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Redakcija
odai v11ą ser1J, dokumentų rinki•
apie buržuazllD"IĮ aacioaallstų anlllla~ velltų hll·
rllH!II okupacljoa metais
Sis dokum otų rmklDys yra lya ir 1vadas tai rlDldniq
senJal, pumoj! tos lerljos daile. Joje lkelblaml 1 ~
1941 metų lalkotarplo dokumentai, pawdantiej1 Uetuviilauų nadonallatų aatlliaudlų velkllĮ nuo to laiko, kada
buvo nUVl!lllill Ltebwoje Wlitill6 nĮdila. Iki kuo prad!lol. Skaitlt0j11, ~ n 1lo lalkOlarplo doku818Dtals. leųvlau suprat bltlerklea olwpacljoa _,.. 1111~ prtetlAk.lĮ veikllĮ. It
Jl8 loeliu prkliltarlDiO
nlų

~ na,:lonall8lŲ

veildea . . .

1940 melall Uellmlr dlillla ldloll6II ~ peiti)cill YlilllMuj!lmi, nuwrtė fallabl ~ Ir lldii4 ~
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pr :icims, kaip
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Ji ms TUJ){'JO n<? taut , reikalai, o patiems pn•
tapl1 pu, okupantų, kad '1 Ir Jiems le1s1t1 , n ,oot
L1etu\OS hdt1d!

Jie n jo

ne, d , Jėgomis kėsintis Į tarybmę s<1nlvark.i \ <>nalisla de o ~aug pasiangų, s1ekdam1 gouh pa•
ga;bc~ ; uis ,ru "'$ mh1ų kJpilalislini,! v,1Istyhiq. 01·
de
C\11:ną 4 1ayp'1m1 pdrodė buriu,mncs LJetuvo.s
diplc Jta JOS "
va, ap,talisliniuos., kr""tuosc. Jie
o11Jd 10 ..., kap la!.!lm1ų krastų aukštų p<Hėl!(ŪDl) kabt·
•etus, l4 )°ddmt pagaloos buržua,,n,,, santvarkai Lietuvoje atstatyt., ir ule , lsokeriop..1 savo ir kilų nacionalis·
l!j pagalbq lmpc Ilstoms. kovojusiems priPŠ Taryhu
d ne n

a,

-~~

pac.ą

u:iinoJUS OdC onalistai tn-prr1to, nu,dUIP.
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,ant,

sam1'llrltą
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Vok;oU1os l~,sta1 h.11 lermmka,
·
ku
noriai priėmė lie tu •
JŲ na 114hstų =si
• J•
pnes TAJ)b\:. . • r• •uga,. 1ems, planavusiems karą
\'lik"'
Sąjungą. buvo nb11dmgos ir re,kalmgos lietu·
..,ų na ~hslų ant ta b
•
manovot JlTieš
• '} lnės nuotaikos. jų pasir) 21
•u P<l114u• jo sa Tarybų Lietuvą H11Ierininka1 platm mas·
vo reikalaJ,m nacionalistus, kun tikėjosi,
1

pricmont:·nus t..una\ l 1
kune 611:ke l,t>t1J 1lJ
Lietuvą kolonizuoti Tlkr

n1nkd1,

Nac1onahsla1 dahdr kTdto,1 tarnavę hrtknn,nkams, aisk1nas1, kad tik pdsklrt asmenys - kvishnga1 hendrade l.> av~ su vok1eė1a1S faštsta s o j1''. nacioolllJSta n, ko
•ndra neturėję su hit r
01s, dargi kovo1ę s
Skelbrnmieji dokumentai nenugtnč1jnma1 įrodo, kad ,
sok10 plauko 11acionalista1 ,eni hitlertnmk11 aQrnta,
,oldcmarinmkai, taulimnka1. krikš< 1onys demokratai li.au
dinmka,, socialdemokratų vadai Ir kih hei jų oqamza•
c1jos besąlygiškai ruošė dirvą 1r pagelbėjo h1tlerininkams
isiverili j Ta1 yb,1 Lietuvą
PahėĮ!ę l Vokietiją n>e1ooalista1 kartu su vok1eč1ų
z,a lgyba jsteiRė .. L,etuv1lJ aktyvistų fronlo" JL \FJ organ1
zaciJą, kurios padaliniai Tarybų Lietuvo1e vykrl<• h1tlenuln·
kų uždavinius. J<ad ta or_ga111Zdcija buvo j,te1Rta bendromis nac 1onahstų ir h1Uerinink11 žva lgybos Jėgomis, buvo
slepiama. Tačiau praktiško LAF ir rnk,ečitl :ivalgybos
bcndradarl11av1mo neg,11tma huw, nuslepi!: JJS ltndo kaip

l'wJ<luu
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I

hurzu,lz111,

vmlo ĮlttlrlJ 1,10111,JIJS ·1,uyho nt1rys, 117.VI ftx1v,, n )( Jlifl
'1
P e u dh1ill, k111t11 v 1b,1virn
~~1l11Uua buvo 1, ,,rm 1
lri-. 14•fll,1J>t', lr pr1 111nlc JI Anq11w 11 t T 1y!J1 Ll ·lt1\''4 r ,q
u; l VoknhJ.t, l' <,l dJdlU olscl
II tap
Pllf>41- r\11 !\f Nr11qnkt1;1l1 , l,op p 11 ' VU,>rlzrn l,ov, 7,v,
1>u1,1as ir p,1s111 l
L1t·luv,,n I mkt1 ~mpln J "no im
11
sl('1ųt1 nunon
nt·lcgdh11 anlilt1r)'b1nių ,,r\!aDJ7...anj
i>un,I ,us rink
n,1l1sliruų nu,,tarku
unt
Jlll•· l QC•s.tapr1
'as, kuriose Jie buvo rur,š it1m1 v >
k1et111 kamum •
rn,s Jie tunjo rod}li vnk11 1am,
IVą, palo td11s1us kel111s r p~~ u
It! kariumn~nr
k) t, santykius s11 ~;-v«•nto ,
S. l'uodi,lus vado, \O LAF organizacijos skynui, kuri 11,
"' 1,1i bendrada1h1avo su gcslapu Ir k,lom,s hill<,munkų
zvalgyhos 1sta1~om1s. Okupan 1r,s metu Jll
li tuvtų
nac10ndli~lų pdrlijo!-i vadds, o veh.au grn,:.ra1Jms okupd
cmPS val<l1.10s tdrėj~s
l' K11pė1ūni1s, kunigas PetraHis. kun,~as A Sušmskas
atsargos pulkininkas J P,•tniilis
tu, vis knk,i:ionys ,k
mokratai, pa, <1sannlnkq ,r ateillnlnkq 1·ad~1 Jie ne lik
orĮ?dt11zuodavo liaudžiai nu. ikaltusi'I naclonahst11 pabė111mą i Vokietiją, o It priglausdavo,· Vokietijos at,,ku•
sius . nipus, aktyviai dalyvavo. renkant sn1pinėj1mo žini ,
r,l,1n<1vo įste,~h anttl,11) bin~ms orllanizac1joms va•
dovaujanq c,,ntrą. J Pclruihs · st.11nbi knkšėionuĮ d,·
mokr.ill1 fii;iur,1, v1<•nas fašistinio perversmo 1926 metat
orgdnizatorių, kriksl1onių dcmokrat11 1927 metais ruošto
pučo, kai l<1ulininkai ri<'jOSi su krikclcma1> del vadžios.
vadas. Jis ir lddd, kada pasidare gestapo agentas, bu,•1)
lt•kmĮ!as knksė1onių dcmokr•lų parhjos šulas, vienas na•
c1onalistų lydenl). Hitlerlnink11 šnipo J. Petrmti siunčia
mas l V1lni11 rinkti šnipinėjimo žini11 ir verbuoh agentų

mmr, "
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l< palnjdVllllO

konl!SIJOS na, )'W

k11nn(-s žvalgybos k,ll inink,1s,
, " 11 ·nipus l>e1 rcmlcnlus, bC'I II lt•ik • pagalbą
nwrn l 111 otgani2uc1joms. J 1s ui\'erlkwo
Iu MC onJlislą P Dn1kt~mj karint•ms žinion1s rink•
r.idljo sių~tmų A. Kam•nt~uskul, \"ilni,1us
kann n non•lislų organizacijos slt'igė'j ul. Ka·
k' o~ 11,,rija pretendavo į vis n,,cion.illslinil\
ani• 1 ' cen r I vaidmenį lluri.uazi11ės kariuomen(•s
0 a > rna]ora V. Bulvičius, vadovavęs kari·
" s 1ok1e«

4liStlj 01gan12,mJai, A Kamantauskui aktyviai
d·1n smstuvu susirišo su hitlNinlnkų žvalgy·
· ' d.\'
pin lrmo žinias, ntošė lietuviškų Tarybinė•
l OS d ll!iių
j
n
!X't l mą Pil& okletlus karui praaidėjus,
' laplus su 77 taškais, kur vokiečiai pardlu•
1
1ų l?lnkt~"ml'Stl Rinklus, iaudmenl1 naclonalla·
t, 1,1~
būriams, Ir l>Ulunt6 tokj ~ l Į o,n~

Nacionalistai A. Svarplaitis, buržuazines kariuomenes
aviacijos kapitonas, J. llčiukas, buvęs policijos tarnauto·

p reis nuo
ah} nuotuii
,~mi, gąs.din,.
kt1U"kas, SUSiJli-

sta

tu, parC'ibkc n n
liti S lil n.iriu, lac'.·lou lnstruK e n
pagrasino, kal1 J'i,. n-•tllrJ~ tcis{:..s otsisak)l1 būt. tos I ga•
HLzttc•Jos nanu n ~ sužmoj<;;~ :1rno ;i,1 org :·,.acl„1, o zi•
~dnliriJ1 p
Ją ir nl'nor,nt· JI Joje- th1ht1, yra uulk•ndIJl!
1 >1 \O pn Pfst'1,;, 1šsi,zand1~s ktr$1<:
A. ~ "'1pl-- Hl k
st1Jlt

l ~,M
HuJenn1nk.1ms okUpta\.'U TaryblJ L1etuvų, ndcionahstdt

sus1sp ll
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1 ,s. nktvv1sh1 :,nhn,,. t. 1H
igos bold11unus. Toda, kdi Jtt.m1~

neg e; JO'
pa,vjt .s
ta
g._hm·.1 l,uvu nel audZlanu1
suuninN1 ir z~idyh ~Jmkh\lS <žmones, nac11..r1uhstai ]"MSi•
HJ]!--kf' ldbt1i dkl) \

ll.

;'15 dokum"nhĮ mat}d,
d na•
c1onaH.:,llĮ or omtdciJtl v 1kld turėfo n.sus JJf:nk, 1,105 ko•

pal('Jk1c1m·, iskt11htoj

lonns poi.ymlus: šni1>inej1mas, dn:errija. lc 1orr1s, orgilmza
,•irnao ginkluotų būmĮ. lurejtlStti u.idavm pagelbėll uisiemo valstybės, hHlerin1nk11 kariuom{;r.€"I i.Ji,• riti 1
f.ietuvą. T4l bU\o hillcrimnk11 penl.lo11 J:,tnna. Todel
visos tlokumcmllĮ tio.kmys ir pa,·,utintas „ Hltlerlnln!..ų
penl<tojl kolona L1etcvo1e" (19-10 1Q4II
4
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k UI "•k p.1 ,1l lwndr,1 pl<lną, l,.111 l Į<. l l m
a PJl<'tkiau ,oklPCllĮ kt1rn1om, nl·s v yricl\lSitl•
1 1k(Jnlrh~ti:rbus skyriui), ir ,•yl..,lc 1,1i duo•
,un1us pugdl mano Lcrtu ~u vnk i, ·č Iq kM1U\>•
, 01 BUSlOSIOS V,1tlOV\ IJės konlrzvalg\ h(lS sk }'flllllll
kd\mo mslrukc1N ir pag<1I .itsk1 rus ln.mto h••
Ų k<Hlnlų J taig11 t'lllfOd) mus, .....
uvtų •kl\'\I IŲ lronto" (l Afl orgJniz,1ci1,1 huvu
r. 1I ne 1' 110 m lapknč10 t7 d, r,mn,1!1111 j, ln,,o
bu1·tisl<J hi:.žuaziMs l 1t•l11vos atstovo \'nk 1,~11 joje
lX>S r huržumnių p<1lllj1J velk&jtĮ, p,1hr11ush1 1 Vo•
k. 11 lwluYoJe buvo nuv 1 rst11 faš1s1inr :,:;inwtoncJ:.
O fokt ·· iejl t.Ar sle1gtlj,1! huvo hillen n , k,iriuo·
• '11lausi0Slt)S ~arlnv) hė,,; žvuleybos s~ yrius ir jn si•
~tnl,~
.
,
bos K ·'ltlr P•1· LAF• huvo rhrlguojamas
hlllcr 1nl's
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L1\l 1 lu1m,1h1 JI ,;lf'H'"f It lauvu m,,n, , Jrur11; t tuv<. 1,,
f\!}'V• 1td1n11 liJ 1 11111 1t1.tn1t1, H Itriu Hl,ti J••m J•til r To
1h.-l n l -\l org.11111.tH 1110 lruklUr111 buvo f, i t1111tt 01 ,.ml
,1t'1j 1t kt>IJIJ••· l ŠkllJM buvo LJ\1· v 1cl11:.1 prtc v dt, l;u-.·o
Id Lyl ,1, fl'l111 JU I ĮMt,111-1m1Jfi tu,'• V us rt 1kal11s lv ik
Ir 1111·nde v111h 1tk11,1u, lut h-1 "'" ,v,,Ji:y!Ja A \ ~• ,ke
lldS, l,1ul1n111kų
Ik, JIS, J( Jhumus, \'.,Jdcm,1111111 kas h1t
h.•11nP:,; ok Jkl
m Iu Lu•1uv11J ur:tui..,n 11~tų [hlfllj
1J...tH;kds1'i V1i.
,,, k(, l,uvu l.AI l 1gtja1 n k ,Y.t<
j1 1 liksldl.

<1llst.11 nu tik l.1\F lvar~i f4 1s1tm 1
Jll' proj~kt,JVo Ir 14 tu\'./j, kad&,
da.ml, v,:,.::.1$;. 1Jh vr1lfll1,1 • h:yt z
rl,H:,, r.1::,blillhih m, IO<ldl.S. 1)(-Į businln)IJ 11-i.rno 1.t
luvoJ'" visi uac1011<1l!std1 1 lt'tgus1cJ 1 LAF
l-rnunm
kai, ,ol<lc'm 111unko1, knk t1nn1·s demok1Jt,11, 110 1 l
ninka, ,r sc..-to ldc mokr,1lll buvo vieningi! j11 jveslos Ug!u
vojo rei,mt1:; Lt.nt•jo bult rdli!Shnts, lttrndUJ.\S huriuaZ.IJdl,
dvdrinmkarns lr buožcms
1.AP llc ri\ nu l'HI m. geguž~ 13 d, 1šle11lo s.,vo pro~·

llurw,n.inl.11 n
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Sll)ud i.10 p1ogrtlmo.1"

• To1c

progrdmojc 1mkop1juota 11-111. kujo ir h1llcr1010 i ..zm"
valstyhmė ,111lv<1rk,1, kurią l.Ar kl'l1110 jgyvendinl1 LI ·tu
vojt• Cid visi laš1sl111ės Vdlslybės sontva,kos atr,hul, l
ko1porrtcinia1 1um<1i, nboh1 teisių scim,,s, k.u11am p.llctkl,1•
m1 j,111 korporacijtĮ ru11111 ,1pt.irh ir priimli jst,11y111a1, ,.tau·
tos" rt·nk<1mas pre1jdcnlas 1r kt. Programoj<' yra ir n.iclo·
nalisl4 ncl<'RJhlJ orqamuici]ll, ,tr1~1,1 'fdrybų Lll'luvoj,•,
sta tuto ištrauka , Tos organt,.icijo; taip p•t t,•ruk mo• fo
!hstmlų OIRu nizarijų
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Atvykus J rlyną Juozas Dunkailis n,an p anešc,
kad Šk.irpa nori jsteigt1 taš1sl11110 Lipo po11!1 •~ organ,zac
Ją . Jis k ll'I~ mane dalyv,1ulJ sle1giama1amc JOS sus" ,
k1mc ir sutikti H!1t1 kaip ,-oldemar,nmkų a1s1ov 0 s J pu
riamąją tos orgamzac1JOS t,1rybij prie šk1rpos A!. sutikau
'teigiamasis suslflnkimas, kiek pnsmwnu, ,vrko lapkriti
m n. 17 d. Sk,rpos bute Berlyn . Kiek i.mon,ų jam,• dal)
vo, nebeprnimerrn Dalyvių tarpo buvo: Jurkunas, l.uv
buržuazinės Lietuvos alslovyuės s •krelorius, Antanas V•·
hukėnas, studentas neobtbuanas, slmlijavęs Kaune, Aus•
tnjoj ,r \ ok1et1joj, Bronius Dtrme1k1s, l,rnlminkas, bu,
„L1elU\OS ardo" rcd•klorn1s, Juoza, Dženkarhs, ,oldema
1lninkas, buv burhr,mnės Lietuvos ap,knties pohc1jos
v.idas, Jonas Dzenkaihs, ,oldemarininkas, buv. bur,ua
zinės Lietuvos armijos le1tenanlc1S, Juozas Matulėv1ė1us
voldemarimnkas, buv. buri. Liėtuvos arnnjos majoras
Antands Maceina, knkšėioms dėmokratas, daktards o,: 10·
togos, Juozas Katilius, Darbo l der,1cljos general. sekre
torius, advokatas, Petras Ka~elrs, buv finansų mln1slerls,
lm.kstionis dcmokrdlas, daktaras ekonom1s1as Rapolas
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Su.•11 "'•''"0' ·
k,rnq bllVU SllUclfylns ukldS II V
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1sų
,oJ. ""'~
,Ms}'ld• dP'" 1ste11?11ną r~s1st11110 lipo i>Oh"'•11!>1Ų P.
~, ,,a,1lnus1us „L1C'ht v1t1 uktyv, l
J11uac1J<»· ,,.,.
k. . .
sų
un,, .,,, ' or ,.in1zdCtJt1 1stel1? ld o iellJO Vdltliia1
IU II l.du ta
'k
b
1 u . ,. ,tei~ic1rnaja01 akte S u-pa .uvo pnvadintas.
;.,Ju, "' p' t" rstų fronto vadu ar k1t,11p - ta,p pat ne.1r tww.Vtll ~" l
pu,1menu.
!'l> Skirpa ,uJdr pcltana ma1·
. ą tar" bą ku nos nuridls

„

i ,

1

o,J.r,"ė: Ant•N Maceiną , kaip knk_šc1on1ų demokratų
"" ,ų • 1 , 101 ą, Juikūn,1 ·- kaip tautininką , liauclintnkų
~rtiJll> aistovą, kuno pawrdės ncbeprls1menu, Klemensą
Hrunių ·a,p vold~marinmką. taip pat nebeprisimenu,
nu~ ,okaJS ~rupės ar organizacijos i taryh4 jėjo Rapolas
- Oll1S ir k•s dar jon buvo paskirtas.
lietu,·1ų aklyvi~lų frontas, pagal savo uždavimus, tu
re;o rnsll masm,o pobūd:i.10 fašistinio lipo partijū, kuri
tur~jo ,hsorbuoti ir suvirškinti iki tol buvusitl burzuaznuu
L tu :,s p rhjq narius. Dėl to pirmoji larybos pareiga b
a pa,u •šil Frontui ideologmius•pilsaulė>ivalgimus pai?r
du, lokws, kad jie būtų priimllni visom burzuazmeID.'>
P.rtiJo Sis darbas, kol aš buvau Berlyne, nebuvo "''
P' a bai~ti.
v l,lei~ęs ~ietuv1ų aktyvistų rrontą, Sklrpa to Fronto
ardu dare zyg,ų, kad Vokietijos valdžia VokictiJ·os kdfO
"'T, d!) hų ~.
. leistų
. Skirpai sudaryll
'
.,..1ung .ilve1u
vyriaus)'·
"'l~ suor~ani.uoli fašistinio tipo Lietuvos valstybę. Jis tas
P..•' ,ngas
darė
·r
"
1 pe.r vokiet. ijos užsienio reikalų mlniste·
rl 1 .
'• l lfptr vyr'•aus,ąją kanuomenės vadovybę . Iš jo pa·
. ary111 vvnausio.Je k ariuomenė vadovybėje, O••
_
- ~ C,,1 K. flr
ni,

1, 11

klys,

1q~ m lts bcivo

'rf),l

n)ek/tri4 n~buvo krašto jhtlU~
štcd}(') vuilnmkaJ. Rrd '

prisimenu tokias: l) karo atvėJU tarp oki~t1Jos "Tarvhų
Sąjungos, Skirpa siulėsi suorgamzuosias Lietuvoje p1ies
Tarybų Sąjungą v1suotin1 sult1hmą , kurs ldbai paleng\'insiąs vokiečiams žYRi j Rytus; 2) prašė le1>t1 sudoryti Voktelljoj reprezentacinį lietuvių di1lin1 iš esančių lietuvių
pabėgėlh1 Vokietijoj ir tam daliniui leisti karo atveju
veikli kaip Lietuvos kariuomenei. To dalinio u,imtoj Ta

k-,riuomen~s 2c_.n
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T R tentonjoJe. apie lietu vi ų nac10nalistq orgamzac,}
ap,t Allgh10s ,r Jungti n ių Amerikos Valstijų pdtlUI
l buriua,mes v,1ldi10s alkūr, mą L1e1uvoje.
Klau,imas: Yra žinoma, kad buvęs pas,untinys Slurp,,
sud.Iro vadinamą ją „Lietuvos vyr iausybę ". Ką j ūs i.1note
s,uo klausimu1
Alsakymas: Sk1rpa, kaip a n lllarybl nės kar i nės „Uetu•
vių 1kl}"•1s1ų r,o nlo" orga nizacijos, veikusios Lietuvos
TSR tenlonjoje Ir jo sukw tos Vokietijos kariuomenės geoerahwam štabu i žinant, vadovas buvo in(ormuotas apie
Vokietijos ruo.1<1mą karini užpu~llm., prieš Tarybų Są·
Juna4
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·u T,t~as

Vokietijos pergale jos projektuojamaJlle
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irpa ketino Uetuvo1
Jt paimu valdtl11 i savo rankų Ir 61110 tllr.slu sut~
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vos pas1unlm) ~ \ oh.11·(1Į1,J11
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Jkuru„ l1t·luvojf• T,1r~·h1 Į vi1Jrlil11. •:aflr,vu1110m•·n<s hkvu"ldv1 11•.J dMbu1

3. ?\lim rc. J>1rm in1nko pav.tChlfJtr'}dft 1r Svu •l1m,, ministras J1
as .\Jnh rtlzev1t"1us, 1kūrus lil'luvoJe Tt1r~bti
\'aldl1ą , d1h
KntHll' ill'IU\'JŲ liter.~turosd•JCC' nlu. !ak11~kas „ Liet u\JŲ 1i \\"1~111 •ronio· k,trmf..., nr5?r1nJZd('1Jo~

