir aš negaliu 
pasakyt, nei kiek ten jų ir kas ten buvo, tik tiek, kad ten buvo keletą dienų šitos kankynės, 
šitie dalykai tęsėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Keletą dienų net? 
Juozas Prapuolenis: Keletą dienų, ne vieną, o ten... visą laiką... Tam garaže buvo... aš ne 
pirmą dieną ten pakliuvau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs ten buvot vieną dieną ar kelias dienas matėt? 
Juozas Prapuolenis: Aš nuėjau tiktai vieną kartą patikrint, kas ten darosi. Ir aš ką pamačiau, tą 
aš pasakau. 
Alicija Žukauskaitė: Kelinta tai karo diena galėjo būt, kai jūs ten nuėjot? 
Juozas Prapuolenis: Antra, trečia, tikrai ne pirma... O šiaip sau man teko tada būt, jau 
persikėlus į naujas štabo patalpas, štabo apsaugoj aš buvau, viršuj, trečiam aukšte, kur ten 
langeliai. Ir ten kulkosvaidis man toks atsirado, suprantat... Įdomiausia buvo tai, kad man 
toks kurso draugas su rusiška pavarde, kurio mes vengdavom, Vasiljevas toks, mano kurso 
draugas, tą kulkosvaidėlį iš kažkur atgabeno – Arlikoną. 
Alicija Žukauskaitė: O tos naujos štabo patalpos, kur jos buvo? 
Juozas Prapuolenis: Buvo Aukštaičių ir Aušros gatvių kampas. 
Alicija Žukauskaitė: O miesto centre, Laisvės alėjoj, ar buvo koks nors štabas? 
Juozas Prapuolenis: Paskiau, vėliau persikėlė į laikraščio redakciją, bet tas buvo jau kokią 
savaitę vėliau. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kokio štabo jūs ėjot į tą garažą LIETŪKIO? Iš Aukštaičių? 
Juozas Prapuolenis: Jo. 
Alicija Žukauskaitė: O koks tikslas jūsų buvo? Kodėl jūs ten ėjot? 
Juozas Prapuolenis: Nu, atėjo žinia, kad ten vyksta žmonių kankinimas, žudynės. Ir viskas. 
Būtinai reikėjo pasižiūrėt, sužinot, kas ten: ar ten mūsų žmonės, ar kas, – reikėjo kontroliuoti 
vykstančius veiksmus, kas darosi tam Kaune. 
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Alicija Žukauskaitė: O sakykit, ar ten girdėjosi kokie nors balsai, komandos to žudymo metu? 
Kaip tas vokietis komandavo? Ar girdėjosi kažkokios komandos jo? 
Juozas Prapuolenis: Nu, jie, žinot ten... Kokios ten gali būt komandos? Vienas su automatu... 
Aš sakau, ką aš mačiau savo akim. Su automatu vienas stovi ir jis jau nespaudžia, nešaudo, o 
tiktai kitas instruktuoja, moko ir daužo tuos žmones, užmušinėja... Aš tų lavonų ten nemačiau 
daug, bet sakau, ką aš mačiau daug – šitų kepurių, žalių ir mėlynų. 
Alicija Žukauskaitė: Koks maždaug galėjo tai būti dienos metas – rytas, pietus, pavakarė, kai 
jūs buvot? 
Juozas Prapuolenis: Aš buvau maždaug prieš pietus. Bet tas vyko ten ištisą parą, man atrodo, 
mes bent gavom žinią, kad ten vyksta ištisą parą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs mėginot dėti kokias nors pastangas, kad to nevyktų, sakysim? 
Juozas Prapuolenis: Aš - pranešiau... Tik esesininkams neįsakysi. Mes žinojom, su kuo turim 
reikalą. Iš viso su vokiečiais, - aš gimiau ant rubežiaus su Vokietija, ir aš jais nepasitikėjau. 
Mes buvom taip nuteikti, bent taip nusiteikę, kad iš jų nieko gero negalima tikėtis. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad ten būtent esesininkai? 
Juozas Prapuolenis: Uniforma! 
Alicija Žukauskaitė: Jūs skyrėt uniformą? 
Juozas Prapuolenis: O, puikiausiai... SS mes žinojom. 
Alicija Žukauskaitė: O daugiau buvo tokių, reiškia, žioplių, kurie žiūrėjo, kas ten vyksta? 