,·adovas urtu,o, TSR lerllorl ;o)c
4. Vidaus re1kah1 mimstros
Jon,ts Slopel\S. adv<>k••
tas, buvęs h11ri.lh11m(•'\ kc1rtuomPnt.'s pulkininkas. , Lietu\• ių
dktp:istų fronto · organlzat1jos dati ' '"· 1k1 Tari·bų vaJdi.ios ikūrlmo UNuvoje buvęs V1ln1aus npsknlles vlršt·
ninku
5. Fi nanst1 mmlslras - J onas Jl.la1u'1on 1s, buvęs Ok10
b,rnko d1rckton us Kaune, ., Uelu v ,ų akl)'V1S lų fronto ·• orgo nlzadjos dalyvis. 1kūrus Lietu voje Tarybų va1c1;1ą i.,,p
p,,t bu,·ęs [k.io banko 1hr~ktonum Kaune.
6 Uis,c n10 reikalų m,mslras - Rapolas Sk1 p ,1,s, ad ,·okdtas, 1k C1rus L11•t11,·ojc Tor 1•b11 valdi1ą , dirbf:S Berli-ne
1•ksporlo lirmojc, 1s LINuvos TSR lerllonjos pabė~~• j \ 'o·
k lc ti ją

7. Teis,ngurno min istras - M ečys M ackev 1 ė 1 us. advoka las ... Lietuvi,, a k tyvistų l ronlo" orga nizacijos dal )'Y1s.
8. Susisiek imo m1n1s1ras - Anlanos Na,•Kkas, iki Ta·
ryb11 vaidilos paskelbimo Lie tuvoje Ir vėllau dirbęs a.rchlleklu ir stalybos darbų ,nspektorl um. ,. Lietuvių ak tyvis tų fronto" orga nizadjos dalyvis.
9. Sveikatos apsaueos ministras - Kazys Vencius, medicinos daktares, ouolat l?yvenęs Kaune, d i rbęs Kauno
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1941 mtt l pavasari pas <;It IJ)ll alV) ko IŠ l.1CIU\'OS TSR
,entor1jos tiet ;ių aktyv tų fronto" organ1:taojos rrš,

n,nkas Manionas Dūrnbra • kas buvus,os Ltduvos kariuomenes le1tenontas Dambrall$kas ~b· vo Berlyne np;l' 3 s,
va1tes o pasi.UI grj:: 1 l Ltetu,os TSR tentor ,ją V0111u
~k1rpa man papasako) kad jlS per Oambrausk4 pasmntęs
;:eikli Juozui Ambr ,, ,-i>1u1 „Llctuv ų aktyvlStų Ir
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NO savarankiški pilrodymaJ·

•i-h1tler1ninkai„

T:;R Sąjun)!
d) mo organams duodu šiuos J)drody•
mus. 1939 met , rucl ·nį sudarius Tdrybq Sąjungos karme.s

bazes Lleluvoj<>, dau urna tų lietuvių sluoksnių, su kuriais
dŠ bendravau, a, kial reiškė avo nepasilenkinimą tuo, kad
musų Vakarų kaimynas, t. y, Vokietija, td1p išsprende {!lobūs klausimą. Tokiai nuomonei pritariau Ir aš ir to nesie
piau, dažnai kalbėdamasis su savo draugais ir gtra1s pa•
žjslamals. Todėl nenuostabu, kad tokia mano p<1z1ura i pohllnę lletuvos padėti buvo gerai i.inoma 1r kai kuri<>ms
Uctu\'oj<> g)venusiems \'okielijos pilieė1ams, . u kuriai> as
buvau !Jeral paųstamas T kte asnwnys pitmidll&hl buvo
('ogelis, kuris oficlalta, dtstov~vo 1•1!ei vokleėių firmų,
parduodant i•I gaminius Lietuvos h'rito1ljoje, ir turė10
tam liksiu! savo kontorą K,,,,ni,, ir kažkoks Jungreris,
Kauno unlvcrsileto prolesoriu< Su jais as buvau pai1stamas dar nuo 1927 mct11; mane su jais tuonu l supažindino
Kauno policijos viršininkas V Jankauskas. J1 aš pažinau
nuo 1919 metų - Jis bu\'o mano nuolatinis palydovas Vd·
iiuojant mt-džioti. nes aš \'1suonwt buvau aistrlnt:as m,•
dzioloja1.
Su minėtais Voklė'l1jos piheč1ais a~ gan~ da'in i susi•
likdavau. Rerndamosis mano Į)lltriotinials jausmais, l'o~~• ĄSDR d. r, 52. <0--51
•• Slabiio po.rodymo<ŲI e1ntr4~(t'-l1$ n~r,kc1jos. R#d
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šan aias. kad brolis stropesnis hūl
1 ~O metų rugp1ūc10 14 dieną. Lietuvos T df\ l~ l '"
dbos organams leidus, mano brQlis Teocln1 1s S!abs\'S 1
\"okieliją isvailavo j Siaurės Ameriką, 1 iu jorką. _Pn~
,;,,.,Ji ><lam,s Lietuvoje jis negavo voki<>čilJ trnnz11lnė,
"Vl' r be to, Lieluvos Tarybų vaidilos org,tncli jum n ·
~a.e le1duno i!ve,11 uisienio valiutos; tod -l, norėd mas
p,l ·nii•tnlJ u pcrvai:rnoti per Vokietiją ir apsirūpinti
ktlior.•i te kalin~om1s lėšomis, jis bU\'o priverstas k.re•~ 11 •
pagalbos po Kosmaną. su kuri 10 jis asmeniškai anksčiau
~uvo pa ..,,dll\as. Kosmanas buvo vienas iš stambiat1 51_ų
Kulllirt~rbaoci<,'" organizacijos vadovų. Ta urganizac1Jd
enijo ' " Lietuvoje gyveMnčius vokiečius. Su t11inė·
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, Ia " unku 105.soJC Tdrybų LiC'tuvoje.
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· · T ·
· b ,
nk.lawau ,Juhų organ1zac11a1. dc1au a_s u~~u Rera 1
~zis,,r-,s su pulkimnku Kalma~lu, kuns '.lgą laiką buvo
.5lulw 0~am:i-.~cijos ,-ynaus1uo~u- \ ~adu_ LT , _1ua110 n~on;one, ~a\ėjo imlls minėto uzdavm10 u visai tiko tam , Juo
lal>iau du jis. kaip ir aš, buvo d1dchs lieluns palnota.,
13.:, to, as iinojau, kad 11s ,· 1sada buvo arsus T1rvh11 , •
d •o, sukūrimo Lletu\'Oje prieši ninkas . Su juo aš sus t
1941 mrlų ,·asano mene i viename Kauno res toran
iam alY.rai v1 ką išdėsčiau, pabrėžęs, kad nehiu n
JC" •ai yra vokiečių žvalgybos duotas uzddvi nys, ta
,l ,-,·kdymas bus naudingas mūsq mylimai tevyn.-1 JIS
:..esvyruodam s sutiko untlS to d arbo, paprašqs, kad
•,uė1au keletą tūkstančių rub!Jų kelionėms ir kitoms iš·
laidoms. k•1rių neišYengiamal bus, vykdant ounėtą ui.davi·
0 1'. Juo labiau. kad tuo metu jis neturėjo tarnybos ir j,llll
reikeJo pirugų. Konsp1rac1jos sumetimais Fogelio pa"a rd cs
J,,m n~pasakiau.
Būdilllla, tikra, kad reikalingą pinigų sumą i~ Fogeh1'
g•us,u aš sus· •· .
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llla..,a.ug uz a ' t
k101-~o
š,,,,. du
\al cs. P<·r tą laiką aš gavau iš pul
os
lletuvOS zemelapio
· ·
egzempliorius, kur bll"°

.

hiek d,,har l n

L1_ell v
'okiel1Ją
l Vokiellj
Je _v1~1

son~1s Jun~fer

11

t.J

l'l.dJdQ

re,karur.ns.

a s - g e !:i l d P o o 2 e e. t d s

menu, 1941 me111 kovo unlroJ••Je pusė•
'
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Prįeš bva'liu.
~ Fogelis davė man nurod, nw visas
zm,as sit1sli l 11<,r'yr. v Jank,u. ko adresu. J ~ka.uskas
anot Fugeho. <š} cn,, ,en pas Pnpkę, kuris 1927-1928 me:
tais yvcno Kaune, dirbo vertėju vjEnoje Lichl\'l.)S nunistenJoje ir 1929 m tais 1S\a2..t ,vo iš Li etuvos ir apsigyveno

13crli'ne. Su tuo Pripkc• mJne kada1S< v. Jank,1u,kas taip
pc:tl buvo st~pafindmęs.
Būda, rrš1ams

su

~slapu pdla 1k yt1

Prieš vok1c( i4 repai,
11
š porą kartų mačiau pul•
k1mn, ą Kalmantą, kur:s n, ,n sakė, kad jo darbas vykdanl
užd.:tvinį e-ina no1 maltai. Tuc.n. tuomenis a.š perdaviau f )S?e•
Im i pri jam išvažiuojant, paskutinio musų pasitanmo su
juo metu, dpie 19-11 melų kovo 20 d. Konrado ku, ,ncje
Kaune. Tuomet Fogeh, man pareiškė, kad, 1švai.iavu, 1 \'okieliją visiems Lietuvoje 11vvenus1ems vok1ci:iam ir hk·
vidavus „l<ullurferbandą" bel Vok1el1jos atsto,,·bę l<au•
ne. aš tunu naudotis visais J>c"tS1ta1kanėi ais (žmoma, pati•
klnldls] būdais ry,iams su Berh·nu pala1kv•i Tui:1au Jis
nelabai hk1, kdd bus tokių gahmybių, lvtlėl nu, 1.ta,·ęs
i VoklE'llją jis padės v,sas paslanRas. kdd ai lurėi-;au ry·
šius. ir specidllai dls1ųs 1š Vokietijos pa ma ne kai kurm<>•
dSmenh,, pt'r kuriuos reikal ui (>.sanr, pt.~rduo~ man rei
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l" ,1,~ :•: ,...ullll m,11ul,.l,l\'lln•l•. JIS _'UT<'J<> m,111 P<'Tduo11
1,u, !\.111,u · N •amZJCII'" ~rnndlllJ 1,s1dc•sl) m,1, nurodant
!'11114 e, •1~ g
\?r ,mtznt nMttl ~ka1ė111, nur0dan1
od!ą tr J nt ~ents kurt•• ,n,lrnklil\'o ir ltkrtno
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.
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.
tll~l mL•IIJ h11i.ello 1-1 d us huv<111 T,1rybų
I~ dail••I T,io•u · 115 Kaunr• Ir nf'spcjil U 1,;n11\I ,s pu iki•
,·..1fdit!,)5 \JJ1;!,t1H\ su1m r
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1'1~1 Ull'hl p<1}.,1IWJjt "' P' f

1 1~ rci:,l.o ~•ittu, pm,gus pulkio1nku1 Kalma~lu1 ai
\,:,tą l...irlų po 2000111(\\1 ,uhltą 1„1<.,o p<ik\ 11,1,·inu, g,wus p1n1gus ,;, JO n1l!ka•
.i., neemi.,u
1 111 ,in n~h11,·o 1c1k,1hn!,;u~. nes. l~ manęs
10 n,ei.u n •r<ik•l 4 , 0 11 dS p.11s ~.,v~s p1n1gus, Jokio kvt•

,r

„

f hul n" kada nC'dav,au
• l otd,u, 11<rduodam4 dokumentų ilS nepas11aš1au, J
tkp.isttošc ne pulkininkas Sova. Ar Jis užrašė unl ill k
i.,as p.ui•~•. kur l"' Raul1, ~~ nci1nau.
1..:i•u pneš 1š<ai1uodamas l \'ok1et1ją JIS davė n n

1,

as

uurodV"" \'1sus dokumPnlus, kunuos
,·e\lau jam ų•
,u pos1ra_;y11 slap)'\·ard'i1u „Fncas Rudis 2 13" Tuo jo nu·
rodymu pimnaudoll a~ nesuspėjau •

1942 m lcovo 11 d.

Polt11nh · tabs10 pa·,iuros
Kolbont ap,e mano pohltnlus Įsitiki nimus ai tunu pa·
'"")11 , kad iki 1921 m tų buvau Lietuvos ~tkičlonlų de·
molr.r;nų Mbninkas, llOra aklyvaus darbo toje poUtillėJe
~lledubau Ir lai patt\jal leklld11 nopTlltlauajall-

. "'-ti

ll'IO

11.,

~ lllobiio

1>1roe1,...~ dalų dali ~ JI bu.O
• 11\t\u, klOlp ~ .. ltoJI dallo. IIM.

p,,e.

nl4Y-i11U h 14f>1U

(.l

,1l1nm~.u. non1 va,J,,u, f.Ji'Jflltkr} klftu 1 ,
111,11, ,, ..... ĮMllqo hni1w, fWJh;l,Hki,1ll H J,JI 1H·p11l1Hl<III r,J
di·I 111 1 p,Jtll)•JI lrnm,111111 n1r k•tc liJ Of• 11k nc·pnkl,nt ld\J• })lil
1t Ir\ Sd\'(J lklllUf\1 r„ur.,k,mą llt\ hta'l4U ,~ Jl'•k~'>jotn
11 .... 1 ,n1i1, n,u 14. ,k1 1':)2'• mHq huc Jusna duJ• l:r; lldt...1 Laf'I
fu\·o~ \·,ildims Of$,!1t0,.1,mi,, N•·nl•tf.!tU, h.,1ri pt1~1uvl111,~ Vr11rh•n1ii10 11tirl1101-\ r,olat1ktt"> hruoi.•h buvo l.l•·luvris volstyhr!S
~-rdo\ 1111tUi Vnklt:' IIJos 1,uul1·ktordl,rn !Sl,Jv,1k1J,, 1>av;7
,li111I II v .: u kai l.Jc·tnvn~. kdlp ne pnk.1,HJSl',m'>, va--stybėl
u,..s,en10 polll os (i t1mm,1c; ~u \'nk1ct1J'.JS ,nl"ft'SOL\
A. n I l l ,1 1 y h 1 n ,, 'i l„ h;., o
11 JO drou~ll u~•l•<IJ<t

n1t,\.) l\dltndnlo lų .-1mq

•ttlld>llU ne <lfU> ,· 1..11111. hd per l:

Ull 1

km,lfu p,,uttjo

..;ni...•1111:;. Tllr„f

\.'dhli14 L1f'lU\'OJt

1k1 in<1n,~ ~u<•m,rno

m,,rm okl)'\'lls dari> ,s huvo ltk loks, kad, •us1I,kd,1m•s su
SdVO dt <1UĮ!<11s 1r p JZĮSldmdts, d~ nPSUS1la1kyd,1v,1u H !(dna
.ilvtrat p<1sls.1kyddv11u prie:. Tdr}b11 \'dldi.14. pru,, taryh1n 1;
dn:vark4 1r Tu-yb,1 vuldbos rns;:cJnU.-li
Iš i.ym1ų pollhn111 ,. 1kejt1, su l.u1rn1s
sus1ltkd.a\'•u
iki Taryb11 valdilos suk(mmo L1cluv11Jt', 13,kdu rc-,kahngu
p.1mmi•ll l'<'lrą K,11 v, l1, buvusj L1l'IUV0~ f111<1nsi1 ministrą.
valddnl k11k 1on111 d,mokralų p,111,Jdl. kultos nariu jis
,,isą 1,,1ką buvo ,r, k1dr. ai. zinau, v15<1 l~1ką buvo ncn
,! ž.ym,111ų J••• ve1kejų Sukūn1s T,!lr)l,tt ,-.,,ldilą Lietu·
voje, P. Karvelis luojeu ,sbcgo l Vokietiją. lodei Tdrybų
vaidilos melu a• n~ kario nchuvau JO sutik,:~ 11 su juo

a,

nekolbi>jau

Taip f)III laikau retkahnga pam,nėu Alg11d4 besor&1Ų.
Vtt!nll iš iyrmausių Voldemaro parujos ats1ovų ir šahn'.n•

kų. A. Sliesoraill Smetonos vyriausybė suėmė da r pnel
Tarybų vaidilos sukūrimq Lleluvole. Tocl(•I Taryb,1 valdžios melu aš Jo nemačiau ir su juo nekalbėjau.
Tlt!k su P Karveliu, tiek ir su A. Shesoralčlu ik.l Tary•
bų vaidilos ,ukOrlmo L etuvojt! aš dainai susitikdavau
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\

ok1ečn1

' AOSR d r SI. !Oh l
1 ,ir h
• • Petronis AlgirdM, Pdro
gut1
(IJ It, m luJ~
Ukmerges c1p, Mdtc:nH.ki1~ d,•.. masinių iudynių OrJ.aDWt11 ,l.l$""1 mn~ ok ipacijoa m tu. kumeų .51 ,1·ldos, hJtl, nntnkų Įst i'lOS.
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•
10 ~1 ""'"' v,,s.i110 mt>n <1s nl'lc2al1<11 p,tbegau i Rytprū ,o, p,·r\'olild \'~S TM) htj !'-.1jll ll QOS. -~O kl C' lijtJS sieną
prei.in,o Ir,1uk1mo ,·.i~••nC' \ ,rhalio. ~1tku n q _ra ionc. E,1k(nu ,'. 11\ l<',; J-;11\ 'd ll s11!,11 k yl <.1 ~ vnk1e>c11, RP l 1•z 1nkr-l1ni nkų
11 po tmmp.,s kn1los apl!yvencli n l,1s p ,1s lic>t11vj p,1bėgčlj,
p.wurdc \'al111 ka1II K,1 lhėcla m 11s Sll V,1 1,u k a il'iu aš pasakia" 1am. k,ld pahl·i?all l Vn lrn:l1j'! nuo ld ryb ų, o ta rp k1lko
pap.asakojau ap1P snvn pazistJ mus racl 1s tus Kau ne, dple
Julių ~tą ,r \ 'ytdulą Suopt, Pn lnjq di c>n 11 ValiukalUs nuve,, man~ l t, lię ir pr i s t a l ė- vad inamaj a m „vi linio JI •
l~\111 pd™'l!<'lill komit<'ln" dlSIOVll l
a llPriul Kllp"riUI
ui.mop~ apl<> ma no ryšius s11 radislai6 J(aune, Vnllerls
Kupl'r,s tuomPl ma n liepė grį:W j Lie tuvo s TSR IT užvrr
hunti ;.ntpincti ša tą ir Suopį . Aš s ulika u įvykclyU Ią u:ž
cta,·,nj, bl;t prašiau Kupcrj , kac! voki eč i ų valdžios orĮ!aMI
repotrijuotq mano Ievą , kaip Vokie tijos pilie ll , n es mano
IPv.u tuo metu t a rybinių orĮlanų buvo suimtas ir laikoma•
'il n,&u~ keli> jime Kuperis pa iadėjo man lšv11duoll mano
tn"~ t kal~jimo Kuperiui užtikrinus, kad Jis išl11lsvins
man„ I evą, M 9ullkau !vykdyti K11 perlo duotą užda vinį
Ir 1:~nmelų vasario mrn . vėl grlžau l Ka un .
.
U., . •llti\us tlrjžtl l Lietuv os TSR Ku perls davė man 11
"'-'4 Vtnj· atvyk
'
l
Ir šatu 1,
. ~ l Kaum1 11\ tu rėjau susilikti su Suo~ u
'Ytlus PU11,k~l, kad lle radistai sutlkhj u:tmegzti radiJO
1U 'IOkl~1ų ivalayba T.,.._.,,
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111.-;, p,1i!,d kur1111,i. f.:,111111,1 lmtq 11 '.tll ,, rkwmn rdrJJJr, ~tr,fi
1~1111t1mu 1go„l11q ir ~ 1,11._, '• , ~, k tlol'J auk~•• M1 tf kvutq
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.lurb,uk"

k rypli1111.
K, mc

11;; i•jul1l1\ a..: 11r•Žl11t111, tlf't;. nfl'.C.inrif'lnl<Tv;iu to;c- VJE"•
to ji', hl'I, pr1sim1•n11, <'ioml' nakti 11~,11 ·eš1.1s ar ·eplynlas
va l i ndas. Pakr 11 111 p,1lvd,w,1s lur(!is m,, n pasakojo, kad
tojr •ietnj1•, kur m, s 1•1nml', pN ,kriti n<'(!alim,1 nei pa ·

vasarJ, nf"i va~,,rri, nt"i rurlrnj, nrq tC"n v iPlnv(' lahal 7..E"ma
Ir j ą ui.li•'lu v,111rl110 Nc·pni•Je Jurbarko, m,1'dau1? 8 ki lom 0lra i 11110 Jo, n, Ps s11 palydov11 i ~Si5 ky rė' me , a, nu ėjau
l Jur ba rk'I v lrm1s o p lvclovas bū rtam,1~ lart,, m l vil'linls
Į?vventoj M, pasuko knvknr j ~11 lj . Kac!angi islaldnms dar
Til žėj e mil n davė 150- ?00 rubli11, tai Iš .J111 harko l Kau•
n11 nš nuva ' lavn11 11utobusu. KaunP !L< ėmiausi vykdyti
KuP<"rlo duot u M ,w lnl.
K11une aA susitikau su buvusiu savo pažjsl mu Vytautu
Suopiu Ir trumpai lšrll'-<činu jam savo grJiimo j Lietuvų
llkolą. Suopys tuomet man pasakė pakalbėill1$,9 su Julium
~tu. K itą dlen4 /datos dabar n prisimenu) Suopio bute
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pos savo vm,mmk<t (n.- , jų J'dY<1rdcs ne,
u , Kl..f>' no n1;1ninka5, u k 'IIUo a\· k J.
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p'lVlcJC
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Ka ną

to radiJo s •stuv 5 uutrauk d rbii 0
uun,, r,,d ,la1 butų su1m11, 1~1g~1l ndUJ<l
m lik h.:1 pa1E,~' ola p ltklm '/. on
) 11 rad1jn ryt,us su T,lic•
U Tud1jo

51ŲS

u·,u
lU[CJaU p rdu,t l
r 1k l,n>tlS ,,mas apie L• t-.vos
gyYentojlĮ ~ .onor nę padct1 H nuol~1ltą, dpic Lietuvos
R LerilorlJoJ- csanc1, 111rybmcs k<1ri~:>m(<nė k1•• ,r
d lokdciją, p1e 1% kanuom.enes jud"11mą. Tuomel Kulo v1 Dll) s r'd"' r zadcJo už radijo r; •l su ,rgaruzuv,mą v1,rk rl n1 pmiguq dtlyg,11 m,1
15 t ,
čtų
tubl,ų, td1p pit p1m1;,n1 111 ·ginimą 111; k1ekvicn,
n,pmė1•· pra 1m , par n ma, nuo tn prnn ·1mo ,., rl , A
pap ,au du It
n v ug11 gink . , tai man buvQ ta p
pat pat.adt .,, l.J t pmiginis „ttygm,mas billLJ b vę u=im1 ginklo k<1tnos sum,1. Gavęs v1si'.ką mano suttli.1mą
!vykdyti uždavinį, Kupcl'lo viršininkas 1sake 1am us1tarlt
iru manim lechnlntab klnus,ma,s
1es susltareme su Kupenu, kad aš perdavm ·,m tania,
V1•ną karią per savaitę, sutdrlomis d1cnom1s Ir valando·
m,s, būtent: sekmadieni 7 val. ryt4 arha trec1,1cl'enį ar
penkiadieni vakare (valandas dabar pam1ršaul PMkut Kuperls m n
ė, ku j igu kas n rs Iš agėnlų ktetp·
ia pas man , tc1l tas 1mogus turės sutartą slaptaiodi
tų

o1lgyt,

1

.5midtas"
◄3
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Uv~u

ld1dtl s1fravimo sistcm<1s, tili l<Į pū(· ią dien~ us bei radijo
··
., po Pasi•·
jimo su hupN111 mane ntl\'t'Ze Jnilšma j Kl<lipėd
"aibe.
tr_up_u11 , ,,11.iu buv,111 pe1 ,·c-~tds p0r Tą 1 yr, 11 Są. ą, iš kur
.
• J11ngosk11,t1j<ls Sl(_'ll<l- AI vyk~s i Kauną, Hl41 mc (Jl ..,
. . Vo.
·
· d uotą uzdavin•
o;egu Zės Prn.
d>ioj<' aš c1111,1u
v~·kd
· y t·1 1'
,upeno
\t,·yk~s i K,111ną aš susit ikau s u buvusiu saį~
..
mu , ·rtaulu ~11op1t1, mano jau u.lvcrhuotu agent paz1 5 la" • •• •
.
u, kurio
si,1pyvM d 1s t1u,·o „ Gan d ras , ir 1s JO suzinoj au , kad J .
'Sdtas l,lf)' l,m1ų
·
t
p
.
Uhus
nrg,mq su1m dS. o to as miau o rganizųo.
11 nauią rad1Jo s111stuvą ir ldm t1ksl u1 pradėjau ieškoli ki
radistų. PN savo pažjstamą Algirdą Stašcrnj aš susipažin:ų
su Kouno universiteto radijo skyriaus sludentu Romu Sa~
tu . , lasemui ir Satui aš papusakojau apie savo atvykimo
liksią ir pasii11iau jiems ab1l'm dalyvauti pal<1 ikan 1 radijo
ryšius su Tilie. Jie abu miC'lai sutiko . Tu ome t aš pasiūliau
Romui Salu1 sumontu oti radijo sit1stuvą, Ir Salas pradėjo
tą darbą, bet kadangi rnclijo si11stuv u i sumontuoti reikėjo
cl,1ug laiko, Satas iš kazkur p asisk olino jau ga tavą radijo
sn1stuvą, ~ mes perdavė me pirmą j ą radijo laidą i
'T" :•.:.

Pirmoji laida buvo perduota 194 1 melų vien ą gegužės
ar biriel10 mė nesio (ti kslia i nep risimen u) sek madienį anksti rylą iš mano namq; aš tuome t gyvenau Kau ne, Vjlijam·
polėje, Mildos gt. Nr. 6. Pe rduodan t žinias da lyvavau as,
5t ašenls ir Romas Šutas. Prad žiai tuomet mes perda vėme
i Tilžę, kad Sat11s J ullus suimtas k a d m es d irba me pasko·
li_nlu siųstuvu, kad pradėjome 0monluoti nuosavą radijo
8!ŲSluvą ir prakilme Kupcrlo pi nigų radijo deta lėms pirk·
ti; be lo, prašėme taip pat atsiųsti mums savisaugai pi 5 lo•
letus.

TI;~ dabiir _neprisimenu, ar buvo duo ta ~ atsakymas ~~
da

' bet Jeigu Til~ radijo stoU. mums ką nors lr peel
m~s negaiėJome priimti ataakymo, nes nel a.l, 11
111 prumti Morzų a~Ių: li ltla~ neaaJ6jome. Mil'ų

Sa;ė,

4◄

l<11u4 š1u1µ ldlfl J)t,Jduvl! St,,~..,1111. šaukimu •11111oluo. kelel4
k<11 lq pakartotus T112ės rnd1Jc, &totJCB, Std!.<-n,s •up1•lo, bel
dl~<lk}mo l«:k..slo pi11nili JiS m·~ule!Jo. nt·,. p111rnl1 1:i kldU·
svs jis n11.1 i.d1 buvo putyu;s. J)11J los priPl.dfilsr:~ alwkymo
Luorw.:t rn<·s m·J;Zttvume. f"llll·damd& grJl'v"OJc: mu~ll 1nrmurJ.slus n<.'J)J:,1Sek1mus, d~ pc1vt!di.1Ju $dtu1 S\Ho..'>lJ tok1 1.rougl(, kuris 2alė14 n~ 1,k perduoli, lx-1 ir ~N<11 prum!I iš

klausus.
Be- uuk!;,,<. _ nurodytos ldtdos, nws ~u Romu S.1tn pnuavcme ž1n1as t Tilžę dar korlą, penktad1cni, l'.141 meh1 lm
idio 20 d., J-111 Scltu sumontuulu radJjo bllĮSlnvu .. Pt(.lnC•·
!:iL·me Kupc•11 1 kttd 1eškonw rdthJo tcll:'Rrdlu,Lo, kur 1~
g<1lėtt1 prnmt1 loi<i,ls ,s Til;.ės K1h1 laidų daugiau
nc,,r (eUIHZuvau, nl·S u~~ clv1cjq dwn4 1>0 OlŪSi.lĮ laidos, t )
t!l-11 melti b1r,el10 22 d. fas,sllnc Vukit·llJd u;puolė 1d·

a,

S,1Jung,1 ir okupa,·o Lietuvos TSR, todet nebchuv„
re1kc1lo p<1ld1kyti iad1jo ryšius su T1lže.
Atsakymą is T1l<ės mes gavome, bet pcrska11y11 jų wl
n 'gdleJOIUC. Rddijo telegrdfistas, kuris pNddV<i laidą ,r
pncmė Tiliės rarlijo stoties alsdk;mą, Lc11p pdl nt•\ureJo
pal)•nmo priimant 1š kldusos ir atSak)'me praleido keletą
zeukhJ, todėl iššifruo11 atsakymo m<'s 1a1p Ir negalėjome
Ritdijo telcgrnfislo pavardės aš nežinau, nes ji ui:ver·
bavo Rom,1s Sdtus. S,1las mano pavedimu viSq ld1ką ieskojo lom darbui palikimo imogaus. bet kadangi žmogaus,
galinčio priimti radijo telegrafo laidas iš klausos, mes ne•
galėjome rasti, ta i Salas užverbavo aukščiau m inėtą rdrlis•
tą vienai laidai, be to. pranešė man, kad radistas dar tun
maža patyrimo ir labai bijo arešto. Todėl, nenorėdamas
varžyti radisto, aš nebuvau ten, iš kur buvo perduodama
laida , ir tc-legrafisto nemačiau. Laida buvo perduodama
Kauno miesto rajone, šanč iuose, Vokieči ų gatvėje (dabar
Marijos Mel n ikaitės gatvė) , numer io neiinau .
P{aėjus maždaug savaitei po pirmos laidos, 19H metų
gegužės pabaigoje ar b irželio pradžioje, aš gavau P<1~fu
atviruką, ku r iuo nepažjslama moteris kvietė mane l pas•·
1 yblĮ
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4 Sta·, n,s ,\l!,?lf
n s mtt"d Ul;! l'lt5 "•l!j m
tais, 1911 metais mok
K;mno konsr , tonJl)jC, gyvc'lO
Kaune, l<almečių gat, l f'l •mrrin n pnsimenul t ,1;en1
dŠ užverhavau 1011 n , tu ll<'guzcs mėn; 11 dalyvavo p1r•
mą k,,rlą perduodant per rad1i~ šmpinėj mo tmias į Tilžę
P<'r Sti.lšl'nį .iš sus,p.1 tndll su Romu Satu, apie kuri d,l\iau
parod) mus aukšėi,1u
5. , 1otNis, sl,l]l) v,,rdim .(;midlas"
vokiečių žvalgybos centro Tlliėjc ag, n1,1s K unc „Smicltas" buvo moteris.
gimusi maždau~ 1918-1920 111et 1s, 1lus1, k,11p j, man sakė, Iš kaikokio Vilkaviškio ,1pskr\lle 111 $1 ho Kas ją užvcrhavo Ir sn kuo j, palaikė 1yšius, a n !m, 11,
t per ją
a, gavau i§ Tilh•s ,,štuonis š,mhts nib 1u r<1dl)o s ustuvo
detakms µirkli. Vok,ečttf okupacijos metu ) venn K un
Vaiėa1čio gatv je (n\lm, nn n inau) pas vo se er1 (pavardės taip p1t nežmau). Po k rn su ja nebu,·au susitikęs
SI

l

18

na

tnc1n n, l , . Iam

\ ',ll. llll'S !S\ ,lŽI l

('J\'ilt,tt,i 1111)

IS

k e l iu. Pri\ ,1 1,11 us' 'l<'n
•>lllc l lai
up
ž:m n
•
•l lldlll ! l

/\
P•
JI UZ
\'1<A
'"~ ,r l e1 s11 ng" >as1t•r11 '.
Jo m,n,,. l>d •
prl\ ,1 ,,n '111< s1C'ną l l
( r10 un1lo1111<1, l'o lo Jęs
o
pr,1dw1 tas žrn
n1~~
mes su 11\d ,n l l
.
flį!lls 1lga1 Sll•I .
)h , l JO

llllĮ sa

'

pa ml!

·1111

•~ l •nlt; k,1 kok

1

io m,rn k

P.iJ ,011111 knnl!mi
, ' tos d; nc-g<1lm.

n

_

IT

nu \ l'St

1,.,, •mo

IO

'"

pl, 11111, P<1sk11

,.

·

1

tr

l,ttl} J

IJUVtlU

p(

11
Vl

t.astre

' l'•

""'o. kic-n1,, ' pd'i kHi'

'. P_ne s11 nos Smulkia,
r k r i,tmns t1•11torija mar rut~
' s 1,11 m·1odyti sienos p,·rt·jrm"
l

\ ) kd} da111.1 , okiruų :h ai .00
!1\1en<1u 1·aune
\ l . tn s <1lslO\'o Silco uždun'
ir
Imuj, K,une
k
b<-d,,mas, aš nu~ta I1u k l
'
' asmem ai ste
Čldll m1esl
'
" yr,, tanku dmflb,jtJ, ku11ns ma·
k1 .·
• e, nusta iau, kad Kaune yra iki tlvic111 d1v1 ,jų
11

eis

.

k ie1\·ines.
.!
dnl:sl:1c1 l karrnome~'
d,nziJd arbd lrnputį daugmu, Įskaitant It
lechnmę kariuomenę, dabar h\lvo p rpildytos, todėl aš ir
padanau 1sv<1dą, kad ten gali llUll iki dviejų d•vi?ij\Į. Taip
p<1t suzmoJau, kad Kaune vra ~unkiosios artllcrijo
maė1au mieste keletą traktomĮ tr,rnk1amt1 pabūklų. ha1
nau, kad l(•ktuvų Kaune yra p<1ly 11111 nedaug, nes
_11uoment: . n

budavo

Yl~ll:l

drome jl! buvo mažai, o angarq talpuma man zmc1
ten telpa keliasucšunt lėktuvų. Karinėj rampoJ" l
pats mačiau, kaip krovė daug lengvosios art1lerijo
nuv)kau i Vilmų, kur buvau vieną parą ir tuojau l uv
pnverslds tš ten išvažiuoti, nes kd Ią kartų pastebėJ&U,
kad įvairiose gatvcsc mane seke kažkoks civ11iai apsiren·

ILC[l KO J LOZO parodymai*
1'140 m apalio 2i d.

esu vok1tulJ ZVdlgybos snipas mp 'l h \ ok1ellja1
mane užverba,·o Ltl,•1kis ir Sveiceris, l 40 m h) sp.:iho P"·
111,1 nr antrą dieną, t,kshai nc·pns,mcnu.
lJžverbtwo mane šnipinėti \'o~ l 1jos naudai lok1om
aphnkybėm1s. l'l40 nwlli hepos 21 d, ną i T,1f\ht! L
l11vos nelegaliai pab gdu l\ okiet ,ią S k1la1 pa !l hu,
1s Tarybų Lietuvos mane pi!Siuntė I E1tl<• Į n11 s ct1
Ettkftnuose palaike d1•i dienas, o paskm pasnmt I GI 1s
garbeno stovyklą. Joje buvau ilu 1940
tų r gp10·10
AI;

31 dienos.
• ADSR d. r, SI,
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<Ju su Llle,bu nucj, me i
w, k ';ar
~ v,1landos. Į kamlarj už Jll5i k,,mbannė

i

vi,..ną

r sto,an;• (1

„t1.d mmo

nt?-

1 laukiąs Sve,ccris

.mt m,

;1< lbmo vnk1cl1S . Vok1<č1ų kalhos
11eraĮ 11c,uprdntu ld1 onlra.i,, pavarde S,•eicens, vokiečio
zod ,u vertt> / !Jei vių kalbą.
• !an siulė gqžll dtgal ' Liduvą Ir pddėt, IŠ ten iŠ\d
ž,uojanhems vokiečiams ne to, aš turejau nuvei-.li adresatams, kuriuos jis nurod)S, laiškus Sutikau. Sus,•
rcme kati, kai mdn re1kes V}kl1, jis paraš}S Lile1k1 ,
n rod}s, kacia at,·ažiuoti j Eilkūnus. Po to išsiskyrė,
. ludu su Lileikiu gr 1žom l stovyklą, n jie liko r

torane.
D6imlą dieną

[jJP1kis

Į;lavo

laišk,1, kad rytoj, t )

l t dieną, Lileikis ir aš tu rime al\·ažiuot1 i Ei tk ūnų miesteli
Laiške buvo nurodyta, kad apiP musų ,~vykimo kr 7-ptj ir

priežastis firmos vadovams neturime sakyti. Inst nburge
rnjome užeiti i gestapą ir vlr'·inmkui pasakyt,, kad mc
tu11me v z1uoti i Eitkūnus. Gestapo viršininkas jau viską
imos.

lt

\ •. nu liktą dlfną aš 1r Lile1k1s atvykome ) Instenbur·
gą, uu,jome i g sldp4 ir parodėme gautąjį laišką. Virši·
nmkas lai>ką pas,eme, liepe mums valandėlę pasivaikščio1' po miestą, o pats lelefoouos 1 ąa Į TUję.

, ,cerj radome su kompdn.Ja, kun s s,dejo
1š VJE•no lietuv,o su žmona ir vieno ,·okici:10, jų pavardtl'l
nežinau, Išg r,: cu clT tris butelius , } no
, l1 k 'li' .r
S,·eic<"ris nuejom j kmą Po sl'anso SvelcN p reU.ke
kad mes sianclien pav rgę, o Jis užs,ė>męs todel sus,t ks1•
me rytoj ir tado1 pas,kalhė ,me. Mudu su L1le1k1u nuėjome
j viešbutį ir ten nakvojome.
Sekanč.·1ą <.hena m1e1omc pusryčiauti
Pu..;cyč1auJant
atejo Sve1c ns ir r .,·edc mus pas save Sve!ce>11s man
pareiškė, kad žadetu
laiškų jis neduosiąs -da.r ncparnošt1. Tikslių užda ·1mų neduosiąs, · tęse jis.- resime
dirbti s.warankiškai, rinkli juos domm nėias i.m1<1 ap e
m sto produktų ir pramoninių prekni kamas, Lietuvos
TSR darbo imunių nuotaikas Ir t. t. T .is žinias paliepė
atsiqsti jam, po to illdėjo duoli konkrečius nurodymus.
Laišku pnvalėjau pranešti, kur man patogiau susil li su
jų zmogum - valstieė1u, \ 1lkav1škyje, Marl!ampolėje ar
kitoje vieloje. Tas valstietis turėjo jteikti la!skus, kuriuos
privalėjau perduoti adresatams.
Sveiceriu! davi u mano paiistamo valsheč10, gyven.in•
ė10 Suvalkijoje, adr~są, kad p,1slarojo vardu 11s galetų
atsiųsti atvirlaiški su tol,mesnės veiklos nurodym 1is Ir
pranešti apie mano laii;k11 gavimą Tok1 adresą daviau:

Jon,,s. ,\tnlHns,\5, ~1dl1Jc.lnlpūh.':- c1psknt 1s, S.1snd\'O~ , tll"C.1u~, ._\lf\,?Ul..l\. k(\llfl,l~

.

.,

Joną .\111h1,1,ą 1>a··1slu nue1 1'1!4 rnell\. Nuo 19 .4 ,k1

t':.fl6 ml.'ltl p<1s Amhr11..t.._,., ,.:,;:. ht•1n<:n· ..10
- t."lE:'~1.•ha, p„1lt"k~:,, 1 l 11..•lll\Hl!ii T::;R, ,<\tubh)Są _..,pl . u1k.1~~u
wkrn,,d1u11 1ą~(l ml'lų sp,1hu 'lO <1_•'-''.'4• P<1kl,111sl~s. ~_r JIS
,. ,
l ·1- , ,rt~u alv~rld t~k10 Amhrasas atsake,
nt,~ff\'O ..,,o,dll ,tl~l\.l ..... ,
'
•
·-k
kl,d . ..,,,w· h·, "'-':,,ųs1~dHdąs, kas te n paTėVioyla. P~hlts mou,
\:?: ~ 1 ldtSka~ rr an, ir .ii pru,iėmi<nt lė\H,ko turinys ~uvo
~:ks. ,.7\u•) ~p(llto \8 di\·nc)s laukiau jusų h.1i~k_o k10k\'1c>nu
trnukmiu (Qdl lek.slų c11uo1u m.• vis,ti tikslta1, hel m1nt1s
tokia]
l\tivpmt·

s.1.1'<1tūre, kdd ;i:mia.s

IUtllll· Utr,tą
m
·.
c111<1nl10 traukinto Vugon JJ pk nc>1m1 •• lur~Jdu

l<ntlu~ flll'lu pu~

dėti

Sve1ccr111i.

e

V<J

J'.)d·

•ectt1 žv<.1J~n·boi. u.gt:nto1

PranE>šime Nr. 2 nurodytus duomenis
l k
huda,s: kat kuriuos lakius n ug d
K sur n dU 1vairla.11l

name lankiaus1. o k1tkcJ sui.in•~J<;Uu

,~a:ior~s~~j:~:~4ku-

l 'J4/J m. rugpllilio 3 / d.
Sve1certs m,1n davc u:Zclavm 1 nnkh žm
,.
T .
.
.
, o nps :1t11pmeJJ•
m_u1 df)ibtJ S.,Jungos l<'ntorijoje. S10 oi.do1v1nio nr•1vykd1.1a11. nes nE'
pakdnkamai l•iku

,·o

_Sve1cens dirbo ~<'slape, bet kokia, u:iint,, pareiga<
s1untmc.s1ll lr<1t1k1nil1,

vyks·

nezmau .

tanl1\1 1 \·c,k1pl1j(1. · LtHšką tun"'juu pt1dė-11 \'aP,ono p1rmojca.rb.., , ~trn1r kJ41-..ėjC'. konrloriuic, pnC' n-'nlrinin št!d~·m.o

Lile ,kis (vardo, tėvovardi.10 neiJnau)
buv~, Lietuvos
val stybės sau~umo depc!rtamento vuldminkas. Pdskulinlu

Lrenctmn. Tlt' Irl'nS?tnhli lŠ viršaus a.pdcngt1. rr tlliln re1ke·
0 Jai ... ką. p,1k1S.h 1S apafws ir jj pnklijuoti, kdd neiškrist\}

metu Lilcikis dirbo V i lm uje, pohlrnrs polic1Jos v,1Jchninku
l Lietuvą įžengus Raudondjdl Arm1.jai, jis neleg.;ilia1 1š•
bėgo i Vokielijq ir dah,ir <lirba f,rmoje „Kari Brdnd"
Landveire-. Be to, Lil eikis dirbo ir gestape. Jis su Sveiceriu ir mane u?.verbavo dirbti vo k ieėiq Ž\'c"\IS?,vbai
Su Lileikiu susipaiinau p<1bėgėhq slovykloJe Vokietijoje.•

Tokiu b•ldu pdsnmėiM1 tik vit,,~ną ldišk.q,

/940 m . spalio 30 d.

,•

. ;,,_,.

Klau..otas R111IOUi!-o;, Rt•rnhuirh• 1 .• illlll~." 189h m~tals Leipc1,-:o mieste. h11lennrs kMm, 1 i:vali?\ bo, k,tnnmkas, 1941 tn..
vol.letu1 repatrlj.av\mo l.onll!iijos i.l('ILl\'Ole n,uf1:. plllklr •
tas j,m e;u AnlplnčJlfflO uU.1,n mt.\lS

KLAUSO RUDOLFO parodymai "
1947

m. gegutes 8 d.