Žmonės, civiliai ar žiūrėjo? 
Juozas Prapuolenis: Taip, buvo... buvo žmonių, praeinančių buvo, buvo ir taip sau... 
Alicija Žukauskaitė: Ar ta teritorija to kiemo, to garažo buvo aptverta? 
Juozas Prapuolenis: Teritorija taip, aptverta. Ir dabar ta teritorija, visą laiką taip ir yra. Į vidų 
aš nėjau, tik prie tvoros pamačiau, o viduj ten jau šeimininkavo jie, šeimininkavo esesininkai. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakot, ten buvo kaliniai, kaip jūs manot. Kaip jie atrodė, 
papasakokit. 
Juozas Prapuolenis: Nu, kalinys... Kadangi aš buvau kalinys pats vėliau, žinau puikiai, kaip 
tas (atrodo)... aš tada nežinojau, kaip kalinys turi tikrai atrodyt... nu, bet išblyškę žmonės... 
man taip atrodė... 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs sakot, kad jūs tik vėliau sužinojot, kaip atrodo kalinys... 
Juozas Prapuolenis: Aš – vėliau, aiškus dalykas... 
Alicija Žukauskaitė: Taip, taip, taip... bet kaip jūs tada supratot, kad tai yra būtent kaliniai? 
Juozas Prapuolenis: Nu, tai... buvo net ir sukilime, vienas kitas kalinys dalyvavo. Kai kurie, 
aš žinau, net pavardę galėčiau pasakyt... 
Alicija Žukauskaitė: Pasakykit. 
Prapuolenis: ... išblyškę, vyrai išblyškę, tik ką išėję iš kalėjimo, nori nors kiek prisidėt prie to 
sukilimo, nors kiek nori, suprantat, nu, kaip sakant išliet savo tą pagiežą... 
Alicija Žukauskaitė: Kaip kaliniai buvo apsirengę ten, tam garaže? 
Juozas Prapuolenis: Paprastai, paprasčiausiais civilių drabužiais ir viskas, apšepusiais 
švarkais, apšepusiais... Kalinių tokių specialiais drabužiais aš nemačiau nei vieno. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kaip ilgai jūs Kaune buvot su baltais raiščiais? Kiek 
laiko maždaug? 
Juozas Prapuolenis: Labai neilgai. Aš bent tik pačių vokiečių užėjimo momentu, tik vieną dvi 
dienas, o paskiau, paskiau tie raiščiai nebuvo reikalingi. 
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Alicija Žukauskaitė: O sakykit, ar buvo tokių sukilėlių, kurie nešiojo ne baltus raiščius, o 
tokias tautines vėliavas ant rankovių? 
Juozas Prapuolenis: Galimas daiktas. Negaliu pasakyt. Trispalvę, taip? 
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Juozas Prapuolenis: Trispalvės, berods, kad pasitaikydavo, bet aš pats nenešiojau ir iš mano 
artimųjų draugų ne, nenešiodavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar birželio dvidešimt trečiosios rytą jūs girdėjot tą garsųjį pranešimą per 
radiją? 
Juozas Prapuolenis: Taip, Leono skaitomą... Kai išėjom iš štabo, mes juos išleidom, 
išlydėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs pats prie radijo girdėjot? 
Juozas Prapuolenis: Aš pats asmeniškai ne, tiktai juos išleidau į radiofoną. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs žinojot, ką jie skaitys? 
Juozas Prapuolenis: Taip. Nu, ką skaitys? Teksto mums niekas nerodė, bet, aiškus dalykas, 
paskelbs Nepriklausomybę, šitą žinojau. Ir palydėjom, iš štabo palyda ėjo. Aš pats nėjau, 
likau štabe apsaugoj, o jie nuėjo pranešimą padaryt. 
Alicija Žukauskaitė: Tai dabar toks klausimas. Jūs žinojot, kad jie išeina paskelbti 
Nepriklausomybę, ir jūs buvot tikras, kad jie ją paskelbs, ką jie ir padarė. Ar jūs tuo momentu 
iš tiesų tikėjot, kas Lietuva atgavo Nepriklausomybę? 