1941 metais, būdamas Lietuvoje vokiečių repatrijavimo
komisijos sudėtyje, aš „ Abvero"• .. pavedimu uzverbavau
• J, Jltl1llu1, kaip rnatyU, li P. Gletlra1t1o ĮUlrodymų. nuak\pe RUQ
l.llrdytojo kol kuriuos .ivo šnipo vetklOlll foktus. o -ept. juos tt.royloJO$

netur6Jo tintų. Rcd.
•• ADSR d. r., 52, 163-186.
.... -vokl(•tlų tnrinė ivali;:yha.Red
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pavdrdę

J)!.'r dnkslf';nius dpklau

s,mus bu\' i; nctl'ISJDgal nmodęs . Ai. l I padai ldu n luwdamas J 10 tikslo. ll iog sup~111 oJau vieno aĮ,!<nto

pa\-ard,:
·, n u11entą, kuriam perdaviau rad1Jo s1t1stuvą, ,š
pa,adinau \ 1ta1t1s. Tai yra nele1stn11a Tikros jo p<1\dld
ne~ h ~ prlstmin11
niro agento pa, rdP
gera, ai . ,nu. Ta, buvo Dru
tem , J diJ:bo asistentu ,ienoj K~, no lii?onmėj..,. _ us11ikau su Jt10 Kaune kehs kartus. Su antru ag nlu buvau
tik ITUmpllt susilik,~. o lodei jo pavardės nebeatmc-nu.
l VISO aš p,·rd viau du radijo smstuvus. viena JŲ
Druk
.tr
a11entu1, gyvenus;am llmuje ·

m va,,.,.,, paba,i;ioj , n k\1 pas mane
·n1 ft,piilriav,mo kom, ,j
Ia ,ą Kaun
lls ffidn mogu.~. he uvts Jos at J dra ge
su vertC'jU, kurio pavank•s nežinau. p.,. vertėją J s man
pr.onr•š<'. l u l nt jei l\u to•• r komtn l •Ha p uik
r, vo rdę ir pnpas~kojo k~d jis yra adv, kiltas i..,. dtr
nmje l to l ad jos }'Td Vilniuje veikias
nr nact<m hsl•n
or nlz - Jos vad„vas J, m n p,1•
a1škono, k,Hi lll org ni
qdi reikalingas rarl,jn sit1stuva.s
r;t1ams pal l ylt su •alp pal Latvi\ j<> v,•ikU1ncia antitarybine or an
I a Ji d r praov ~ l· . i Lietuvos u lal
v J s <1n'ol r l nPS nrl!•Dl7aciios
,voja ui Ta11·bų
v11ldi:ios r \ rl1mą Lwtuvoje ir Latvqoj,-. ;;: tam tmogui
pasakiau, kad greituoju Vokietija suteiks esminę p,uamą
Jo nurodytam anhtaryhinPms nacion,11lstinėms organlta•
cojoms Tar}hų vaidilai t ieluvoje ir laivijoJ nuv r• o ir
r)iium su tuo pasiūhau j m Lietuvos l ntonjoj lntp,n tl prieš T ryhtJ S.)jungq Ir visas surinktas tln
teikta
vr,k1 (111 žvali;iyhai. .Jis suhko su šmo pasi(Hymu A'
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rh· l l 1hJnr'hl V\ 1 i.111s1JJ,Ulle \ nkicl ltl rt•p,tlnJu\" mo kn1111~1)"" ~tiJlH• lill'j", "111de11s Ir DrukkllllS. Pu~1k«tlh<:JHllo
w.etu llni;.,h, 11 ,
1,1 n p 1~lkė-. l-...1r1 11s d11hd r11;1slcnlu ~It.'•
"'']'-' t\,nlltfl iit,:nn,mq Yht h, tun11 nel< mnah~lclS, pnc~1skui n1..'."l·ll ikt:s Tt n bų \11ldi1.._i1 H, skkddmas slill vr1ld·l1d1
rak nkli i:01<-lų duhl1 ,.,l>0ld11nj da1h,1 ir i,ntp,nell Vo~i~li '15 11'1U-dl

\; dl:,,tkMU

D1uktt:1 11lllll. kdtl

s.-1h11 tdi:J'1

mr1n1..• domt11,1 frk žvn1gylnms du.rbds.
Dr~ktr1n; 1•.ircisk,•, kuu p, )Ta pasiruo,;ę, \'\kd)tl vokiečių t,dlq)COS 11zda\'m111s ir rin~ti ~n1pme11mo pohūdim
ntdn~:, 1tf•tlom1ntt

1

t:ni\ls, P~,~k.w mi•s susltc1rėme dcl JO
fral~, bd
Aš pastėl•au Druktt>1n1u1 ryšius su

ryšių su vokleėn 1
vok1eė1t1

žvalgyba

pala1Jqt1 tud·jn .5Jl1Stu\tr DrukLL. . lf'l's prit,ue m,1no pas1Uly•

mu.i Ir
JIS

r,1reiskėo.

kau jo tikras brolis rra radijo

mėgėjas

sc m1 ;u nNu su'..ks dirbti rad1Jo ~i11s1uv11 ,ok

ir
,ų

h-atnl'<lš nauda, Ui dv1ejų-tn1ų d1cnq ats,v,,;,.,u is Stc
lino „Al,vcr"lelės" ciu radijo si ų s t u vus, Vieną rad1Jo siųs
tuvą perdanau Kamantauskui. apit> kuri esu aoksc 1au
smulkiai papasakojęs, o a nlrą - Dn 1klPmiul.
lan sugq::us iš Stelmo, Druktei nis aplankė ma ne vyn~u_,-1 •Jdlile vok1eė1ų repatr11a vimo komisijos š ta be. Cia
as Jam Į teikia u § 1 frą, rak tus, rašalo slaptam susirašinėji 
mui " f)'ik~lo. Pe r cluott Druktemlui radijo siųstuvą štabo
palaipose as nega l jau, nes išelnenų iš patalpos D ruktelnl
galejo P••lebėti rusų k.ontciva lgyba . Todėl susi tariau su
Drux 1 tn1u suslt1kti vienoje iš K
.
duot, ja m radi "
auno gatVJ Ų Ir te o per·
K" d I
JO sių.stuvą. Su tlkll Drukteinio ėjau kartu su
m er u, Susitiki: mes
ik
pačiu metu Drukteinls pas eltėm keltom fril7 m, Ir tuo
64

i>erdavt man tuiėlą rudos spalvos

čemodaną,

0 aš Jdlll perd.iviau lok,os p~l spalvo ėemo daną , k uriame buvo jmontuotas radijo SIŲSluvas .
.
Su Drukle iniu mes su si ta rėm, kad radijo siųstuvu _iis
perduos svarbesnes šnipi nėjimo ilnias, 0 kilus, ne lo~~:
avarbius žvalgybinius duomenis, Jis turi Siųsh paštu,

JI

sai nes:
kari
OIQK

dr1. 111.~. kur

4h1

l~ums
.
Druktein s d 1vč m,rn vwnos Kaune gvven, ncios m,~
l. ,:; dt
kuri uo v<'liau vo l ėnĮ z,
bti ::.lŲSdd
Drrk., 111 ·l laJSkU
\drt , o ,r pavardė tos mot!'rs, kurios lld1 u v t!.
hal~vt:., s1·isclavo Drukl<em1u1 laiškus, nebPp11~1m,
U~klem,s atsiuoto „Abverš lele1" i Sietiną, km
hau du ar tns laiškus, k urių turinio nel co1mc .o
Druktcmis m,m veliau paS<tkojo, Jis gdVO 1s „Al,ve r.štde

l k , rną l•• k ą
A dav iau Dnik teiniu, ui.ddvinį i"a1škinll ir p , " 11
.Ahvnštel 1• Strtin~. kur yra ir k ,r slatnm, <1<>rodr,..., 1ai ,

p,e lek l uvų lipus, JII g1nklav1mi1, vis11 kariu meni n •
t.111 d s oka ·,ma. JŲ Aprūpinimą t chnlka, gelciinkcltu r
pl nl•J atybą, laip p,,t ap, .. jtvirlin,mų sl tybq prie L1
IU ns Vc klettj
,e:n,
l'ždavin,ų vetbuoll nau1us asmenis šnipin li ,e; Dm
m u, oc<la, ,.u. Per pirmąh pasiJtalbėjimą su m niln•
Drukle,nis pr<lnese, kad j I turi draugų, lillp pal ltduVlll,
kurie sutinka SDIJ)lllėtl vok
a1fybos naudai Druk

pa
S tt1t1no

JUOS

N,:,rštell:s' vadovybes atstlu?pim ,, tro. t
Druktemiai nuvel kė dideli, luba1 nrt in gą foipineJimo d
Ią Jie radi Jo s iųs t uvu perdavė apie 20 limp n jlIIIO 1
neš i mų, be to, iš ill buvo gauti 2 ar 3 :,salg)·b,n ,, pobūdžio laiška i. Todc:l ,,Abverštele," vadovybė- H bertas
ir He rlcsas - pasiuntė Drukteiniui 6000 rub11, kaip
lygini m ą.

Drukteloiui su 1kus bendradarbiauti, a; Jam Įte1k1 u
,,r 8 tūkstančius rub!ttJ
Hebertas ir Herl<.'sas karią pasmnlė I K,;,un a cnlą l!
su juo persiuntė Drukteimui pini g ų
Pn ; išvykdam;,.s į Lietuvą, Heberlo nurodymu, tas
agentas buvo užėjęs pas mane i kabinetą, ir
i pain·
struklavau, kaip jis turi susirišti su Drukteinlu. Pranešl,1u
Jan1 slaptažodi, kuris buvo si1tartas su Dru ;tem1u,
su Druktemiu mes susitarėm, kad pa, il arba pas ~ nlą iš jo grupės atvyks „ Abver;telės" agentas Ir pakl us,
..
na toks ir toks [nurodys p1het 10 pavardę!, l ml
ar c1<1 1ovvc
.
·ena
reikia atsa.kyli „ e, i:ia toks 11 loks ne-gyvena. cia U
toks ir toks (nurod~tl kito piheėio pa,ard,:). Sitų pa'lar•
diiq dabar nebeatmenu. Pasikeltu~ tokiais sutartm ais i odž1ais. aį?entas turi bilti pnimtas

.ls Vl"t lllllĮ llYVcnloJtj LIZVcrl

·1v U~\:llh> Į>J.\,..udt..·s

bu,o liclu 1::... kui
11s ~yy,mo ,r kuo ,·et les,, man 11ezmoma. J 1s devejo ko
ncillhl\1, ji~

t.1hkų

kun11:o d1 bubus.
p.:,r anl..stesn,us apk\,,us11nus ,,s nepasakojau apie vtc ·
ną h<.'lll\ l n,·,nską, kut is, kdl aš dirb,,u L!NuvoJe, padar<.'
m,,n d,dt-1,: posl,111{:ą, r;•nkdnl ~nipinėj1mo žinias.
C-,nnskas - stutyht)s ,n1.1mer,us. Dirbo vienoje lai)·
t,inėJe ,,t,ugoje Kaum\ kurioJe, butenl,- neti nau.
1'all<1 "' paSdktau Frem, chrbus,ai ,nai;mrnke Vyriau •
~h,jrtmc- ,oklcČlq repulnJ<.1VL1no kom1SLJOS št<lbe, k{,d man
ruk,a i1n111 apit· kel111. \1ll11 būklę Lietuvos terito rijoje,.
l i kelių 111<'1111 Jltls m,,ne I v 1 r,dusią)I ,·ok1eė 1q repatnJdnmo k<•mis1jos ;1dbą atejo v,cnas p1l1ct1S, vokietis, Ir per·
ua,·e m,,n ėcmoddną, p,,re1ksddmas, kad Frem nurod ymu
JIS atu<.'se man re1kalmgus dukum«:>ntus. S,o žmogaus pa varde btl\·o T,hs Jis chrbo dcšim lminku vienoje Kauno
nuesto ,ta,, .,,n,ų ori;:am.iac114. vėhau buvo repatrijuotas
1 \ 'okielljq Ddtt~iau d> ap,e j1 nieko nežinau. čemodane
hu\'o d<1kumenta1, kurie laba, domino vokiečių žvalgybą

C'ia bu\'o l.Jetuvos tentonjoje esanėn1 kelill ir t1 lh1 hraitm,ai. skaič1av 1 mai ir aprašymai. T,11s pasakė, kild tuos
dokumentus pagrobe 1š vienos tarybines jstaigos Civinskas. Ui vienos <lr dvie]ll dienų pas rnone atėjo pats Ci·
,·msl:as ir pareiške. kad jis padarė Vokietijos žvalgybai
paslaugą " prašo u:! lai padėti jam išvykti iš Lietuvos
t Vokietiją. Man tarpini nkaujant vyriausiajame voklečitl
repatniavuno komisijos štabe CiVi.nSkul buvo išduoli fiktyvūs dokumentai, kad jo tėvai, esą, buvo vokiečiai , Ir
su s.iais dokumentais jis kartu su k itais vokiečiais i!ivaiiavo

l Vokietiją.

:"okielljoje Civinsko nebuvau sulikęs, bet girdėjau,
neiinau aš ko, kad, vokleėiams ok.upevus Lietuvą, C!Vlnskal vėl persi.kėlė gyvenu i Kauną . Kur, bQtent, Civlnskaa
2yveno Uetuvoje,- neilnllu.

IIMG 111. gruodJJo 4 d.
IJI

menis:

k1Vl1U dl,!1:DldJS &JUoa d6·

Polovinskl Eu1,?eniJų, Kauno mirsto
'l bcmino ir kitų nofl os prod kt
gyventoją, tuwJuRc•palriJavimo kr.,misiJaJ u·~b,, ų prckyl:,os Įmonę.
kis išv aziavo 1 $tetiną, kur
'IIW< Silw, ddrl"I Polov1n,...
baigos ir dirbo ŠI 1
~yveno ik, 1942 metų P•·
_
e ino „Abverstelt-s" v~rlėju
Budamas vertėju, apklausmejo rusų beld
1943 mel<1is prrėjo Larn•ul" .
•svius.
lino lkvaiidV"'.l i Kauną l
l l SdU//Umo tarnybą ,~ Stegi rdėjau .
, r nuo lo ld1ko nic-ko ap,e ii ~-

Ji:

, Bllumchenas. vardo no?zl nau, buvus· . Lietuvos ka nuom .
.
ios
. enc< IIJ.!Joras, vokietis, gyveno Kaun<> Kom1S1jill užbaigus savo darbą, i.švažiavo i Vokietiją Ir dirbo Stehno
„A bver!iteles" rusų kalbos vertėju
1943 metais gqžo at~al l Kauną. kur 1s1sleiR~ med:i.io
a~irbimo dirbtuvę ,r nuo lo la iko nieko apie J1' n.,.,·,.
de1au.

-~ •

- Bliumchenas, bud<1mas komisijos narys, te,ke man ž,.
n111 apie esanėius Lietuvoje ta rybinius aerodromus LT g _
nybinius įrenginius
Y
Heidrichos, vardo nebeatmenu, buriua,ines Lietuvos
karinių oro Jldi"'i!4 kapitonas ar rnaioras, gyveno Kaune.
Rinko zini<1s apie ta rybinius ae rodromus Ir Lietuvoje dislokuotus karinius dalinius. 1941 metais kart u su manimi Jis
gr įžo l $teliną , kur dirbo rusų kalbos vertėju prie „Abve r š telės11.

Vokietijos karo prieš Tarybų Sąjungą metu is pradilų
dirbo Borisovo žvalgybos mokykloje, o paskU.i, kaip lakū
nas, lėkt uva is permesdavo vokiečių agentus l tarybinės
kariuomenės užnugarį .

Ka rui bdigiantis stojo tarnauti l vokiečių karo avlaclj4. Ku.r jis yra šiuo metu,- nehnau.
Deichas, v ardo nežinau, vok.ieU , burtumllės Ueluvos
karluomen~ \eilenanlas, i?yv eno K aune, tiksliai adreso

kte-1nls Edmundų, PraM 1, RUl'lt:I l?lfi r
JA."
est~. atsar)t!OS karin rik-1s. Ryrlyl J J, ok pa

o ,-old
r nl-hn

rm rikų .GclPimu, vilkf>

.vJo p.•ufol

J

'

"'l

DRUKTl'INIO EDMl'~DO parodymai

1

M ne µ.,n,dm1u, rinko ldp\us zvalgybm
t,,ruas aµ" mie l!> dislokuotus kar n1us d

l l r cliĮ kovo mėn, persikėlė l Sietiną, Vok1cli1
, pr. , Ta1ybų Sąjungą pradžioje dirbo rus11 kalb
,
ju Eonsovo vokieėių žvalgybos m kykloje Nuo
l'l41 m tų apie Oeichą nieko nesu g1rdcjęs.
,is burhtazines Lt tuvos kanuomenės pulkininkas,
liks us adresa man n• žinomas. Dar 1ki karo buvo vokwlgybos g~nta~ p,1l<1i · · rrsius su „Abverštclc"
Karallauflujc
"'1an dirbant LiHuvoje vak,eėių repatrijavimo kom1s1J , jis hu,·o sur,;tas su man,m1 ir hi1kė man ivairias
mlg}b1ruo pol.,udi10 i1mas Darbą uibaigus, išvyko
K r 11• uėt , 1!. kur Vok1elij06 karo pneš TSRS pradžioje

l!14 l m, gcquics 6 d
Pn ,p„ti lu, kad esu vok1c,ė1ų Ž\ali;:ybos agentas.
1rn7 metas, atlik<: k ri nę pril. volę buri.uazines l.tetu•
os k<1t1l•ome .q p• dėJuU m0kylis auno •1mversileto
~,t.r no f kult
s ip •nau su lo pal! kurso sluden u
r du hmrlc,nu, ,ok1ctm, ir mes kartu su juo studij~vo
11,i tr<očiojo kurso. \'ėlrnu K,ntleris ėmė lankyti umv<>r Hetą su pc11r,mkom1s, anau, kad jis pradėjo dirbti
,okwciu , Kullnrlerbando" or{!aruzac\joje
l(inrleriui išstojus iš 11nivers,telo, m su jun t<>lw. us1·
likdavomP dd11giausia 11nivers1lelP.
Kalbėdnmasis su n\.in,ml, Kindens vts m/>gindavo 1i, 1i!;J-inli mano politmPS nuolaikas Kmder1s norėdavo sužinoti m.ino ožiūr~ i arvbi nę santvarką Lietuvoje ir kaip
11§ su l"'~lt ik~$ Vokielij
attv,lgiu
• l<l„1
!l. 'kl)sta· radijo !ltU'lhw<'I
•• \O R d r 5'.l, l~~ 162.

i'-

l nc;,

idon

1

Red

"

ul1kdt1 1,11llk'1 ~,,l,·t•Jl' Pd

""' ,ndll ~""' l\tnlh-l
111.i<111nJe
"
l!<o llhlll

k

J"M~n\ l' ,

k l 1d gywnlojdl

hudu 1-,,, .1 i. l\lt'j ll b Lu-lu\'ns TSR
~ lwk,1 dtnl~ i1nnnll1 , kurll'
l \ '4.,k 1l'\1l' hd lu: l,U \'Hl l11rpl
t dlt"'-.'JltlU' nl'-'l\l

.

V<'"'-w..:,a1 rq,atr1 ~, IJl,s

,ri,·ntlh„J•''-'

J \

nh.11. llN

,,pli nk\' S

1.. ~''-"

p(11t1nki1 pdllk1nius 7..n1om."'s

n i kh"l

ld1

.. mp1m' l t
l , unu , Kindf"JH, J)ds1ult' ir rniHl d1rh·
lt..u \:1 ,111 t1 !-. IM"-' ktt NJ
id 1 Smu fk1'1 1 opw mano, kaip
11 \·l•k:t ·m , .tl \!,hos n.,m
k -~ 1·1s m.• kall, -.. Jo. ttk

l ' l ' . "~4.•ntn
1u n•• nJ
k
'-'t,k n•[J Ų z, J !.!.
. .
su i.1nogum1. (,t,·) m,111
pc1r~1 ;kė. krl d supt11md111:- mdn .
,et•J~,.,

':'t \

l i d,·1t•/ll
:,mu tr

lnJŲ

du.•m Ktnd l!'rtS mc1 n pdskomb1no te:lc•

nlf !'- s m ,1hll i1.~ mC'

.

l tikti \ "ytanlo prospekte, pne
susi
Kmdt: nU nucjomė

Sus1l1kC: mudu su
[)drlx> rumtĮ
.. ,
·bą Vrtaulo prosp,,ktc Nr. 24 ,
Kullurfi' rl'ldndo ,atd} '. d1no su vok1e(111 re palrljat,;,nde n s m,ine su pdZl :\'ė ·o <; uniformą. Ta imo·
v1m<> kon11siJO> ndllll .. kuris d l n~a -manim, visiškai pa•
~u paklau e KmdPrlk, '" gląa !-ogų kad JIS .mane gera1
J
J\ nden u, 11 rtno
mdnim, g,1hmd pos1kho11l1. 8<1.'gia,nlls pa·
pazis •
..
a u kad S uniformą dėv1n~•o zmogau

c,,,

-•~.'"t'ir L,d

, ,kall>ejln>Ul SUZJDO)

4111

•

•

pavorde buvo f<ldusas .
.
k · žval·
o, ndamas 1,-ark)'Li mano užverbavimą vo ,ec,ų
.
""' '
kai
• galvoJU
~,·bos agentu , Klausas paklausė mane,
p ~ - ė ival
1;,bll sntptncJlmO darbą . Aš pasa~iau, , kad tary m _ m .
11 ,ba dirba ,· ,sai neblogai, o Lodei re1k1_a _sudaryti
patikimų žmonių grupelę, kuri golėlų n erlZlkUO~~ma _ ir
ll šnipinėjimo darbą . Klausas pritarė mano pas1ūJ~u1
liepė sudaryti tokią grupę; apie t.ai, sakė Klausas, _Jis ~u
pranešęs sa,•o šefui Berlyne. M sulikau sudaryti to
.. .
,._ , ,.. žvalaybos rezidento
Įrupę Kaune Ir prls1em1au vo,-1e„1ų
„

di:

!

funkcijas.
.
nduotl
Be to Klausas paklausė ar negaliu ai parekome
'
'
· tvalirY·
imogų šnipinėjimo medž111gal perduoti voJdetių

ll

.'

hal 1au1Jo sh111uvu . AB porekor111 •ndavau savo 11kr4J1 broli P1anq DruklelnJ, kai p 1rnog4, nus1m„nan11 r•dijo 1 my1e .
Klausas pas,1~1rnvo, k,.,k,a vahula r<•1k c,, finansuot,
rnustJ clarilq Aii Jom dlSak,au , kad p1mgu, n •Jk~• siųst,
l,1ryh1mdts l ,1nkm1! 01 ifii 1ur, mu,11 pa~,kd Jh,..j,mdo; su Klausu Ir p<1slbolgė .
ls Klau 50 gavau uiclav1nj d1rbl1 11k kdrrmo ,n1pm<'J1mQ
tlarbą . Mdn n vadovaujdrna vok1cėių žvalgybQs reZJd<:ntu ra lurt jo prrcluoll I Vok1el1ją žinias dp1e L1,eluvos respubtlkojr
slokuotus Raudonosios Arm1jns dahmus,
a pie J\I su lj, / ll numerius, varlovaujanė ,ų asmenų pa ·
vardes, :i:1n,
apie gmklus, aprtip1mrną karine lėehnlkd
,;. kur h1 k ann1ų a py~ardlt jie atvyko Ir dar atvyks l L1e1u vos TSR
lnslmkluoddmds rnanr• KlduSas sva1biausla atk.re1pe
mano demes j I tai, kad re ikia rinkl i i ,n,as apie aviaciją
Rezidenlurd lure Jo rmkh :i.m1as apte teklUVlĮ lipus, jų
kovines savybes, apie aerodromų apsaugą ir Jų 1šdestymą,
,1pie zenllmvs artilerijos dislokavimą ir JOS būklę Ai
turėjau la1p pal mformuoli ap,e geležinkelių transporto
būklę, ypaė jei staiga butų pakeistas trauk inių judėjnno
tva rkaraštis Taip pat siųsit žinias apie kann,ų sandehų d1slokav 1 mą. KlausdS įspėjo, kad nereikia ap:;iribot1
vien šiais uždavimaJS, reikia rodyh lncialyvos ir 1e1ku
vokiečių žvalgybai taip pal IT visus kilus 1dom1us duo,
menis.
Dirbli žvalgybmt darbą vokiečių naudai aš užverb.lvau
savo broli Praną Drukleinj, Matą Vale1ką , Petrą Belenke•
vičių, a bu pastane j, statybos miinierlal, Juo:zą Juodillų ,
Praną Rimą, Vilniaus karo mokyklos, esančios Antakal •
nyje, k ursantą, Antaną Verkutj, Kėdainių u.mės ūkio aka•
dem ijos studentą. Siuos žmones užv erbavau šių metų ko·

vo

mėnesi .

Savo agentams pavedžlau rinkli žinias savo 2)'VeDa·
mosiose vietose, būnant komondlruot~se patiems stebini
1J

,,y,·\ nto ja1s. ~ 11 1111k tc.1.:.
l
l
ll . ,wlln •" " ·
T l••P 1>a l kall>an ls ""11,·, lll' k f d ~' Iu ' 11 ·k Ir irnl Iu '.
·.1.10,\\-; jif' ,n,,n pt ·H uot l . :ll luhd i d r1int1: \, d Š ,u.,g,l hu prt~J•
K„cL.,n l Jm,1.Į ~",udc,u
l ,:.. ~tusu !in1 µ1nc•J111\o
.· I\I rl\ll!l p t."'H d\ .,.
.
romu k,,~ ,r h~k14 n n a nl' a tv ,·ko ~h• oth ~1us ~r r 1.:1d c1\'t'
cLulXl pr.uU10jL' Į\d~ m
l :. ą l{oklu h mh1 JI S t,1s
. tnl4 11pu..• k.,\f!nlll ,· .. t•IO ntl juc c pm
l

rn:J~ o;,min "t„
nt.••.n.,,,u.. k clai.n1H vai.J uodavo l,Hn)· \ K>~
J\ n\t..,s ,pėnt,u \ ,,lu _."l - l ,·o p as PflHhl R imą ir Juo·
\ ' l IŲ 1r lC' ll u:t.eH a
t.
tt.1ku!l11s __ 1 t n . -,
, dU<.){ta, ·o j1rn1 :i1 n las tlp1(' ,11•1od~·nnH!
~1 Jurn.lbllĮ, k,1ric ~)t. r
-!· lrn111 disl okaujcĮ 1:c t•.'·
R l no~10s A rnu JOS r a
„dt,_..st},ną. Jlll o .;.· - 1 11 e k,:H in n i doPlnn u j1td<•11rna u
is pat(, nnkdd,·au , ,n ws , l p
Dn1k tet ni u i p<"'rdL1ot 1
•

-e:

\·o hrohm

ra m u

ih.:-i kctn-du Ja~ --~ .- •.
i vah.., yba1
rad1J1..' c.m~t ,vH , okH?U tl e rd uoda.vonte rachjo sinst u~ll 1
Sur mktas ;,mas rr;,~s / Praną Druk1c1ni. ta ip pat pasiu
kur,, buvo pas m,mo ro l . . rašalu ga111u iš Kl a uso,
rašvd,n·ome la1Skus simpatm1u
. • ..
.
. ..
~• he r št rasė ir Kronpnncenstrnsc. . .
.
l -;!et,ną. _.Nn dl? .•
ple 30 karinio pob ūrlz10 rddro B ,·iw mes per avcme a
•
. l -kus kuriuose buvo S\lfasylos
gramų Ir pasmnlėm e tris ars
·_ . . •.
ne maiio u vertingos karinio pobud:z-'~ zinios.
.
.
Mui.rlaug lris dienas prieš bn1g1anlls repaln)avunu1,
k .. 1941 m kovo 19 ar 20 d., buvau vokiet·l\1 Rlma~ i ~
·
- ·
m•
na,, jr,je, kUr susitikau su Klausu. J is mane vel mst_ru
vo, kaip dirbti &nipinėjimo darbą. Pakeliui l nai:nus JIS per
Ktndeq perdavė man gelloną čemodaną, lumame buvo

radijo

siųstuvas.

R.ld.il,tu 0b pasirinkau savo broli

. .

Praną Druktein1, k

u-

Ir perdaviau radijo siųstuvą.
Sutinkamai su Klauso duolu uždaviniu aš jspėjau savo
btolj, kad. jei valstybės saugumo organai sužinotų apie
radijo 1iųs1uvą, jis turi aiųstuvą sunll.ilr.inli.
PC!l paskulinjjj suslUlllmą su Klausu jis man lteikė
4000 rublių lo.ryb1nia\s plniljla.la, lralp atl}'linlmą ųentūrol.
flolandiio J>ftbaiaoje, puaųa suart, sJaptotodl, P111

r1<UD

1,

Tl<·k-11k c v1(!q nlvyko vok1t ·/: 1ų I.Vdlgyb<Js kurjnr~ ,r µ<:r ·
<1,1v ė•, kad jlelklų mijn dar '.JfJ(/U rubl111 Tuo uudu, nu,,
~cJVO 1ft dir·nos Jk 1 mt.1110 su,;inu no ~dvau Ji. vok1P. l 1ų ZvaJ •
Qybv s i.n1pmėj1mul fmdnSl.lOIJ Sėptynaij tuks ldnl:aus rubli11
Vok1eė 1ų ·zvolgyl)<J1 c• u pranesr:s agtnt,1 pavarde.,
<1dresus , rr slt1pyvardž1us. T~ls ddresa1s pas kie k vrenq og~n lą gulėjo 01vykt1 vok1cė1ų žvaluyllos ku rje ris ar pa!idkyl ,
.,/\r l ia gyvc•na Jonas Jlata1t1s." Uz.k!au stasrs lurcjo aLSd·
kyli: .,CI,, loks ncev.yv„na, li<> ~yv~n• Jonas N„rk tr.1."
Ku rj e ris l urėjo alsaky!i: ,,Alvykau nuo llo n S<l" Teisioga,
pclsaklu~ slaptai.od1, •!lentas turėjo priimli vok1<•l14 žval gybos kurj •rl
Pneš išvy· ,•, mas i Vokie11Ją, Klausas papraši• man"
pa rinkti pa!,h· <lėiu tq." kur jis gal ėtų man si ųsti la1&kus
A š daviuu Batba ros

Drunaitės,

tarnaitės,

d.Jrhus1os pas

i;ermminkus, kur a!. kadaise gyve nau, adresą: Paidngos 6,
loulas 4. Adresą daviau vokie ėių žvalgybai , Iš anksto apie
1<11 Drunailei nie ko nepasakęs , o kai aš alėjau laiško, j1
ėm ė prieštarnu li. Aš nula,iau pranešti v o kiečių žvalgybai,
kad nesinaudolų Ia pasio dėžule. bet nesuspėjau lai pada•
ryti, n0s buvau suimlas.
Balandžio 30 d . pas mane i bulą atėjo vienas zmogus
;, pareiškė, kad mano sesers vyras, gyvenąs Berlyne, pavedė jam užeiti pas mane. Su savo sese rs vyru buvome
dar anksčiau susitarę, kad, jei nuo jo ateis žmogus, jis turi
pasakyti „He rla Braunšveig".
Jis pasisakė dirbęs viename fabrike su mano sesers
vyru. M anau, kad pastarasis rekomendavo mane. kaip
aktyvų nacionalistą . Tačiau Klausas mane instruktavo,
k11d aš ell!čiaus tyliai ir kad nepasireikščiau nacionalisliniame darbė. Todėl aš to žmogaus nepriėmiau. Mwns
besikalbant tas žmogus pasivadino Jonu Ašmenskiu.
' pllito dH11tĮ - iv•laybos termlnoloell~ -alėptuvt inlplntll1110
4UOlnenfmo lftugoll bel adralll, kurlala ,1unčl•n>00 l:volgyb<lo IDl!nrkd·
lc,o. 1'-'•TOdyn-,t, intpln~Jimo tinto,. ll•d.

Asmen ·11.1 tudn papas.ikojo, kad turjs vykti I v 1lniiJ
ir ten sus1likll su Stase Daumanaite, Vilniaus universiteto
ekoaom1kos fakulteto studente
Aš manau, kad Ašmc-nsk1s yra vok1eč1t1 žvalgybos
agentas lr tun čia al11kt, uždavinj, apie k.urj m,m nieko
n sake.
Darbui u vokiečių žvalgyba pasirinkau slapyvardi
, tepas Satulaills" tr apie tai pranešiau Klausui Vok1eli •
JOJe.
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·
š us· un
Pas Antan~ Pctr ail1 Hl40 metų rugsėjo mcn. o. n , .

:.,u prai.}'UlU.

ėiau kunigu• Kuk1:ą ir Stt'nj, o truputi vėliau vieną mo
k,·h>J4 IS Pan-:v~i10,

pa, urde 1lhum"1s. kune i_r b~vo pt.·r•

i \ ok1\''tl}4- Daugh1u tlS nwko ncnus1unč1au, m.•,

, c~h

1 man(!- nu::k,11s n..:~ikil!ipe.

Kad kun, ,a, Kirkilas

ir

Swnys 1r mok} tojas Bhum'."

Į.k:rėJO Meną. , \ okitt,,ą. 1 m<1n pasa~ė PMnas Pelr~1t1s; ~l.~
~U\'O

p.is sa,·o tm>l1 Antaną, kuris

Jdffi s,1kė.

kad zmones

kuriuos a~ nu ... tunė1au pds j1 pervesl1 j \'ok1etiJą, Jdll Hr

... 1ųsh.

. .

pumą kartą aš swat1kuu 1940 met,1
d. Petraičio bute
..
Šlll m~t,1 ,palio 23 d. ai, buvau pas Praną Petra1t1, ~uris man papa,akojo, kad iš \'okietijos atvažiavo vienas he•
1u,·1s (pavardės nepasake). turintis specialų ui.davinj, kuq
nonnt athkh reikia uzmegzti ryšius su burzuazinės ka

su K<1lakau,ku

,p,,!lo

~

nuomenės

kanninkais.
Pdra1ėiui paklausus, l ką reikėtų kreiptis, aš atsdk1au
Jog g•naus1a būtų kreiptis i aukšėidusią karininką, kun,
tun plačius ryšius kariuomenes štabe. Petraitis paklau s~
mane, ar aš nežinau tokio žmogaus. Aš atsakiau žinąs "

nurodžiau Joną Petrmt1, buvusj buržuazinės kariuomenc>s
antrosios dl\'izijos vadą
Petrail.Js suliko ir papra.še mane, kad aš pakviesčiau JI
sus,lilcli su asmeniu, atvykusiu 1s Vokietijos.
Kadangi Petru1tis i:yvena Alytuje, Pe traitis kelionės
1š'.a1doms davė man 200 litų.
Cr1zęs namo, as papasakojau apie tai savo žmonai Ma·
njonal Uhriskytei ir paprasiau, kad Ji nuvažiuotų i Alytų
ir pakviestų Petnntj atvažiuoti pas mane.
SpaJ,o 23 d. mano žmona nuvažiavo i Alytų pas Pet·
ruit1. Spalio 24 d. j1 gqto n pranešė, kad Petruilis atva·
iiuo,; spalio 24 d vakare arba 25 d. rytą.

..

tlan,::1 as t1
Jki Lc.11:;.vc
dą dienos

Sllhkt1u prie 6.:.v,, n mu p
t·1 buvau Jdbc1l u,am ' t.:i
sus1tdrjrtu susn:kli su J O

J

11

r storau, •
, nu, JilU Į „Lok10" restor ,ną, k
m
, ti,,
l. ui 10, aš jam pasal.iau, kad m ms r
~ta nuvunuct pns Yt--ilra1tį Ji ap!e ltu jč! lJ ~J , r
Jam buvo Sc:tldWJ m~no 2n11md sp m 21 d. i\1c, -r'om
l ~ulobusą Ir m1>aw1vomc I Stnamie j, kur gyvc-a p~

P,rmcĮ '
n~s jau Jauk
. Priėję~. pne

rnil..s.

. Kai nU\u1.1t1\'ome,

<=

sup,1žmdmdu jĮ

E.~

Petr;1

„1, p

ku, papietavome. :>o ioek la ko pas l'draių ,,; 0 Į,,• v
neseniai atvazldYęs ls Vnk1ellJlls. pavard Katak~1sk
P~tra1t1s supazindmo Jl su Petrmčiu Ka'akausk 5 p.
di>jo pasakoti ,1p,e hotuv,ų gyvenimą Vok1et,joje ir u
davinius, kuriuos jc1m duvė jo virSm•nka-; gt?~la.,.e

19-10 m. gruodtio 11 o
Vokiečių

ivalg}hvs ag~ntas K1lakauskas g,wo w gc
tapo šiuos uždavinius:
l) Užmegzti r~ 'ius su Lietuvos kanuc-menės š ,i' u
2) Gauti koki nors dok11m~ntą, komprom,tuojant, Ta
rybq Sąjungos draugystę s11 \'ok1etija
3) Surnsti student,1 techniką, kHl'j hut,1 g hma ne
liai pasiqstl j Vokietiją susipažinti su nat.J i;rast ra
d1jo aparatu.
4 ) Užmezgus ryšius su Lietu,c-s kai 1uomenes štabu de
rinti su juo visą darbą prwš Taryh1 S-jjl'n~ą

• ,.
.
•
\l1h1l•lu1 ,'\·. 1I Į.?)hu1 .q,w p1d111u11_1'_'1q
.'IJ i- lcl.11\ ~IHdl
i k.\Ų k. lllllĮ prldlU\.•jltllą ~11 SUUl!llCJI
p101.- u
'
k
P1ckn1 u 01a1sl1>
. . TSR d"bu i 111011n1 nuo tui ą.
u14, apil~ L~ct.u, \t...-tu, l,.;:, l kaI iuoml•nt.s ~.dhll u..-n1t. gili ,1
R. ~hlllb :iou .
t10s1os d 1v11.ij.._1s vadų , d lsor~os
rek ouwnd,1vdU bu \ USI ao
k:irmmkas L1 l!•
lk•run ~ Pcl1u111, k uns, budamas sc- 1h.1S e
' .
pu ,
l.}
. kilrmrnk11 l,H P~' t un.•jO dt1 u j,."! pl1Z-JS
1
tun.
J...o utt,menL•~

JJd"' p11Jkm111k,~ Vclm.,. ku , is d~btir Yrd 11ovo <l vare k

netu It Pric1111 ·1 en JIS l1ks1,1• nakvc lJ l
. k
. oikut
.,
r pu~1. dl\>ėsiqs 51.1
1_
Juo v1:s.c.11s t..li..1us1rnf.llh, kHuS1dls gavus vokic~l.1 i.v
nu1<,<l} mus.

Ų

•l ~yLc,1

..Po tu u~. dts1~vt•1kmrJu su Petrrnė111 Ir nuėjau i mtmus.
" Jis pasake <:m<Js P••mll pinigų k~l ,,,ne 1
' . P<•lnulJs ~uomeL man n1t•ko ddu~1rJu Dl..'Į)d~ke, e.., gri•
,.Qs lMmot Js buv,w VH.LJ( or~d n q surn1lr.1s ir PelruJčir,

ldm~dm u}ctu, ,n1u1 jvykdyli ;1:ts,ngos pu lkinin~as P~tn1/-

dint ,:?1iH1 nemc;1ė1au.

1Js turėjo :,HJ me:>ll! spalio :!5 d. nuvaži u o t,_ J VJl rn_t~ i~ . uz·
tnl' zt1 len ryšJUS su htffusiu Ltl'!l t1 vos ka ri ~o~wn<'s ~c n ~·
rdliS:nw šlabū pulkinmku \ "ėbrd ir suvo nuozw ra su kitais

At.,1s1. ·.1 tnitnt su Petrurė 1 u jjs ffidfl sdkė, ktJd hus Kau•
ne ŠHĮ rn ·to lt1pk1 ii-10 2 d., hel ar j is huvo ar ne, aš nežinau , ni,,s I
uvau sui mtas.

karinlnkais.
. . ..
Pulkininkas Pe1ru1tis sutiko su tais nurod ymais ir !:il Ų
melų spalio 25 d. iš\' <1i1avo į \'iln lt1. Si tĮ mdų _spa lio 27 d.
"Ią ūš sutikdu Pctruit1 Kau ne, lirs M,cke:·1:1a,'.s ~alvr
Pelnutis man pasakė, kad j is laba i b loga, 1au~1~s1. _nes

\ "ilmuJe girtuokliavo „Bristolio" r estora ne, p ragere_ v isus
plmgus ir pa:iko ten savo pasą . Jis pakl ausė.'_ ar as tuqs
pini~ų •š~ėrimui. Aš Petruičiui a tsak iau tuqs •~- v iso 10 li·
tų ir pasiūliau jam nue iti į restoraną Donela 1c10 ga tv ėje,
kurio pavadinimo dabar neprisimenu (la i v ieni ntehs re
toranas Donela i ėio gatvėj e) .
Restorane Petruitis man pa pasakojo, k ad V ilniu je
pulkininko \ 'ebros nerado, bet suliko Lie tuvos kariuome
nes generalimo štabo pulkininką Sovą , kuriam pranešė,
kad \'okieė i ų i valgyba davė nurodymus orga nizuoti demonsLraci jas prieš Spalio revoliucijos 23 me tin ių šventę,
,r paklausė jo, kas yra daroma šiuo klausimu Lietuvos ka·
riuomenėje. Į tai Sova a tsa kęs, kad Lietuvos kariuomenėje
šiuo klausimu kol kas da r nieko nenumatoma daryti; be
to, Sova pasakė Petnti ėiu i , kad daugiausia atsidavęs bu·
vusiai Smetonos vyriausybe i yra ulonų pulkas.
Paskui Petruills parei&kė, kad jis iiand!en, t. y. šių
metų spalio 29 d., važiuos namo Į Alytų Ir pakeliui suatOS
82

Kokiu } 1 J tr iš k u r buvo manoma ~auti kokį nors
dokument,1. kom p rom i tuoja n tį Tarybų Sąjungos san tykius
su Vokietija. aš než111au , nes Kalak~uskas apie ta! nekalbėjo. J is ltkta, s,1kė , kad tą užda v inį jam da,•ė jo virsl-

ninkas, pavardės nemi nėjo. geslape i r k dd ui. lokį do•
jis. Kdl«kauskas, pas iruošęs su mokėti nel mili·
jo ną l itų. Į mano pas tabą, iš kur jis gaus tokią sumą
p 111 1gų, Kalakauskas man atsakė galis bet kuriuo melu ir be l k oki ą sumą gau ti ė ia, Kaune , vokieči ų ambasadoje.
kumc> n lą

Aš manau, kdd Jeigu toks dokumentas ir yra, tai it
l?alima gaull l ik Mask voje. Apie tą dokumentą aš gal ė
jau papasakoti savo žmonai ir š i ų metų spalio 28 d. restorane, kai buvau susi lik ęs su Alfonsu Sušinsk.u ir jo
ko mpanija.
Surasti studentą techniką, kur į būtų galima legalia!
pasi ųsti i Vok i et iją susipazinti su nauj al išrastu radijo
apa ra t u, ėmėsi pats Kalakauskas, bel ar jis rado to•
ki žmogų, ar ne, aš neiinau, nes Jo nemačiau iki su•
ėmimo.

Apie tą radijo aparatą Ka lakauskas pasakojo štOi ką :
išrado tokj radijo aparatą, kokio iki šiol nebu•
vo; jo konstrukcija laikoma didelėje paslaptyje. Jel2u

vokiečiai
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o paratu, rc t,1 ne 1
~
kai ln
m e:-. ų, u i:,l11t.h. nlą tcchmk,\ g,11\mn penu st1
P
JŲ
en l ffiĘ:H l a1l1rl ...1;: itl~ sa\ll ll'
daug l! et ,au per " •
k
fotl l vok ,a, ir d, ,e, du\lUi rist, tokį sludcn,ą ·uq
apmokius ~1liD'hl lmllĮ pls1ųsh ,tl\!a) su aparula t~ ,tt~~
,u ,ok1c Ia pa utk)h n< tus dp.lr.11Js_ }rd k'arlu ll lll u
,as ir> 1.,,as bū to. JIS) a lub.11 mazas 11 JI lengva pll·
,leph

1,

"IUSIN:SKO AI FONSO parodym,d*
1'140 m s1,uJio <'l d

urlona1ai A1rnijal I L,~tm·ą, a , kaip kntahk
lr cJlc•it,r, nktt ,Jrg11r1,1 e Jl) Vd ovas.
Jll, mllarMu l,č-~t l i Vok, liją, T\ir, tiksi"

•

l! lC gt: r, ~nts ~u Uchl\i.b ka1 iuorrll'ncs slat u, m s
1urt1om< dcr nt, I\O ant [)blllĮ dJ1bą u juo, l. y. su
Uetu,o! kanuom ni.JS i d u, VJsdL.., kluv.,,m,11s, kuriuos
per Kai ka ską I k lė ,ok llŲ ivolg)ba.
Kaip ill~k n,, Ku ka kas, kuns buvo gavęs nu1od~1nn1~
; v ki
ų žv„lgyhos
gc,tapo, mrs turėjome or~amz~•n
1
ll Jiai dics jud<'J1mą prie, Tarybų valdžią Lie uvoJe. 1uo
mes notcJOm" 1rod)11, kad hetuvit! lauln yra nusist,1nus1
pn , Tar) 11 valdžhl lietu, oJE' ,r kad vok1cČldi tam pr
ldfld

Tok1 judėjimą m s norėjome suorj?amzuolt Spaho re
\'Ohuc11os svencių dienomis, bet t,k luo atveju, Jeiiju Lle·
1u,os kauu m<:!o•s !h1i>i1S su tuo suliks, nes toh, P l
JUdėJlmas turcjo k1lh ir ltetuvos kaliuom<·nėje. Tuo t ks
Iu s,ų metų spuho 25 d, Kalakauskas ir pasiuntc Petru l!
l \ 1lmtJ

Taciau Petru1lls su Vebra nebuvo sus1ltkęs, o Sova pa•
sake, kad Uetu,os kanuomeneje jokio 111d•'J11no nebus, JI
laikysis ramia1,
Kaip mon ,.,kė l'elruil,s Imi rn<,lq Lpalio 29 d., tą J><ICl•l
du,ną J,s nuvai,avo gaut, nu rod} mų pu Vėbrą, bet šių
melų s palio 2'l d aš buvau \ RLK organų 8\llmlas Ir todėl
nežinau, kokj nurodymą Pclnučtul davė Vėbr11 Ir ar buvo
orgam2uotas JUd,,j,mĄ& pnei Tarybq v diią.

n gu n rn k1, " ra nt 1 toli stPoo
elyj,, prnsid ma.~ p,1d(I! man pabe~!•
l, m,gas Dem,kis supaž,nd,no mane su kazko•
u IDdn k1 l l nežinomu zmogumi, liuris ir nu,ede man~
iki sienos Ta, buvo l' pos antroje pusėje, d eno, tJksha,
nt•pnsinwnu. P, rėjęs sieną, vokieč111 terltonJoJe a· buva
l sio110 Sllrgybos sulaikytas ir nuvežtas l S nus l gestapo
' l rių, kllr mani' smulkia, išklausincjo, kode!
prrėjau
sienų Po pusantros dienos mane pal0ido, b< t paliko poh
jos pri~ž,ūrojP "-l~n l wo leista g},rnll Punsk m,cst
J ma"daug 20 k ' 1ctrų nuo Seinų, Ddr p11cš palei
1anl g • ro , ald
kai siūlė mon gqžh atgal į Uetuvą
,1li,:, bos t1ksld1s, b<;t aš ncsu\ik,,u Ir prašiau leisti pa1?al1i. Po kiek la iko pa1?alvojęs aš su tikau ir pasirašiau to•
k10 turirno dokumentą: ,./\š, toks i r toks, grjftu a tgal
l ll+-tuvą dirbti Voki~tijos naudai."
Apie 1940 1m·t11 liepos 27 ,1, gestapo vdldinmkal per•
,untė mane per s,t n,1 l l,etuva, Gl;stapo ,•aldininkas Sei·
1 uos
m n clave uidavinį 1,a1>kmti O\'R \ .. daliniq iš-

a,

ėstymą

ir tankų skaiČll\ Panevėiyj

1r kito;e vtetOSI'

kur man teks hutl ir kur bus ~dl.:nl tai padar)li
Sil'lli\ iŠ Vok1cl1JOS į lidu\OS TSR lis perėjau Seinų
'r l
lcrltort1Qjc Kaimo pavadinlillO n~pnsimenu
,1m

R

T,rnw kJ\nw ,t Įll'llhllo..\1•J•tll ~h1 „ h.t1iknk.J \,.1bl1dj, kulio
pa,•,,rrh·-. n<' .. 11 ,u p,, kui n1<\Jtl\ 1u,1"nm •.-11.,-. ,·,lbt1r·lls už
t(l hlll ma-,~lJ r1,1o1 1 Ruil,1mmn, m1cslt'"IJ PuifdminnjP d;
apsi lf)J..iu p,b kl,m~i1 ,·1t,._dr~ Dc1111ki n p~·rrMk\·,,J,111 l ~
11 n<'n--1 niiklt k:uni\,!,t~ r,,,.-nuk 1~ h.ldll~llll'Jl, llMllC'. l<;11dcl
,1::_. , 1 J .::r ;,u1 1.:. \ ,,J.;.lct: J11s, 11 l i ' 1111\'dll pl 1\'\'I ~tas J•trll 1111Jk \ 11 , k,,,I '"'11 ,ll~il1.;!,h ' L1f'hl\'c1 h.JS n, tnl"' rlt"iiun(c· ir
kokrn 1,kstu. ,,~ jrtm nt'Į"Msak11111, lwl hu,·,1 llhll) 11, kėtd jis
~ pr •h' g ~lin1c,1 Dl'llllkio i\~ ,1 h·a;i1c1v~1u _i PanC'\"l~ij i1
ap,•,to 1dtt bh\·u,11me l\"O bul« Pan,pn<')'JCI ilŠ 1šht1Vdll
.:1,•.-1itr 1r llhl n,f'IU nt'- su k.uo n, k,1[hėjau ,1pu..' sr1vn ,,misiJil"• J.;,' Pdnf'' l'i1n nuvdh,wau f Š<-duvą, P,1nC"vėž!O i1ps., ir
l:". -n.111 5 d1t•n,,s klrhnnqofe pas kl.-bonJ f\t,kola 1(-Hosą.