Juozas Prapuolenis: Taip, kad jie tikrai paskelbs, aš nebuvau garantuotas vien tik dėl to, kad 
aš su Petrusevičium jau ėjom pirmą dieną paimt radiofoną. Prie radiofono, suprantat, atsitiko 
toks nuotykis, kad mes negalėjom jo paimt. Ėjo, prie pat radiofono ėjo, suprantat, kareivukas 
mongolas, vos pavilkdamas šautuvą, o iš kiemo pusės – du paaugliai, dvylikos-trylikos metų 
vaikeliai puolė ant to kareivuko, raudonarmiečio, ir atimt tą šautuvą norėjo. Tai aš tada su 
savo draugu – nu, ką daryt? Gelbėt tuos vaikus. Aš turėjau tada Mauzerį tokį juokingą, kur 
man davė vienas nuovadoj. Aš ištraukiau tą ginklą, bandžiau šaut į tą kareivį, bet, laimė, tas 
ginklas neiššovė, matyt, kažkas netvarkoj buvo, ir pasipylė iš Laisvės alėjos kulkosvaidžio 
ugnis, ir mes su draugu dingom. Ir tie vaikai dingo. Ir tas kareivukas liko gyvas. Ir mes 
atsidūrėm rūsy. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo šalia radiofono? 
Juozas Prapuolenis: Prie pat radiofono. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. Tai šūviai pasigirdo iš radiofono? 
Juozas Prapuolenis: Ne. Šūviai kulkosvaidžio pasigirdo iš Laisvės alėjos. Ir mes, sakau, dėl to 
tada nepaėmėm, pirmą dieną buvo šitas dalykas. Dėl to antrą dieną, kada ėjo paskelbt, mes 
patys nebuvom garantuoti, – o gal irgi kaip mums atsitiks? 
Alicija Žukauskaitė: Gerai. Toks idėjinis klausimas. Kai jie paskelbė, ar jūs tikėjot, kad 
Lietuva tapo nepriklausoma? 
Juozas Prapuolenis: Pirmas dalykas, mes tikėjom, kad mes šį tą padarėm, kad galėjom 
pradėt... Aš tai vokiečiais netikėjau, kad jie Lietuvai leis skelbt Nepriklausomybę ir laisvai 
gyvent, aš bent asmeniškai. O faktas, kad paskelbė Nepriklausomybę, tai labai didelis, geras 
ženklas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs dar buvote su ginklais, ir kiek laiko vyko ta sukilimo dar 
veikla praktiškai? 
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Juozas Prapuolenis: Tai praktiškai... nu, savaitę... maždaug apie savaitę, apie savaitę. Ginklus 
taip neskubėjom atiduot. Bet vokiečiai, kada paskelbė, rodos... už kelių dienų negaliu 
pasakyt, vokiečiai paskelbė, kad ginklus reikia grąžint, atiduot. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs atidavėt? Kada tai maždaug buvo, kai jūs atidavėt ginklus? 
Juozas Prapuolenis: Aš tai ginklo niekam neatidaviau... 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu... Tai gal ne jūs vienas, kažkas atidavė? 
Juozas Prapuolenis: Tų ginklų, pirmas dalykas, ne tiek daug buvo. Štabe kai reikėjo, tie 
ginklai išsiskirstė po visą Kauną, ir, žinot, kad mes jų nerinkom, ir štabas, vienu žodžiu, tais 
ginklais, kurie buvo išdalinti, nesirūpino. 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu. Tai kada vis tik apytikriai, kaip man įsivaizduot, kada tas 
štabas nustojo veikti? Kada baigėsi tas sukilimas? 
Juozas Prapuolenis: Taip paskelbus (Nepriklausomybę), kai persikėlė (štabas) paskiau į 
redakciją žemyn...  Mes jau visi, Aukštaičių gatvės sargybą kokias tris paras ėjom viršuj... O 
paskiau, paskiau persikėlė į Donelaičio gatvę, ir mes jau tiesioginiai – tada buvo sudaryta 
Laikinoji vyriausybė – ir jau mūsų veikla kaip ir užsibaigė. 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo Donelaičio gatvėj, štabas kažkoks? 
Juozas Prapuolenis: Donelaičio g. buvo redakcija. 
Alicija Žukauskaitė: Ten įsikūrė štabas? 
Juozas Prapuolenis: Taip. Aš tada jau tam štabe nebebuvau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kada buvo pradėti formuoti savisaugos batalionai? 
Juozas Prapuolenis: Savisaugos batalionai?.. Ot, šito tiksliai... tiksliai pasakyt... žinot, dabar 
sunku man prisimint taip jau tiksliai, kada galėtų būt... Kada buvo, negaliu pasakyt tiksliai. 