K•'' J1Tub:s ~-1 ~!'dtJ\'<'< kuniQ,li<- h l.otu l<i)k Iu ir
• 11ais 1pav,mti111 neprisimenu), ~, <lomėj,1usi, k0kio.s }'Til
,n"\-rnt01u n111,t,,ikos, sukūrus T Myhu valclii~ !.iPluvoje
kaip T.if\l 11 ,·aldiia i.1f1r1 i reli1?1Ja Iš &-rlu\'os aš nuva
,,ava•J i nvk,i·ius, l 11rnns aps ., ir 11psistofa11 taip pat
klehonijnje pas klebon,1 .lum~ Cr1H'na /\nvkšėhmsP iš·
bnvau apiP sav ,Jtę, o pllsk11i

:h•a7;dvc111

f Zarasus, kur

,·yskupa, Pall,lTokas man<> paskvrf, Yikaru.
Zarasuose ~\'""""" iki sių cl1('m1,
1040 m~lų rui:tsejo pabaigoje ru p erdaviau kunigui
,•l\ kol11i Kirkilui imias ap11, Lietuvos l?Y'\'cotoj ų n uotai•
kas, 1kūrus Tarybų vaidilą, ir apie Ra udonosios Arm ijos
dahruus, ką lt.k man buvo pavykę pamatyti Ir sužinoti, vabni'Janl po mmėtus Li tu vos m iestus. V isos tos žin ios
buvo hl>ndro pobūdžio, nes ką nors konkre taus su.žinoti
apie DVRA ddllnlus aš nesuspėjau . Tas žin ias aš perda•
v,au Kirkilui todel. kad Jis ru~ėsl nelegaliai perei li sieną
l Vokietiją. Aš prašiau jj perduoli tai gestapo skyriui Seinu
Kuni11.u Kirkilų pa~o l Vokiell,k 1940 mellj mgsėjo
p,ukullnėmis dienomis, Uull&J dieDol neprlalmenu Kartu

juo pabėio R.aguV011, P ~
5-"'Jtonys.

■.-., tuniau

Mykolas

KUOIJi:dftl~ K11kJ1111

,r

~l<m1U 1 peu.•111 r.u.:n

V k

.

pnclr.· Jo l'l'l1<1, Kur,iumas, kur11 lino lr.ov lkq l " ,c,uJq
:✓.1111 inf .s, ku, H.: J?dh l>' tv ~h pc.:r s11•n 1 K k, .e, m1t•!ilf'!l}'Je
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Su Kupf111nu uš bW>1paįmdu pnci rJll\dntr,, trH:nf:-si<,
~l,onr· supazintlino "' J"" kunigas KHk1lC1S, 0 P·•~kui .,·
J Jis l ,s kart• s bU\'dll pas JI !:,11 K1rk1l11 ds n,, kart 1 knl•
l " J"U <1p
kaip R,1l11na nek-~aliai p•·rr·tli s1 -n~ 1 Vo1 ,,.liją. K 11:4 K11kd,is man p<1,<1ke rildęs im,,~ų. kuns 2al1
JJ Jlr'n:esl1 , \'ok.iehJą Tas i111,,11us buvo Kup,.1,jnos Suhuoj,;s, kad K1rk1las, Kupė,ūn• 1 padcddnl, V) k.s \"okie11ji\1 d; jun, perdaviau aukšc'.iųu mmc t,1'i 7.imas. K1rk1las
,r mM1 pas,ulp susipa;lnto su Kupėlūnu. kaip su imogum
kur,,, reikalu, esant. ii.it, ,r man padėto l)(:re,t, 11•na Ka,
K1rk1la, Jau buvo pasiruošę,; 1sva;iuo11 l Vokietiją, jis
pakvietė mane, ir rn~s M I Juo uzejomc pos Kupl·1un4. Ta ,
buvo opie š. m. rugsčjo 25-26 el. Prie ma nęs K rk1las pa
klausė Kupė runą. kada Jos galėsiąs vaiiuoll l \ ok,ellją
Kup,·rūnas atSdkė. kad ui kok1q trijų die n ų rerk~s nuva:z1unt! ,~ Kaunn i Eržvilkq pas k un1sią Prtra,lj, ku11, duo·
d,1 l<upė1ūno atsi11sllems pas jj zrno nėms palydovus. A'
paklausia11 Kupė1ūną, ar tas keltas nepavojin gas. Kupėiū·
nas a tsakė , kad v isiškai saugus. Taip mes iss1 sk rrėme.
Po keleto diemr k un igas Kirki las drauge su ku nl!lu Mykolu Stoniu , padeda nt Kupėiūnu1, nelegahal perėjo i Vok.leliją . Antrą kartą pas K11 p ė iūną aš buvau nuėjęs 1940 me•
tų spalio vid u ryje, apie 14 d Kalbėjomės su Juo apie
tarptautinę padėlj.

Kupėiūnas man sakė, kad ruollamas naujas ~•r -:: "'•·
ras tarp TSRS Ir Vo kJetljos. Tas ka ras tUJ'JS pras1dėll
19-40 meht Japkr1 ėio arba gruodžio mėnesi , To karo prie·
žaslis bus galimas suta rties sudarymas tarp Turk ijos, TSRS
ir Grai k ijos, t. y, Je l11u Turk ljo Ir Graikija nepasiduos
~l
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nus, ženi,J u o, sulenas, s~;paz,
PETRllCIO JONO parodymai*

1940 m. qruodžio 24 d.

u m n,m 1r eme

r 1kšli saYo nepasltenkmim4 Taryh11 va!dLia Lwtu~oje ir
g1rh vokiečius Nrpažmdamas jo, aš sėdėj u ,r nekreipiau
dėmesio, lelSln!?lilU pasakius, n rea~avau i jo k<1llx1, Ta•
čiau kai Petraitis t-mė pritarti aleillninku,, aš supral 111, jo!!
lai yra rimta organizacija, kuria, \'adov<1ujd vokieė111
Lval~yba ir kuri 11ktyv1a1 kovoja prii·, Tarybų vulrl'lą.
A~ pntarla11 toms alboms, nes jos sutapo su mano inerc!\ais. Aš ldip pat bmau nepalenkintas Tarybų valdžia.
Pc•tralčio bute ivykus,ame nelegaliame susirinkime
, te1llninkas -- vokiei·ių žvalgybos agentas dav<· man šiuos
uždavinius:
l) Kiek galima daugiau gauti dokumenlų kompromi•
tuojanėių Tarybų Sąjungą prieš Vokietiją
2) Užmegzti glaudžius rysms su Lietuvos kariuomeds
&tabu Ir po to visą kontrrevollucinĮ darbą derinti su juo
Tuo tlkllu aš turėjau nuvaliuoti i Vilnių Ir uf.laeazt1 l)ilus
su &ęnerolu Puodzevltlum arba pu!kiillnku Sova. Ai tu•
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P011Jlls1kys Prot?a llva uotJ .ta nuvaži
11• a pa piktino tuo Ir per ikalavo, kad
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GIEDRi\lC'IO PRANO parodrm~J *
1944 m grnor.Jiio l d.

J, a1 p Ja u parndiiau, <1 lk(1rus Lietu voj e Tnr) bų v aldži ą,
")40 Oll'llJ nigpiŪ( IO lll l 'n l'SJ p~IK•~,1U J \'oi IP I IJq.
\ S buv,1u stambus prek ylmuu~as. k'. dtnll' Jr \ 1l n iuj1~
lJH'Jd\1 .s.1,·I..') PJrduotun;s, kuria-.., wllfll•s ·1,p·yh11 Ydldž.1•,.s
sto:11gos na'-- "lllJl1,·d\"tl. H1jod.-1rn.t\, kdlp bu\(:~ p1d"~·b11t11\
1-:. ..,s. r qnC's•JlJ 1Hllt1rJ dl1 pah'-•t!ti IR'I Sll!I1Ų 1r up~1t:y v •ntl
\ 1.~k1d1JJje .-\. n t rc1 111(1110 pdbt·i;:?11110 piit... ž.a3lb t,1 kud, n ~ td,ęs

sa,·c, parduotu ,·1ų. Taryl l ,·a1d;Jai buY~u iH 1cš1škal
nus1te1k,:s rr nenon.'JdU 1n-•·enh TaryhtJ Li«-tu,·1,jE·, pakl usi 1Myb111iams jSldl)'nMmS.
\ okret lJ,,je mane• užverbavo buvęs bm žu ai in ės Lie tu •
,·os k<Hinome nes majoras Puodži us Tik slios d a tos ne prisim~nu, lx•I lut j\'yko 194 1 metq kovo mė oesj .
1s palies PuodiJaus· • pasakoJ1m11 ma n i 1nom a, kad
,s - buvęs kariuomenės ma1oras. Jki Tūr y bų valdžlo
dlkū nmo su šeima Puodžius gyveno Kaune, tikslaus
dreso nei.Jnau. Atkūrus Tarybų valdžią, Puodžius ~u
pa!x¼io l \"okieli ją ir 1n-veno llerlyne . ,.Ote lio" vi ,
butyje, Fridricho 2atvėje. Jis dirbo Berlyno gcstape, ver•
N!Vo n11entūrą ir ją siun tė per va l stybinę sieną j Taryb11
Lletuv11 šnipinėti bel kitai anlllaryblnei veiklai. Pa žymėti·
na, kad Puodžius vadovavo agent.sms,;.,. lietuviams tam a•
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Vokiečių žval2yboje.

'

nes Puodzius asmeniškaJ apiformino dirbti
volr.lečtų žvalgybai Ir mane pati , Be to, Lai man sakė lr
Tai tinau,
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l\dlli:)'llf.1

o1t,· n lo11, Pov 1t tJ

\.a~tki...,

W.m 1

ne jo rr k rtq ontllor1 lJ1nj d,,rbą dirbo Id ·
" ' 1"
lw od 1aU,lrb1uutl,irntu:1 su l'u uUl iu.r.111
' ip Pd \ u ti ma1

pu•k)llmml..""'

,,...

!:iu \, ,su~k,u susrpui md u l~. ,tyne l'HO m tais, al,u d1r
twnu. .,\c,,.,~lll\ leidyklos" &paustuveje II g,vcn<>m"
5JMt1.slll\'C~ hc.·n<lr,1b11 lyJc V1sork1s P<>Wk"J'' kad ,k, T~•
r rlnĮ _vc1ld11us L1<•tuvu1c cil k )ir1mo JJS su Lcvuis i!)Vl'nr, l'a
Jll·\CIIO apskrtl lC'S l( ~p, ~k io !nl('Slt!lyjP 1940 mHa, j11
pab<-1:0 1 \ nku·IIJ,l· V ,sock1s, i'u1,dz1aus pavestas. 0,. k„ r
liĮ 1wlc·gahal l::,ųv,, percir;, va!Sl}brnę srtoq ,r buvc,ję; To
rybtJ S,l)ungo e mpmė J rmo 1r ki tai.~ a n h 111r}·b1n1a1S liks•
J,11s, l.thdu k1
111s. jl9 mdn n<1-pasak0Jo. Vrsoc k is ir m 4nI
skdl m o ta lk ,n kai 11 vok1eė111 zva leybal \'c liau prisl.41"
l'uorl1111 i, ku11s m,,n,, u ui.verbavo vok1eč1q Ž\•n11nt ,s
c1gentu.

l Rc•1l yną us atvykau J.Š lnsl nburgo 1940 melų grnodho
mcnes j , Su Povilu Visockiu sus 1Lrkdavome kasdien Ir dar•
be , Ir hendrabutyje. 194 l metų vasario m ėnesj Visock rs
drn20, ir nema č iau jo gal dvi savaites. Jis pasi rodė 11k lw•
110 menesio pirmomis dienomis. Visockj paklausiau, h ,
jis buvo prapuolęs Jis atsakė, kad žinoti man apie tai nv
ra

būtina .

Po keil ų d1enų, ,nepn.s1meou po klek, susilikęs gatvė1<
V1sock is man pasakė, kad Jl.!I persikelta gyventi i ,.Otello"
v1ešbu11 Fridr icho i:atvėje. Davė savo adresą ir pakviel
laisvaldrkiu uielli pasisvecluoll. Ir tada, pazymėjo Vlsoc•
kis, mudu kal ką aptarsime.
Maidaug po tri j ų-keturių dienų uiejau j vrešbulJ.
1 kambari, kuriame Jis gyveno. i.sockis pabrėže, kad Jis
mane gerai žino it ti ki, kad apie mudviejų pokalbį niekam
ne p nsakos iu . Paiadėjau nepa ~ko ll.
V lsockis pasisakė, ka d jis vykd o majoro Puodžiaus ui•
duotis. Ir buvo dingęs todėl, kad nelegallal perėjo valllyblnę sieną , buvojo Tarybų Lietuvoje, Panevežyje lr Kup lAkyje. Turėj~ tikslą surlnkll Anlpinė.Jlmo duomenis 11ple

.
l,H, tunt''i- 1\.11 nlUtm.'lh.::-. d1~lokt1L1Jcl MUOSC ntH•!'llil1J.,,,l', •~up
r ,11 sm inot1, k,I!-. ,1pldm~11 dv1IJ~I l"dl} hll L1L'll1\ 11 ,! 1 ·• ll 11':t
Tarybų ,·aldnat pr1ėS1iik11 asmenų or1<aniwul1 1,•11 p,11\\pint< ~n:pn \ ,•kll·Lijdl ų;puolus l ,11) 1111 S,Jj11r1i:.,. 111111"
to, grup,•s su •111klu p,1~,•llws \'ok1e<1<1ms nd1kin11 Tur\'lnt

L1.-tu,0Jr

,-.,ldiJą

V1!--0rk1s l,ut,, u- pd slfdt1 m,1 11 dh1t1~,· su jut i dn l 1h vo„
k.1t, ·lĮ l\".tl~) hc.l)\ l~l·Oltt Jis pc1sakt\ klld uZ t r\1 i,?,lUSilllP
thd\ ~di snm,I~ p1mg11 11 mt·s pnvr1lomc pad<'h \ okiellju1
Rr<'I' 1au s11n-,1kml1 ta 1yhin~ sa ntvarką; tad<1 Lietuvoje

l , 1 ·,luĮ · , u1ut111't l'uv<.IJ.111fll uie.111<.! 6\11,;dt• l i.
l11,

kur Jdllll

'1 1 ~•:jo ~•· 1,;po

n-nci kcJlilU4,.:"'
durbuultJjdS - voktcli,, dp31

hw,1;::; llVliHlh.11~ rul.J111S. Į•r18LJl~-9 Uldfll•, f'w,d11us '.11kn.1kd1

pudurc,, rotl}·tlamūs I Dl<III'-', kdd dlvetl,;• ,m,,~q. noun(j
pi.ltlcll JŲ dtJrl.Jc. Gc~lt.l(J() tJarbU•JlCJjd.5, JfJ r..i\'drt!~ nr:1.1n.,J.11,
J)dl 1cpc m,111 alsis .... s11. l·,kldU>illf'J<;s, ka, "' toks. dont<'JtJHI
mllnu hto 1 ru r1r11d 1s duomenimis, khk1u hiulu pd!*~tJU l Vr,

~~"' ,·ns:me kaiµ 11, ,·cnomc• Iki Tari b11 valdžios.
\ "1!-'lt·k..1m p,.:.irt•Ji,,ktt1U, k,,d C'SU p~1s11uušęs parlė•li vokic-•
ihlms ,;!J1:-.\·in11 lwruv,1 OlhJ lc.lr~ hinf"; !-.,tnlv Hkn• Tc1ry

\t •kmc-Jau smulk1a1 l'apasakojdu, kur 1r l«,kiu
:-..1uno pc.1
rodym, ~• tapo d,,rbuotoja, uirdsmeio, o pd5ku, padav€
pasiras y
Ge.,
d buolojas pagyrė mano la1sv.nonšką J)il•iryiimą at1 t,
~sl•P<l ir pare1k~ti SdVO nor,J larnauti \'Okl<'•

htl ,·t1ldl.ld mt1nL· nuskr1J.11dt\ ufl'-rnC' 1š manc:s JlMcluotu

ė1ams.

,·es ll netekdu 2:Pn, ~,rvt..·n 1mo; dC' I ll1 «t'i Jt pahl u,1u l Vo •
lciellją Kai sulikdU dnbli ,·okieėių ;v.ilgylXJJr, \·1sockis
nU\'~d<' ma n~ pas majorą Puodžių, gyvPnusį tame pačiame
\'lt>ibutne.
Supaiindin~s \ '1sockis maio rui pasakė, parod~s l ma•
ne. at,·ed~ savą imogtJ ir išėjo. KamlxH)'je su Puod:i:mn
hk~m dVJese. Ptiodiius kl,lus1 nėjo, kas aš toks, domėj
ma n<l hlo~rafi r11 a1s duomenim is, kod ėl ir kok iomis apiiu•
ky~m ,s pabegau is Tarybų Lietuvos . .Atsaki au, kad 1 1
Ta11 bų valdžios Lietuvoje gyvenau Vilniaus miesl ,
r~jau savo p.,.rduotuves, kurias Tarybtt valdžia naciona
h7.avo; be lo, ma ne norėjo areštuoti, todėl esu n11s islalęs
prieš lal1'.blnę sa ntvarką Ir, nelegaliai atvykęs l Vokietiją,
nusprenduau p~dėti vokieėlams iš.laisvinti Lietuvą . Mano
poela1ams Puodz1us pritarė ir llepė JI a plankyli sekančios
dienos r~ą Ir žadėjo tada pnkalbėU smulk iau .
Sekancią dieną kovo 4
dą
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vokJeėių ivali)'boS

k1N1J,1

11u1t1 ~•m.1 11t ms, k.ok111s i.:muu LH:luvus. fdjr,nus.

Geslapu1 duoto pasi zddėJimo paiodi:1u1 tldhar n,,prlslnienu, bN Jo t.-ksLas buvo mažd.iug tc,!110 turm,o:
..... /\s. Cwdra111s, norėdamas padeh \"ukiet1jd1 ,,tu1
vint1 ;,; bolšcv1k1nės ,·aldž,os mano tėvynę L1etu\'ą, luisvu
noru Slllinku d 1rhli vok1 eė 1ų žvalgybai'' , . Tokj pa~1/:,1dė
Jlmą pasira,,au savo P"''ard(', turp kitko, u1·stap~ d..rt,~,,lojas pas,zadej,mą pardšė voki. kai, ra dili, d,·,pjuose
egzemplloriuose. Puodnus tek s ią išverte l hetuv111 k~lbą
Dėl tolimr,cmc!:i nh.tnO veik los !,!t..•~1,1p1nink",s pasiūk~ tartl~
liu J>uodi.tum l\1udu ~u Puud·i:•um 1~ejom<.'
us1v<>clęs

man,• l s.wo kumbarj v1ešbulyje, PuodllUS
sp~ustuvcs, ku11oje ctirbdu, fmrcriu, laišką, )l užk lijavo lr jte,kė 111an, kad p rd uoėiau odrc!kl tu,. Tuomet
pasakė, l...id vieną savallę galm hnksminlls ~rlyne ir tvarkyti savo reikalus, o už tą laiką apmokės spaustuvės h•J·
re ris. Po savaitės privalau a tvykti pas Puodiių naujų n uparašė

rodymų .