Jeigu primintumėt kaip nors, kokią nors datą... 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, taip. Aš žinodama, kad jūs matėte, trumpai matėte garažo 
įvykius, ir kadangi praktiškai beveik nėra liudininkų, yra vienas kitas žmogus dar, kuris yra 
matęs, pavyzdžiui, aš neseniai kalbėjausi su Gabrielium Žemkalniu, – čia yra Landsbergio 
brolis, kuris, pasirodo, matė, tik niekas apie tai nežinojo. Ta proga man pavyko surasti keletą 
nuotraukų. Jūs pasižiūrėsite ir jūs man pasakysite, ar tai yra tai, ką jūs matėt. 
Juozas Prapuolenis: Gabrielius matė?.. 
Alicija Žukauskaitė: Jo, Gabrielius matė. Gabrielius matė. Jie, vaikai, išgirdo, nugirdo, kad 
tėvai šnekasi apie tai, kad vyksta toks dalykas, ir sako, tėvas net nežinojo niekada, kad jis 
matė... Ir jie, vaikai, nubėgo ten pasižiūrėt.  Tai, va, aš Gabrieliui jau rodžiau tas nuotraukas ir 
dabar jau rodau jas, prašau, paimkite. Pažiūrėkite. Ar jūs atpažįstat ką nors iš to, ką jūs matėt? 
Juozas Prapuolenis: Nu, žinot, panašūs dalykai, panašūs dalykai čia... Bet ar čia kareivis, 
kažin? Gal čia tas su šautuvu – esesininkas yra? Taip, ten visokių tokių panašių dalykų... 
panašių dalykų buvo... Visai tikiu, kad galėjo čia taip būt... Tuo laiku, kai aš... aišku, kitaip 
atrodė... esesmenai pagrinde buvo... bet čia, atrodo, irgi yra kareivis?... 
Alicija Žukauskaitė: Man irgi taip atrodo... 
Juozas Prapuolenis: Taip. Tikiu. 
Alicija Žukauskaitė: Ten toliau dar yra. Pasižiūrėkit. 
Juozas Prapuolenis: Ai... čia... Aha!.. o čia jau... Nu, čia jau nepanašu – ta publika visa... Ai, 
čia žiūrovai? O čia veikia vienas... Dar pasižiūrėsiu. Pulkai žmonių... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kad būtų pulkas žmonių? 
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Juozas Prapuolenis: Tai buvo ten žmonių daug, nemažai žmonių... Sakau, aš per tvorą 
pamačiau, per tvorą pamačiau, – panašūs, panašūs vaizdai... Tik minia, kad čia būtų?.. Bet 
panašūs dalykai, panašūs dalykai buvo... Taip kad suguldyta?  Nežinau... Aš tai, sakau, 
mačiau, kad... Aha, šitaip?.. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tada, kai jūs matėt, gulėjo kas nors ant grindinio? 
Juozas Prapuolenis: Gulėjo ant grindinio tie, kurie buvo daužomi... Taip, bet kad... Taip, 
panašūs dalykai... Čia, vat... Pamatyt kokį pažįstamą veidą - vat, čia tai būt... 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs pasižiūrėkit įdėmiai, gal pamatysit, kokį pažįstamą? 
Juozas Prapuolenis: Nee-e ne... ne. Taip... taip, taip buvo... šitas chaosas ten buvo tikrai... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs galit patvirtinti, kad šitos fotografijos yra iš tos vietos, 
kurią jūs matėt? 
Juozas Prapuolenis: Negaliu, negaliu šito, dėl to, kad čia nėra nei tvorų, čia iš arti padaryta 
kažkaip, - aš nematau to vaizdo, kaip aš mačiau tada. Ne, čia man... Gali būt, gali būt ir 
falsifikatas iš dalies, visko gali būt... Taip jau kad būt žmonių priguldyta - aš ne... 
Alicija Žukauskaitė: Čia yra ne falsifikatas. Šitos nuotraukos yra gautos tiesiogiai iš vokiečių 
fotografo, karininko, kuris fotografavo ir kuris perdavė negatyvus. 
Juozas Prapuolenis: Labai suprantu, kad vokiečiai labai stengėsi padaryt, uždengt savo... 
Taip, vokiečių fotografas galėjo specialiai padaryt, kad, ot, mes - nuošalėj, o jūs - žudikai. 
Tokį fokusą galėjo padaryt. Aš sakau, aš mačiau esesininkus ten. Be esesininkų aš ten 
nemačiau, kad būtų lietuviai savo... savo rodę iniciatyvą. 
Alicija Žukauskaitė: Bet šitie kaliniai, kaip jūs sakė, jie juk irgi mušė? 
Juozas Prapuolenis: Taip. Taip. Juos (kalinius) mokino, ir jie, vieni kitiems padėdami, ir 
vokiečiai, ir tie (kaliniai) daužė tuos žmones. 
Alicija Žukauskaitė: O yra tokia nuomonė, kaip čia pasakyt? Žmonės kalbėjo, kad tie, kuriuos 
mušė, buvo žydai. Kaip jūs matėt, kaip jums pasirodė? 
Juozas Prapuolenis: Aš beveik įsitikinęs, kad po tom žaliom ir mėlynom kepurėm buvo labai 
daug žydų. Mane tardė irgi žydas, major Kaplan. Mane visus metus tardė. 
Alicija Žukauskaitė: Bet tai čia jau buvo po karo? 
Juozas Prapuolenis: Tai mane tardė jau labai vėlai. Bet šičia, ten, personalas kalėjimuose ir 
tardytojų personalas 1941 m., mes puikiai žinojom, kaip atrodė. 1941 m. kada įėjo 
raudonarmiečiai, kaip tik grįžom su draugais iš geodezijos praktikos per Kauno senamiestį, ir 
sutiko tankus šituos visus su gėlėm senamiesčio visi žydeliai, žydelkėlės puolė!.. O mes 
penkiese, studentai,  po praktikos ėjom... Paprastai žydams duodavom kelią per senamiestį. O 
tada praėjom – jie turėjo mums skirt kelią! Kaip bjauru mums buvo žiūrėt, kada tankai 
sovietiniai sutinkami Kaune su žydelkaičių gėlėm, – ot, toks vaizdas. 
Alicija Žukauskaitė: O dar tokiu atveju, jeigu išėjo tokia kalba, aš norėčiau paprašyt 
pakomentuot štai tokį tekstą. Čia yra iš Centrinio valstybinio archyvo, atsišaukimas LAF-o, 
jūs tikriausiai turėtumėt jį žinot. ,, Broliai ir seserys lietuviai, atėjo lemiama galutinio 
atsiskaitymo su žydais valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų 
vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo.‘‘ Čia yra LAF-o dokumentas. Ar jūs tada, kai 
ruošėtės sukilimui, ar jums buvo žinomas tokio turinio LAF-o dokumentas? 
Juozas Prapuolenis: Ne, antisemitinių šitų, jokių... Net gerai pagalvojus, na, spaudoj kokioj 
nors galėjo kokia replika būt, bet šiaip sau, oficialiai tokio dokumento aš nežinau, nemačiau 
ir savo rankose neturėjau. 
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Alicija Žukauskaitė: Na, o, sakysim, atmetus tą, kad senamiesčio žydai sutiko su gėlėm... Aš 
suprantu, kad 1939 m. ir 1940 m. labai daug ką pakeitė Lietuvoje, šitą aš suprantu, ir 
santykius tarp žmonių labai supainiojo. O vis tik iki 1939-1940 m. kokie buvo jūsų šeimos 
santykiai su žydais ten jūsų pirmoj tėviškėj, paskui Kaune? Ką jūs galėtumėt pasakyt? 
Juozas Prapuolenis: Aš galėčiau tiek pasakyt, kad mūsų santykiai… Kai augau Kybartuose, 
mes turėjom krautuvėlę. Iš Slibinų persikėlėm į miestą ir gyvenom iš… ne ūkininkai, bet jau 
prekyba užsiėmėm. Na, ir žydeliai buvo kartu. Mes konkurentai buvom. Prieš mokyklą 
Kybartuose buvo žydų parduotuvė ir mūsų parduotuvė. Aišku, su tais mes neturėjom jokio 
tokio antagonizmo ar ko, nebuvo. Aš buvau mokinukas, ketvirtam skyriuj, berods, ir 
LIETŪKIO direktorius, - mano tėtukas dirbo kaip tik LIETŪKIO sandėlininku, pasiūlė: 
Juozuk, tu man šimtą maišų parūpink. Nu, aš paėmiau, - apsukrus gal vaikiščias, nežinau, ir 
pervažiavau per visus žydus Kybartuose, ir aš nupirkau tų maišų po pusę lito iš jų, o man 
davė po litą jau LIETŪKIO direktorius. Jau aš uždirbau, prašau. Ir aš uždirbau 500 (?) litų. 