Gavęs Puodiiaus duotą k oma ndlruol~s pažymėjimą ir
laišką kapitonui Miulerlul, tą pačią dieną !!vykau j Kara•

llaucių. Karaliauėiuje susiieškoiau SD karin i dabni ir ka•
pitoną MlulerĮ, kuriam Į lelk i au Puodilaus lalftą. Mlulerl1,

perskallęs lafšk ą, supažindino mane su vachmlslru voki._..
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sunu1
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N.c)li
vuje nu\'crs.t1 tdryb,rię santvork
muru
b<?S''.""kant
kursuos,, r, 1k1a eiti I L,ttuvą da n pra•
sJdCJU kartn nns ,eiksm~ms ,r rmkt, ten uuom nis apie
Raudnnos,os Armijos dallntt1 Lsulėstym~. ap:e tu
daHmuose esanl:1c1 kovinę technika Su not1 uerodromų \ll(tas ir lelduvq ska,ėių juose, kdd p,rm,,.n,s karo d •n ,m,s

v,irdu Ir leh, vardo nczmau, lnl\ę, sai:.g
mo d rbu ~oJas Iki Tar) bų Vd!dhos Lteluvoje i!U,unm

dirbo

fo.la,pėdoJe;

š,aul.ų m

kar vok1ečia1 uiėmė ŠI miestą, dirbo
o saugime T,up p;:t pabėgę i/; Taryl;ų Lt

:i,atbisku sm11Rt11 hūtų galun~ sutnu'k,nh Raudono, • r•
mtjos d,ll111 ,us ,r taryhm1us aerodromus. Mes pnv«lom ,
pask,utose nurodlnqo mirltas, Tarybų li~tuvos lrr onjoJe urganmtot, 1<1 onal,sltur•, grup<,s Tr grupes
aprupmtos gmklatS ir Jau ptrmij kam <hcną t.,r ·bm
kdrtUomenf'S ufou dry, stos vokt<'UŲ pus~n knvo p11~·
TaryhtJ \aldi1ą, saudy5 komunlsh1s, kUutlu r<1udonanme.
čiams , naikins visu žydus.
P,1teb.ę l Taryl,ų l.1e1uvos tenlotiM, jsp<:'jn ,·,sus kur-

santus vachm,stras Smiclla~. lm1mc J)<maudoh

\'\SaS

pne-

mones kova, pt1cs Tar) b11 "'ld ,ą l'asnknlt Vok,et1Jns
gyventojams apil' tai, kad \i okt 'ija grc, 1>ru l s kdrą
prieš TSRS, $midta kai got !skat u1.dr ,udė; ui pkpė•Jtffl<l
pdgrasmo susaudymu
Kas varlo,,wo ši~tn kur.ams neiin<1U Dvi sa,altes
pclskatlas katle lik v ienas SD •.1chm1•i1dS Š111ldtds. \' •·
Imu, pn~š siu ni'ianl per 11,n,1 1 Tarybų l •• tu, <l k1 k,·1
ną musų tnslruktd 'O ldtp pdl Sm ,dldS

,, .

t7

,) pt1r«1 u

okumen s p '-}'ln<!J111ws, ut~1k1anbs L~
nes iel
„Val leno" 11st mos p,stole14. PazymeJfmas su fo nuotrauka, pat ir Jnld l1ktyvtu lietuve TSR
VR LK Kauno mie>slo krr dus anlspauuu
S1e lr}s d0kumenla1 hu\'o paras} h liet lų ir rusų kalhomis Be mlp ·l4Jll ,j k .entų, Smidlas da1 !Šda\e vc,k,š·
ką 1 , ,1d1mą, k~d be k11u, n1 Vokietijos t nt flJOJe ga.lec,au
nuv)ktl l pas1ėni Pas dn liko komand1ruo1 paž)mėji
mas, ku rj sc1vo t 1ku H, rlyne ,šuave Puodz1us.
Ga v ęs mlnel
d kum,•ntus ir gmklą, lydimas SD
vachmist ro Scrndto, 7 žmonių grupėJ iš Karaliauc aus Iš·
vykau l Klaipė .
vyk me vėlų 1941 m tų ko, ·o 27 dienos va k arą . Klaipedoje Sm1dtas mus apgyvendino „Vikto•
n jos" v,ešhutyJe
ir llčiukas aps .toiom vl name kamh,1ryje.
1941 m elų kovo 28 dienos rytą š,n,dta u ukm1u mus
pal y d ėjo iki Baj o rų tot,cs. Apsisiejom, vokiečių pasienio
polic ijos v1f'.šbutyje ir lauk(me toli mesn ių n urod }mų
Viešbutyje mus g;,
1Kmo vok1 1 ų pasie nio policijos
v1ršmmkas (Jo pav.udes nežinau), 1r kažką vok, kai kal bėjosi su Sm1dtu. Sm1<ltas p.l m m no l 1d1mą alvyl<ti
l pas1en1 ,r llc•rlyn Puodl1a U!i ,;i:11:0!4)1 komand1ruotes
pai.yml>jimą; perduoddmas ~ uo dokmn nlus pohc1Jos vir·
šlnmkui. pdrcil.kė kad 1!11 dama juos {ldles,u ats1101t1
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111

pila~ l JUMS 6Ul(•lll.ldflt1S l05ę
iS m<;
P' lc, 1 tą Pa-zym JI·
p H I as f,ltc yvru L1• tu vos TSR
1 sto sk) fld , dnlsp ud"
• -me11ta1 bu,o JkHd >11 l uv ,r rusų kili•
bomis. &; min Jtl , 1ok
nlų, n 1rltas dar I dave voki"
ką le1d1ma, lwd l,e khuc- Į \okt 1)05 l r OIIJoje galėėJau
nuvykt, l P" n1 Pas mane liko komandiruot pažymė11mas, kurį savo laiku l' •rl> ne išdavė Puodzrns
G,węs nunetus dokumentu
ir ginklą, lydcmas SD
vachm, lro Smidto, 7 m nn1 r p jt
Karaliau ' us 1i
vykau j Kldipėdą
k< n•e velų 19H melų kovo 27 die·
nos vakarą. KI p l J Smidtas mus pgy,endmo „Viktorijos" viešbutyje M ir Ilčmkas ap 1slo1ome viename kam•
baryje.
l941 metų kovo 28 dienos r)tą .:;m1dlas Lrdukmm mus
palydėjo iki Bajon1 slolles. Aps stoJom voki ė1ų pasremo
policijos viešbutyje lr laukeme tohmesni11 nurod mų. .
Viešbutyje mus QdS rkrno •okl . IŲ pas1ėDIO pollCIJOS
vuirnlnkas IJo pavardės neilnau), ir kažką vokiška, kai•
bėjOSI su Smidtu. Smidtas pa mė mano le1d1mą atvykh
l pasienj ir Berlyne Puod laus išduotąjį komandiruotes
pežymėjlnu1; perduodamas šluos dokumentus policijas vlr•
tinlDkul pareiškė, kad grjM rnaa juos galėsiu alliimtl
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Tą5\k au_~ "u d m'J·o i katp dŠ pat kau l 1huą Pa!dJl· ZUlOl"!d O e.
'
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. ,sakiau kad a1v,kau i ' \'cik.Jetlj~s H isvazmoJu atgal, ko
a, ,kau _ Jdl ·moti nereikia. Įspe1au, kd~ a~•e_ ~a~o pa:,rod 'lllj \",JniuJe lf apte 15VYkLmil. l \ ok1H1Ją ZJTIODd
n d:am nep ,ak otu !l pažad, jo tylcll '
di n,1 1~ \ 1lmaus traukimu
19.i 1 m Iu balandzin
Kmm , o ,·. lc·n l s p, ė1
di nos v kare
f

'aulu s u 1au l dakt,1ro S1p,l\ Ic,aus (ar T1pav1i:iaus)
na l.lS •e kodam.is !l ,tapo a1:enlo llčiuko 1r norėdamas
pemak,oll S,pa, ,ė1us-Tipa,·ičius praneš~ kad S1auliuose
\'RLI( organai Ilėiuką arestavę. Daktaro bute nenakvojau,
o nue1a j v1e/;butj. Rylą traukiniu išvyka• i Kr ,tmgą
Kret,n,:nje ,,esbutyje palaukiau sutemų, 1r 20 22 va
rėiau s,.,ną - toje paėio)f> vietoje ties kuria atvykau
\"ok hJOS
rlė ant man m sienos, man
ulatkc tar htnlal l
mo r bintai pal kr no dokumentus 1r pi!k)aus , kur
e1m. Atsakiau kad einu aplankyti savo pažistamų. gyv
nančt uz upehn Ll<>pc etlt A· greit pasukau pne sirnos
Ir fl"Tbėgau J \"ok1elijo· te-ntoriJą Sargybiniai audenge
ugn • ~t aš' pabėgau
Vokietijoje mane uhko pas1Pnto pohclninkai ir pnsta·
te i policijos postą. esanŲ Bajorų stotyje. Vnkieė1ų pa·
s,enlo polJc jos vir i .nku l (jo pavardėos n žinau) pareiš·
ltu,_ k d jvykd1:5 kai k.url os mdavlnlus, sckmmga1 su•
;.rj?.au
Pas'emo pohr- l
viriim nku man jte1kė leidimą nu·
V)ktl l K,uahauči\l livykau l Klaipėų, kur Vlktonjos"
19i

v1e blll}J' J) 1 ·rn,,kv, Jau,,, f ,, ,,., t, u dno 5 rt 1,, t m ke
lion<; 1 K,u,d1 Uf 111 K u 11 1 IIJJ' 1,, 1v uJ v
u
l. J{f

1nlt,n1uujf• i1pl,1nb,1U

n, h-lll P1" &.-tv,i
d,~n l <1tvykt1 l~'
vos l k.
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Ja11

JJt

q

1'J41 mchJ b,,l,1nrli10 G <l11·n'I Smtdl 11 r• rd,,v 1 u rluo
m,nis ap1< Raudon<,st•JS J\1m1jus sk,ufoi f)lf• v, nluj,
statom
odromus, pdpas,1k<Jjr.1u ,1J.m V Jni us rr ,,. t 0
l?YY< oi
old1kus lMyliinės suntvaiko ,,1, 1l;:i111 Be 1,,,
Snudlt
1<111, kdd m nr, p<llJSI ffi"S S.i1,.,II, 1 kus už
verhuo
s lctkli vokt.,, i.v„11n1, ., Sabdi)dl: ,kili
clu<Jtt ~

V1lnit1Je ir lotose\ 1rt,, ,.. e 1gM1 1m,t1 na
tur n u , su t•rnkl 1 1..,,, 1,,11 fUJP T (lry li
JIIS Voktc tl)<, TSRS kMUI, tai, pat rt11kl1
žinias apie l tuvms, rltrbonr ,us Vili K ir V<;LK nri:a11uo ,,
Srn1rltas mano v tkla buvo p,1tenk1nlas tr UL p,,st,rni:ds dė•
koJO. Pr, to pacmė ,nklą, fiktyvius dokumr,n\us ,r d11otų1•1
pinigų likutį
apie l 200 .rubli1.1 ir p,1kl,rnsė, ar noriu ddr
c11! f Lietuvos TSR ktlQ uždavinio V}kdytt? Alsak a11 kad
f:ol kas vyk 111 1 Berlyną, ten sutvMkys,u savr, rc1kd)t1S
Kel1onų1 Sm1d 1
davė 100 mark 111, Ir a; 1r<111k1111u I V} k„u
l llcrlyną.
l~V) kstdnl j B rl~ną, Sm1cl1as man 1tc1kc• m<1joru1 Puo
rli,ul ,ldr suotą uždaram<' vok.e laišką &rlyn~. vt 'hu lyj ,
latšk,i ~rddVI/IU Puodžiui ir p, pasakoj, 11 ftf)I li,lVO velki l
V1lnmje ir surinktus duomc-nl,, kuriuos K,;ralt,,u č111je pa·
teikiau ,·achmislrui Sm\dlut. Puodi.tu~ tada m,,n parlckojo
1r davė dovaną 300 voktskųjq markių. Apte šių p1mg11
gavimą pastr~iau pakv1tav1mą
1044 m. grundžio 5 d.
Ka I pranr>..š1au npi<' savo šmptni•j1m4 Puodrnu, p, tara•
,s tai pat pa 111lė llli1Jl vėl V\'kli l l I t11Vij II uid„vlniu
Pareiškiau, k1ul man l<'n vykti pavr,jlng~
l?Oli su, lupti
Be to, labai sunku pt"rellt sien,1 Tad,s Puodžius p ak ,
kad pasi1.1s1t I V1ln111 mano v, toj j lll pasistengs sur slt
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lc>di-1 Jis r,•nl<a lldu, ,us
Sroidlą l,mkyli specialu,i kurs\!,
linl, pa• kopilOll!l ~hult'i l
vokiečiu kariuomenės da-
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Tuose kur:!\l<'s~.
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rod"S kelil1S Lietuvos TSR
.
dJ" . kurie dalnuams
,
•
lin111 ,e ,a,,
.
uolanl Tatybtl Sąjungą. Puodzius orterit<'TIJOS ~•lmtiOJ~ _P . ,,edHtI grupes, siuntė mokytis
gdoiZd''" tokiu buSull~Ji 1 kuriame trumpalaikius šniptJ

1 Kar~ilauėil1, 1 tą P~ 1l a m.,
k rsųs 11 as baigla11.

..
. vedln• kursus Puoctz1us rnaue ne•
.
..
netarnavęs kanuomene1e, ne7.1·
iu~rą nc-s as, a1s inaus1,
T R
> .-· ' .
k
- blogai paijstu Lietuvos S tento•
nau kailOIU mo s 1q u
.
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..
mm;ll1s kursus Puodtius manęs nepas1un e. ts pa~;1!k!, kad kol kas galiu dirbti senoj.~ viet~Je ~ spauslllvėje. Ten dirbau iki 1941 mehr lapkncm m::°esm
\'okieciu ivalgybai pavedus, sieną pereiau lik vleną
kana vykd~mas l Vilmų,- apie tai papasakojau aokstcs·
111 uo~e parodymuose. Daugiau nelegaliai ! Lietuvos TSR
lentonją nevaikšėJojau, i r ten manęs niekas nesnmte
1941 m. lmžeho mėnesį Lietuvos TSR tentonją okuruvo
vokieė1ai, ir as la1sv,rnoriškai iš Berlyno 1sva:i',1d, au I LJP
u•
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l ahai pr1s1au, a,1 1
·
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J. u.111c.:ev1{1us ,ILU)lcl , btJVr;s Rt.ttld<,nrJSUJ!, Arrnijo'; lµ,1

l('lldlllas, nr·lri:.illa, p,1h(•gll/l j Vr,kieti 1,1 1, l<•JunQ, rli,b,,
k~nlu su mc.1n1m t_p«ttsluvr•Jn H1·dy,w,
4.. D1ruw1kis lurn,1s. lrovo vt1rrJo 11(.:il/MU, bqvct bur1.u1.•
1.1r1es kd11uomc.·n<JS le:•Įt,·ndnl<J 1 L1,!lt;vo-s uidr.,, laikra · i.I<J
r1ėd<1Ho1ius, l Vukiet1j,~ p<1!Jt,11ęs iš K,J1Jnc:, J<J40 lll(,lai~. rlir•
bo draudimo Jst,ugoje kdrlu su Pur,M.ium;
5. Karvelis, varlio ir tėvo v,ndo ne;indu, buv~s g,mna:'slas, pab,.ges i Vokietiją. jo darl)l)vieli's B<·rlyne ne
11

zmau.
Kllų 1l

ų

pavardž111 nežindu
ka•1 flerlyne. Jam papasak.OJdU, kod su vouždavlniu b11vdt1 Vilniuje. \'iso,kis keu< llm vykti l LtNUVcj Po kelll\ rllenų )L>
kažkur dmg
ludu susil1k,,i:ne lik Vi1111u1e, \I.J42 mna1s.
kai aš jau buvau sugrjzęs iš Berlyno. V,sockis paSdkė, kad
tada vietoj manęs su zvalgybine uzduotuni buvo pasiuntę
ji. Vilniuje V1soclos dirbo saugumo policijoje Kur jis yrn
dabar -nežinau.
Naųjok.i.ttJs ~fykolus, Antano s, Q;lmi:s t9 l :, m~td\,;.
\",lkavtSk10 apsknl)'Je, Bilrtmlnkų mi~telyie, su auki1uo-,
}U juruhrnu 1~1moksU.nlmu. Are.tilo rnėtu pds Nauk,k.-uŲ
h11vo rc1str1~ ~ ltl,-»to,dS paHi; Nau1ehn Mt>U~J4U, vMJu,

1nid: pabee,i111omtlS i Voklettją l\leigo Vilniuj~ PilC:IQniJhltl•
nes t1nlil,c.1rybuH!S ne1egc1hM ųrganl7ACljw, it lums vnduva,
'li'O, pelaikė ryŠl.llS- !il1 kann,e nacionah:.hnė org,1ni-~c jl'I
2Q korpuse.

Luvą.

J\lan žin omi šie asmenys, kuriuos Puodiius iš Berlyno
pasiuntė į Karawmčių mokytis SD kursuose priešakinių
vokiecių dalinių

1941 m. balandžio 14 d.

vedliais:

vardo nei.inau, buvęs bur·
i.uazinės Lietuvos kariuom<mės le1tenan\as, pabėgęs i Vokietiją 1040 m. ir ten dirbęs su manim spaustuvėje:
2. 2:en1acka, \'ardo ir lėvr.j \ drdo nežinau, buvęs bUr·
i.'.1a~irn~~ Lieluv?~ kariuomenės leįlenantas, pabėgęs i \'O·
k1el!J4 ir len dnhqs su manim spaustuvėje;

!. Skardžius, vardo ir

100

NAUJOKAICIO MYKOLO parodymai*

tėvo

vardas ir tėvo vardas yra NAUJOKAITIS Mykolas, Antano s., o pagal pasą- NAUJEl..lS
Motiejus, Antano s„ bel pastaroji pavarde ir vardas yra
lsgalvoli ir suklastoti mano pase „Lietuvių aktyv1~tų fron•

Mano tikra

pavardė,
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Vi.!'>t11.ki~ t.ld,l 1f p,1sH1li' man drdUĮ:!<: su Jllo dirbh Vo-

u1

St~.it; X\"tll~yhojl· d~tntu. JlS pasak(', kad
_lai gausinl(,)
,hdtieS Stlln'-" p1nig:1 ir m,·s privalome padl'lr V okietija;
~re,/-iau suna,ktntt l•rybinę santvarką ; ~~dd Lietuvo je
~ncns:me karp ~rvrnome 1k 1 Tarybų Vd'.dz10s.
\ 'is.xkiu, pare,š.kiau, kad esu pasrruosęs padėti vokic•
ė,ams i;Jatsnnll Lieluvą nuo tarybinės santvarkos. Ta rybų valdiln mane nuskriaudė, atėmė iš manęs pa rd uotuws ir netekau ReIO ~yvenimo; clc' I to as ir pabėgau j Vokietiją Kai sutikau dirbti ,·ok;eė ių žvalgy boje , Visockls
nuvede man,, pas major~ Puodiil!, gyvenusį ta me paėiame
,·,ešbutYJė.
Supaimdinęs \ 'isockis majorui pasakė, parodęs į mane, at,·e<lęs savą :i.mogų ir išėjo. Kamba ryje su Puodiium
likom dviese. Puodžius klausinėjo, kas aš toks, domėjosi
mano biografinia is duomenimis, ko<lėl ir k okiomis aplln•
kybem,s pabėgau is Tarybll Lietuvos. .Atsakiau, kad iki
Taq bų vaidilos Lie tuvoje gyvendu Vilniaus m ieste, tu•
rėjau savo parduotuves, kurias Tarybų valdžia naciona•
ltzavo; be to, mane norėjo areštuoti, todėl es u nusistatęs
pries tarybinę santvarką ir, ne le galiai atvykęs j Vokietiją,
nusprendžiau padėti vokiečiams išlaisvinti Lietuvą. Mano
poelgiams ~odžius pritarė Ir liepė ii aplankyti sekančios
dienos rytą " žadėjo tada pakalbėti s mulkiau.
l Sekančią dieną, kovo 4 ar 5, liksllal neprisimen u, 10

;: an':;t ryt~ė! atvykau pas Puodžlų, Jis pakvietė drau·
nd
aplfonr:i~U m • ksa ro aikštę ir gestape dokumentaliai
agentu.
ano llltikimj\ dirbti vokiečių žvaJ11ybOS

t_,\·~_loJJtJ

1 u111u11M

Puut..it.HJb inouf!

Į\'"t::d(1 ,

Vh·0,-4 k.dl,.1nt:•

t,1, kUlldtnc• st:dt:J<, g,1,tap,, darbur,tųja,
k
- YO lf:\I", df}Si
ldl~t.'!I C1VIIJ11Jdl& tUIJd1~. hu,tutr:~ lhr.UI•~, l'uodz,u~ \Ui(.ii.k.a~
pri<luH!, rodydc.1r11.as l mane, kud atv<:dfis imva4, nount1
padct, JŲ dul l>e. Gc••ldĮJO <l•rLuotoJas, jo f"'V•n.l<,:, n•:LJllilll,
pol icpe man ats,scsl1 lskldUSln~jęs, kdS uš t~lu. domt:Josi
11)<.1 no bJ0~1ufrn1~1.s duomenimis, kok iu budu pabė:g,rn I v,.,.
ki<'l1jq. Als•k1nejdu smulkia i. P• p•s•k<1JdU, kur rr k,,k,u,
turJ u g11n10ai(:ius, kokius i mdU Lietuvos raJonus. Mdn(.I J:kl·
rod ymus g,,stapo darbuotujas ui.rašinėjo, o poskul pad•ve
pasira,yll.
Ges lapo darbuotojas pogyrė mano laisvanoriską pas,ry.
iimą ate iti I gestapą ir pareikš ti savo norą tarnaut, vokie•
ėlams.

Gesta pu, duc,tu pasiiadėjimo pal.Odiiu, dabar neprrsr•
menu, be l jo tekstas bu vo mai daug tok io turmio:
..... Aš, G1edra1tis, norėdamas padėti Vokietijai iįlais
vi nti iš bolševikrnės valdžios mano tėvynę Lietuvą, laisvu
no ru sutinku dirbti vokiečių žvalgybai".. . Tokį pasižade·
j,mą pasirašiau savo pavarde, tarp kitko, gestap ~ darbuo·
tojas pasiiadėjimą parašė vokiskai, rašalu, d,rlejuose
egzemplioriuose. Puodžius tekstą išvertė l lietuvi11 kal bą.
Dėl tolimesnės mano veiklos ges tapininkas pasiūlė !artis
su Puodžium. Mudu su Puodžium isėjome.
Nusivedęs mane i savo kambarj viešbutyje, Puodims
parašė spaustuvės, kurioje dirbau, riureriui laišką, it uiklijavo ir jleikė man, kad perduočiau adresatui. Tuomet
pasakė, kad vieną savaitę gailu linksm10t1s Berlyne lr tvar•
kyli savo re ika lus, o ui tą laiką apmokės s~austuv~ f11J·
rcris. Po savaitės p rivalau a tvykti pas Puodz1ų nauJų nu•
rodymų.

•
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.
Gavęs Pt1odžiaus duotą komandiruotės pazymeJuną ,r
laišką kapitonui Miuleriui, tą pačią dieną Išvykau .1 Kata·
liauč.ių. Karaliaučluje susiieškojau SD karinl_dahn1. ir kapitoną Miulerj, kuriam Įteikiau Puodtiaus laiską. Mmlerls,
per~kaitęs laišką, st1pažindino mane su vachmistru vokle115
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t"' a; Ir 11': ,ukt1S h~ome. V tė~ lml y J t' inus 111<
lllino

~rndtu.

ne-nwk,m1a 1
~lahl.n•~ u 10 1. ra(isų i-.,,ml>dr)'Je pilS1tod(' pas1e 1110 poltfij<'s virSminkas ,r supaž:rndmo 5n n C'nU pol1c111mku, tu -n•iw.iu or{'.u:· .. ,. :, m„ u pt·1·•J11ną p< s1en,1. Pohnn,nkas
hepc lauk11 21 1·,1lan<los, nes, l!Jrt1 1,_ d1f'ną e, 1l ~c 1mo no ma.
1~ ,·ai 30 mm. p,1s1<· n10 pohcm1 nkas pra nese, kad mu·
du su llėiu k u g,1hme 1•111. Ir perėJom c sieną toje pa č ioje
vieloje kaip ,r t9JO md11 rugp1ūė 10 mė nes i, ka i 1i, Tary·
bų uetu,·os bi-~•u į \ 'okict,j~
Tunu pastchėl1, kad vachm,stras Sm1dl as mane sieną
pereinan t isP<'jo, jog mane ares tavus VRLK arba V SLK
darbuotojams Lietuvoje, s;,vo d Smenybė s a š neprivalau is•
duot, S1en~11s pabė git . J eigu su laikytq kelyje i Vilnių, ta i
pm·alau drąsiai pateikt, turimus fiktyvius dokumentus,
Tok lll hūdu a; ir llnuka~ perėjome sieną .
Nuo sienos n u ėjus koki us 200- 300 meln1 , ant k elio
mus suliko 3 1arybinial pasien ieč iai. J ,e pakla u sė , kas mes
tokie ir kur einame. ll ė ,ukas atsakė, kad mudu vieliniai
gyventojai Ir einame namo j Kre t1n 2q. Pas ie n iečiai mūsų

dokumentu nellkrino, Ir mes nuėjome.
Pasiekėme Kreun2os stotj. Prekiniu traukiniu lš Kre·
hngos liivykome 1941 metų kovo 29 !j,ieną j Siaulius.
ltėikdamas fiktyvius dokumenlwl, Smidla$ man davė
1500 rublių. Klek pintgų turejo mano bendrakėlelvis Oėlu•
kas - nef.lnau.
Kai p jau parod žiau, man reikėjo
1vykdyli Smidto duot4JI uf.davlnj

.