Tais laikais vaikui, ketvirto skyriaus mokinukui!.. O žydeliai - ui, mūšų Juošukas geschaft 
daro! Va, taip buvo... Paskui su žydais, - urmininkai visi žydai buvo, į tą mūsų krautuvėlę 
mes prekes visas pirkdavom iš žydų. Jie mane kaip vaiką, - ui, Juošuk mūšų vat, šitaip. Tokie 
santykiai mūsų buvo su žydais. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip, sakysim, pati prekyba sekėsi? Ar jums geriau sekėsi, ar žydams 
geriau sekėsi? Ar visiems vienodai sekėsi? 
Juozas Prapuolenis: Nu, žinot, kaip kam sekėsi, sekėsi taip. Mūsų šeima iš tos krautuvėlės 7 
metus išgyvenom. Ir mes visi vaikai baigėm vidurinę. Aš – aštuntas. Tai vaikų buvo daug. 
Pirmos – mergaitės, tarp kitko, iki manęs. O paskui aš vaikų erą pradėjau. Vienu žodžiu, 
jokio antagonizmo ten nebuvo. Visi mokinomės ir dirbom, ir išgyvenom iš tos krautuvėlės. 
Paskiau jau baigėm mokslus... 
Alicija Žukauskaitė: Noriu dabar grįžti į Kauną. Kaune visi žino, kad buvo Septintas fortas, 
buvo Šeštas fortas, buvo Devintas fortas. Ar jums yra tekę matyti ką nors susijusio su tais 
fortais? 
Juozas Prapuolenis: Vieną kartą į Devintą fortą buvau nuvykęs. Bet aš ten nieko neradau. 
Vieną kartą, nežinau, kas mane ten siuntė, ar pats susigalvojau pasižiūrėt... Bet tuose fortuose 
aš nieko inkriminuojančio tokio nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O, pavyzdžiui, ar šaudymai girdėjosi mieste, kaip šaudė Septintam forte 
ar Devintam? 
Juozas Prapuolenis: Ne-a... Na, šūviai... šūviai, sakau, pirmom dienom buvo šūviai, kai per 
Nemuną... 
Alicija Žukauskaitė: O vėliau, apie 1941 m. pabaigą? 
Juozas Prapuolenis: Vėliau jau šitų nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojot, kad žmonės yra žudomi šituose fortuose? Gyvendamas 
Kaune, ar jūs žinojot? 
Juozas Prapuolenis: Nu, žinot, tuo laiku tai aš perdaug... kad žmonės žudomi – ne, tikrai 
nežinojau. Tikrai nežinojau šitokių dalykų. Kad kai kur pasireiškė visokių tokių nukrypimų, 
galimas daiktas, vėliau sužinojom. Bet šiaip paskui mes ėjom savo darbą dirbt ir viskas. Aš 
Ežerėlio durpyne dirbau... Vienu žodžiu, studijų metais aš visą laiką kur nors dirbau, dėl to, 
kad reikėjo duonelę valgyt, nieks man... Nu, stipendiją gaudavau kartais, bet vis tiek iš to 
pragyvent ne taip jau lengva būdavo. Ir aš dirbau Ežerėlių durpyne vedėju porą sezonų ar tris 
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sezonus maždaug, reiškia. Nuo keturiasdešimt pirmų pradėjau, antri, treti... ir jų metu 
užsidirbinėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Kada paaiškėjo, kad Lietuvos Nepriklausomybė nebus atstatyta? 
Juozas Prapuolenis: Vokiečių okupacijos metu. Maždaug rugpjūčio mėnesį jau visiškai turbūt 
buvo aišku, ar ne? Taip, šešias savaites tas pabuvo ir viskas. Ir likom. Pradėjom ruoštis kitai 
okupacijai ir kitam pogrindžio darbui. Ir dirbom tą okupacijos metu. 
Alicija Žukauskaitė: Prieš vokietį? 
Juozas Prapuolenis: Taip. Už Lietuvos laisvę, už Lietuvos laisvę. 
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