,

patekti l Vilnių

IJ f. 1ukms p.rr••i,i, k,•, kdd !t'\ 11,-krJ Si.ml111 rrw:sh· S1uuJ1uQ•
l lnuk ds n ust\' 1 •l«· m11n1 11r1kv,,•1 pl1, 5,_1v,, ĮMi }Sldfflti
r!t1k1 l1r.1 Stpt1v1f'l q 111 T 1pav1t111, l lk"ladt (HI.Vc1trll-, m~Unc>u.
li:Y\'1 n11_.,1 l,ul,i S1,t11Hwt~ nr-1011 i' 1,4'1nkd1,, s1,,1 1p~
'>t

Ir ten

l lc 1uko JM:;JJodym.ts lot)t,i n111iH•bino U.J.klrJtr\, .1r

pd.Sti:i•

111s1s C'mr· kl u ust nr-tt. 1; k.u r 11 ko rn,·s dl VctililwJmc·, J lė:iu•
k <1s ,1l.sdkt\ k;f,d cipu· ldJ P.Jp,1Sc1kos-tąs VI la,1U. Truputi p.ss(•ch· jf~, cm nu ~,:n1 d!kohnl11 uu'ii ~•·rimus Dr::-gr)fJdnt Jluukū s d,Jktiu 111 p t<1ft1lurė, jr'l1! utvaZ1avom,, 1\J. Vr,k1elij1Y.t
p .•iiurtlt )
<." 1t1 1iff} lJLOf•Jl' SdOl\o'dtknjt: ~!,'\'f'.n<J lffi9nes

Apie k1l1<<1 pas<1k,• llė,uk d s, JMS1kdl11~s,mc, ka, ,svyk.,
1 Vilni ų ,,n b!•ndrdkcl1>11·1s
1941 m •tų kllvo 30 dieną lruul<1n1u 1!,vykau l Kauną
t<aune aps,s!oJau „ Loz,rnos" viei,bu tyje. n•·10l 1 w·lei.tnkeho
s toties. Anks111 sek,mč1os chranos rytą 1šva·i1avau l V il nių
,r a tvykau tt-n 19-11 met4 h.iland ·10 l d1r,n.1
M ano, kaip gcslapo <1gt' nto, ve ikla sekanll · atvy k~~
1 Vi lni ų nucj,m I mun pazl~tamo ValcriJn no S.mkaus ocvo
vardo nezmau ) butą; iki Ta r ybų valdžios V il niuje alkūr,
mo Simkus dirbo ga isrinės aps;,u~os v,rši ninku Gyveno
JIS netoli 2 a1snnės, Domi nikonų ~l N r 2 Buvau numatęs
užverbuot, Simkų vok1eč111 žval~yhai , n u mač ia u per Ji
nnkll ~n ipin ėj ,mo duc,mcms ir du oli Jam kitus anlltarybt•
nės v e iklos uždav inius Vilniuj~ . Tai man ne pavyko. ne,;
sužmojau, kad VRLK organai Simkų areštavo.
Po to nuėjau l k ilo savo pažjstamo - Antano Sabaliausko (tėvo vardo nežinau) butą. Tada Sabaliauskas dirbo
Vilniuje , v o lstybl nėj e leid )·kl oje, Gedimmo gL l , gyve no
Antaka lnio 2atvėje. Nr . 83 ar 85, liksha1 neprl11menu
Mano nelauk.tas p.,siroctymas Sahallausk;i labai nustebi·
no, nes jis tl nojo apie mano . pabėgi mą l Vok.ieUlll Ru ol·
damasis bėĮlli Jam pasipasakojau. Besikalbant su Saba·
Uausllu, paaiškėjo, kad mano paijstamas gaisrinės apsau•
gos darbuotojas Simk11s areštuotes kaip buvęs šaulių
organizacijos na.rys, Tada Silbaliauslrul atvirai papasakojau, ko atvykau l VIinių. Jam paaliklnau, kad atvykau 111

,n,

--~---------1 ,, , ,t p,,, d I ui ,.t:h 1, ,,nt,,.t1 ,lt1n11w 111s_.ip11• lietu
' 1 l
\ RI I h \ :-,.t l\. i11 L!,,mtl'St' l ok1u, lluo .
\ 1u-. d11 h,11h 1u,
'
mt·n·t~ p,rdu ,, r•~ut ,1lt.t Į..,tm h.1tJm, ~11vvkt.1s1t1m •~ Vok h•l1Jl'' f'l.n1\!t,1ll nurtid\0111 ~.1l„tl1,1ush.t1"'i ncl,!11\"n
Tdd l \ 1lntult.' p.1 ... 11ll,l(IJII 11 ,u "d\'Įl 111,,n,1 ~r.,ryl'
:--ltlr-.t. , , h. tUlt• Ją t,,;h• dplJni-.MU 1',utu ,u ""c.1.l1-~,h.1 \lsku .
1·,1s, 1'. d„lU\!1-tll „u mrklh' n,·'illSlltk:nl, 11('::i. IH )C)J,1~1 .
\l rni1 -, 111
,tim<'i•'!'<,' ~Hllp ,1s pt1IPk<111 l \ 1ln11Į. Pd•

,,,h\

l,\d 111 ,, kdu , .. , ~<,hh· c,s u 1.:.,·,1hm,Ju al(.?,11; ko
.,1, ,J...,m
jdl illh.)ll 11l'h'lk1a js:pė-jrl\J, k(1d dJ)I C' mdnl) p ll
m~.-hm, 1 \ ilmu(e ir dpiP 1.:.vyk 1 m,1 l YokiC'hJ<t imond
,

,!l.

n1<k•m n.•p.1._.,k,,tą .11 p.i;ad,•Jo tyl/>11
J~-11 rth'tn 1i.,1 0 nt11111 J dtt ną h,. V1lnitlll s lr,H1k1n1u
1 ,.".\. , u i h,Juna. t, 1!- ti•n l s. pdl lOS <l1enos \ ..,kar
, '1rtuhu

:',, 4 uh11 •., 11><'1a11 t dJ.klaro S1pani·1aus (ar T1pdvi/-iaus)
n•r., s ,e k,'!l,.,mds ~estapo a11Pnto ll ė,uko ir norėdamas
1wm,1l.q,11 s,p.,.·,ėms Tip,wičms pr,1 1\<'Še, k,1d S1d11liuose
\ 'RLK 11r~ana, 11( mką rt'Sta,·r Daktaro bute nendkVojau,
n nu<'t•, j ,.,,.·but, Rvtą traukm1u išvykau į KrPll n gą
KM1n~•'le n,··hutvjc palauk@1 sull•m11, ,r 20-22 va l
per<'i,1v sceną
toje pai ,oje ,•,etoje hE's kuria atvykau ,š
\ ·okn•t11ns
rl<'ldnt m,1n pne sienos, mane sulaike la r y bim al pa•
, ·en,o sarHh,ma, pat,krino d kumenlus lr pa klau sė, kur
emu tsak,au, kad etnu aplankyt, savo pa1.jslam•1. gyve•
Mnė111 ui upelio, L1e1K\ e iti. A!. sireit pasu k a u prie s ie nos

" P"•Mi!au l Vokietijos teritoriją. Sargy b in iai alldengė
uiini, t ~l al, pobc.'gau
Voklelljoje mane sullko pa ienio policininkai ir prisia•
te

i policijos postą, esa nŲ Bajorų stotyje. Vok iečių pa·

s1enlo policijos v iriln inku l (Jo pavardės n eži na u) pareli ·
k,a~, kad, jvykd-:s kai kuriuos uidavinlua, aėkmingal su·
, q2au
PulM>io policijos Viršininkai

vykll
104

man ltelU leldllllll nu·

l Ka~!au.1:lų livytų l ~ kur „Vl1Uorijoa"

Vh. ·šhut)-J(' P<"J 11t1kV0JmJ, o p1, tu, lh.ll11nrJi:10 5 fl h•lildl.J
IJUn~ t KdrirtlMuf111 K,,rahou IUJ" l't\, lttJ v.ilr.,,n, •

;,:,

._Ki.1ral1ouė111Jt r1pli1nk1du SIJ Vdf ltmisl,,~ r;mlfJl~i ir prn,

J1!J IH·ĮJ(.• p,uf Hi u
·kiJnėr 1
dtu,k,11ta dJ>I< ,,t11k1,1 d,orl,ą 1.,~1u-

IW!'ti.111 tlJUr: s,.1vo su~ql:1rnc.1

clacn,1 Jtvykh f><lS Ji
vns l SR

IJ

l 'll I mt•ltf t)d)dndi.10 l) du·ną Šm1dh11 fM:.:do,•1c111 duo•
p1e Rdurlonr,sros :\rm110~ ,kci1 111, dJJH! Vi!n11,11c
~l,1tonu1~ aerodromus, Jhlp.J~~•kOJt1LI ,1JHf~ \'1fnMu~ rn;,:•st.-~
~~\·cntfJJŲ 11
ta1k,3, t,iq.b1ors sunl\..arl--.,tS dlivll'!•U B,, r,1
~m1dl\U p1
• tau kdtl m,Hm f}J ✓ 1sl,1111as Sdt>ah,m kas ul"•
\•r rbunta s
uonis U1 1kh vokwėnĮ h•aJg)'hdl, Sabr1'1ė1usku1
duott u ·da., n • \'1lnhl)e tr kilos~ \ t•lf)51';" or~d.n 11 u,.,11 nd•
oon,~list "'·
t11rln 1u~ ~·1 ttml.-1 ,,,; ,;'ttc-,tJ pn \ Tdryb1 1
vaJdwJ, pra s,deJus \ 'ok1et1J ns TSR · karui, 1a1p
rmkt,
:hruas dp1e h..-tuvrns. chrbanė 1us \ RU( 1r \'SLK or~,tnuo~
~niidt,,"i milno \·t.•1kld IJttvo pulenkinta~ 1r ui: pastdn5:as dė ·
11\l!nl

fl•'

kojo Po lo pdc'mė ginklą, fiktyvius dokum<'nlus ir duotll)•J
pinigų hkulJ
apie 1.200 rubhtt ir paklausc. ar noriu dar
t·11l J Lietuvos TSR kito u:i:dav,mo vykd}'lt? Atsakiau, kad
kol kas vyksiu Į Berlyną, ten su tvarkysiu s vo retkah11
Kehon!'I Sm,dlas da\'e 100 markių, Ir as lrdllKlnm išvykau
1 Berlyną.
Išvykstant I Berl)'Dą, S m1d tas man tte,ke majoru, Puo•

uždarame voke laiską Berlyne, ,icšbutn~.
perdav iau Puodfa ui Ir papasa ko jau apie savo veLlclą
Vilniuje ir surinklus duomenis, kuriuos Karaliauėluje pa·
tei k iau v a c:h m ,s t rui Smtdl ul Puodžius tada man padek ojo
,r davė dova ną 300 vokiškųJ11 markių .
pie šių pini gų

di1ui

adresuotą

laišką

gavimą

pasiraliau pakvitavimą.

1944 m, gruodi/o 5 d
Kai p raneAlau apie savo šnipinėjimų Puodilui, pastara•
sis taip pat pas iūlė man vėl vykti l Lie tuv su uždi, vlnlu
Pareiškiau, k11d man ten vykti pavojinga - gali sučiu pti
Be to, Jabal sunku pereiti si eną . Tada Puod.tlus pasalu!,
kad paSlų•tl l Vllnlų mano v ietoj jl pamtengs surasti
105
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;u·:~s ~ mna•
jo d .ix,vielt,; Hei:I} ru, n<
1.įnuu.

l<!1<1

hrou

\ 1

ne mau

NAl'JOKAIČIO :O.ff!iOLO parod mal"

'·~1 111 baJQI>diro Jf d.

!ano tikra pa, Mdc ,·ardas u lė\o ,ard , \Ta • · l
JOKAITI' Mykolas Antano s o pagal pa.· - , \UJEUS
tolieius, Antano s, bet pas•aroj1 pa,.ude ir ,ardas }Ta
1sg "

t ir s

·t

toli mano J)clS

L IU\ 'l akl

> 11 lrOll•

nbolt" įvyko Liet V11J aklyv. •
lronto' org,u11
2:5 30 žmomų

u 1rmk1mds, kui ia.m.e d11! 'Vd\"O

pre
kimu1 "adovc1v1, ffldJoras Pundz.1us
"' It nk,mo d1
rs <'JC buvo du pa~rindonla1 klau l
i· apie larplaul1 ~ p.,cl<-t1
pronP Jas dr Jurkunas "
'i" L1 tuvos pc.l lrnę padcl1
pi.mės<,Jas majoru Puo
d 1us s~,vo prt ne~11-:-te Jurk.unas p.1hetė paskutm1us IV}'
k1u, [ urnpoj , nurod~•- k d Vokietijos pndinmka, t rpu
V) J
n, llm kontakto. ir l,11 palcn<?' in• \"ok, t1jos
ld11ne11mą Tohau Jurtunas f.ta!,,dke, kad vokieč ų kanuo-

Png,mas l Bulgariją } ra frontu pralaužimas BalPo ltl Jurkūna pc-rcJo prit Lietuvos klaus1mo
Prancuzijcf ar Svel
l> ė fllkshal neprisim nur )ra
v 1din,1nlils1s „Lietuvių pohlm
mformar-i10s l 11..:ras', kuns,
r nk~ iini s apie gyv,,nimą Ta, ybų Lietuvoje ir tą medįia
gą II
c1plą prieš Tar)blĮ SąJun!!ą, skelbia uiste010 sp.,umeni•s

I

kanu,Js

doJ . ,,l.1rtuvl\J pohlines mformacijos hmnu • vadovauja

buVGS Lietuvos pasi11n1tnys Prancuzijoj Petras Khmas,
d(1bur gyvL nanlis \, l.Si mie-,t.o R} šium su tuo Jurkt1nas savo pt.1ncllme iskėli> "L1etuv1ų aktyvistų fronto" orgamu,c1Ja1 uždavinį t~1kli visokeriopą pa~albą „Lt<'tuv,ų poht>·
n s mrormc1cijos biurui„ renkant i1n1as 1p1e Lietuvos po·
lil,nę l d~tr, l }
ne l< klas žlm
kurias perduoda
IM b,n1s 1adiJuS ir tar} binė spouda.
Majoras Puod:i:m , darrdamas p1anes1m4 apte Llėtuvos
polihnę padrtj, kalbcjo m<> :a1; JIS p
ke, kad hcvetk
110
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.
um ĮinomtJ l\tt", tfo htH vykstd l.a, lUVOJl
J~1
\'itlt m-s tn
~.ui l lt•tuvoj1 u·1l1u ~ukur (J
1 1,,. 111
sva:11 ,..,,, )" l"'"' ..
·

phtlJ tin)d,\ ~ofitfll'\·oln:cmi•I lti-ltJ\'J11 orr.t1n~ ✓•JC1J~, ~urio-s IUI l p. idlk\ 11 ~f,111d)IUS f'l,'i,iHl'.'4 su „l.h-lU\ 1q ·-~kl} \ l&:•
111 Crun',
~,•n ,. ,1•ut1u ir run..-.U nM'.l·s ku\dl 111 l.1i•lu •

'"' .. n pr

u.wmvl~," . hn~lll h11d11 p.islf•kti lq „n•-~n-

kl'5use.nn 11t;
i...dd tdr yrd

tt''"' $

n~pd

P•indiws ku u k fC'l 10 1
HJkt!, pi!h rczęs,
kldu.s1md'i. prikldHSdllltS nuo apli n -

1<,·b,q

•·

ro Jurkuno " r11 1,d>1,111s pr~npij1m 11 pas1sakc 8-10
tmonių. l„m• "'" kalt><.•w p.,rc1skė sohda rum,1 su tuo,

k-1 kJlli<·to Jurkimas

II

Pundi111s Taip susinnk11n,1s b uvo

u?.daryt,1&
Apie kovo lO d 1vyko dar vienas L;\F susirinkimas,
~,am su,,rink1mu1 taip pų1 vadovavo majoras Puodi ms
';usir nkimr d,1l~VdWl m~1it.fou\._! 1·; Zmone:;. lvtdjoras Puo~
dini,;. MelulallL< 1r JonaJI Janula,lls pai nformav o susinokimą apn, !d1, kad jau suor~amzuolds litera l uros lc1d,mas
,ųst, j l.11 tu,·os TSR. kdd ui me~zll ry~1 al su lietuv iais
enu11ranta,s tuner,koje, kurie t<- 1ks m ums m~lenal lnę pa·
iialbą, k.itl t'·lkia 1traukl1 1 LAF organi zac114 tuos hetuv1u5,
kurie rcpolrijavo 111 Lietu vos i Vokicli ją, kad vokieč111
valdi-Jos orl?anat nC'daro k liūč ių li e tuviams gauh darbo
K,h klaus,m<11 t,1me susirinkime ne buvo k e lia mi .
Pri,:s l~ susirinki mą, apie kovo 27 d „ a.š buva u susill ·
k~ su majoru Puodi:lumi Jo bu te. Puodilus pasiū lė man
nclef!•ll•I pereiti 1iP114 j Letuvoa TSR ir nuga benti ten ai
knntrrevoiiucinlus otsi~uk imus bel plaka tus; jis taip pa l
davė man ui.da vl nj Lietuvos TSR teritorijoje sudaryti na•
cioruili~lin~s ,:,r11aniiaciju Ir p unktus ryšiams palai·
k ytl ! u „ Ucluvlų alt1yvl11ų fronto" cen tru Berly ne . T ru·
PUIĮ paealvojęs, aš sulika u su l>uodžiau.s pasiūlymu.
Puod.iuuis pave11111, ai hirėjau, vokieč ių žval11ybal pa·
dl!d.anl, pereiti sl"114 l TSR.S, nuvykti l Vilnių, surutl ten
it mano pjltjstamų paUklmul tmones, jtema padeda01
Jwferyll kontrrevolluctna nrpmaclJM, pirmiausia P11 ·
l\)

/ W l m balandlir, 21 d.

Majoras Puodi1us m,1 n sakė, kad 100 proc~ntų mo n
gara ntuoja sėkmi n S?ą sir,nns percj i mą, o blo21aus1u a1veju,
j eigu teks sus1durh su pas,en 1eė1ats, aš turejau pan,,udQl.J
g i nklą, bel gyv as nepasiduoli .
Kas būtent suklastojo mano pasą , aš neži na u. Ma joras
Puodžius paėme iš manęs pasą Ir po s-6 dien ų grąžino
man jau suklaslolą.
Rasti als1šauklmai Ir plakatai pri klauso man . Ta i yra
lie palys konl.rrcvohuc1nlat alSišauk,mat ir p laka lai, ku•
r iuos aš gavau Berlyne iš majoro Puodžiaus atgabenti
l Lietu vos TSR terllorijq. Juos ka rtu su portfeliu as išmečiau, susidū ręs su pasieniečiu i r lunlnli.
Tuos ko nlrrevoliucm1Ll4 alSišaukimus cile ido ,. Li.eluvių
o.ktyvisltt fronto•· organ izacijos vadovybė, vadovaujant
ma Į orui Puodžiui. K onk rečiai, k as išleido bel paraiė tuos
atsišauk imus, aš nežinau, taip pat nežinau, kas p1eU pla·
kalus ...
.,Uetuvių aklyvlsl'ų front o• užsienio oreanizacita Berlyne veikla neseniai, matdaug nuo 1941 melų saualo mėne
sio. Tos o rganfzacljos lyderiai yra Ale : majoras Stasys Puodžius, Tomas 0 1rmeikls (buvęs Uetuv01 oficiozo Kaune
l Uu rtr

14.JO

113

11 "~
l IJ l Ilsias

h1 fokul

l f) l
organll c!Ja }fl pirrno s o,-ysty•
yr„ sukurtos l'>kms organ,za ,jos kl•
eslu ·. aii n Zlnau, ž u lik t,11 k~d
buvo bandona ,udoryh los or~" ,ui 11 s eitą K pedoJ<', bet vok,,.. lll ..- ldllos organo, ui.drou
s•t1g, l , uvių
organi,,u ,jas Kld!Jl dos kr 'te.
,.LtelU\JtĮ ilkl~VJ~lu cronto" org n liSdJa r nka prtl .KJ·
mus žmones s111sll J Tari bų l,etuvq, k d ji plJltnl · kvntrre,·ohucmę llter ltira, rmk1t1 polil,nę mformari 4 p1n gyvr·nimą Lietuvoje ,J.ie1u, llJ politinės inforrnaajos b urul
uisienyje ir kurtų, kd p
Jau anksti.iu saluau savo parodymuose, Lietuvos T
terito tJO)e n donah •.n
or~•mzac1jas ir steigtų r rved,mo p r si ną 1 \·okleliją taškus ryšiams su lietuvių aktyvistų fronto centru
palaikyti. s.ivo atskirų palaipų orgamzac1jos Koautetas
neturi Komil to nariai ir ikt~,as 1"ug ,, ·,a re'Jkasi ina
joro Puodžtaus l ule Maue Ira ~t. Nr 5 ar 7
Smulkmenų apie „Lietuvn1 aktyvistų lr"nto organiza•
c1jos ryšius su voki!'Č"11Į žval!:) s or~anais aš neti.ooJau
Bet iš m,mo pervedimo per sieną apimk) bių "' ku kad
majora• Puodžiu..s. kaJp ,., nas tos org nizac,jos ,actovų,

m Id

orgamz,>cijas.
, L,etunų akt}, 1stt1 fronto· organlZilCtJdi Beri ym rr
klauso upie 40 45 žmon • • g,d būt. jų yra ir dau 1au, ix'I
b~ndruose susn mk,muo,~ dalyvaud,wo ne ddu 1au ka1f
'lS žmones. ( organizaciją priimami vyrai 24 ir d<1ugiau
melų amžiaus K,ekvi~nas slojanlys1s turi praeiti ne ma·
židu kaip 3 mėnesių kand,datinį stazų ir po to ben<lrome
SUs1Iink.ime prumamas j tikruosius nanus. Kand1cl<1lai daly\'aUJa n visuose su innk1muose, o lik p,1kvietus kmufl, lui (valdybai). StojdJllys1s I organizaciją moka įslojam,m
mokesti - 3 markes ir kas menes1 moka n<1rio mokesti
l markę.

,l1<alu,ių kly\'Lsh1 fronto organtZaciJOS komitetą su
daro tri-s imon · l) ma1oras St
• Puodžius, 21 Jonas
l 11
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, . 11 1 •r nHnt' juns , ·c-1 U't.11wg1h J ,1gu
trukt: tYShtl. tr l .s nl1 1t:
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h·.:1hn·bos, l~::;kyrus tuos, ku•

nun 1;:,au auk.S ,au. '~ nt·

i,Jr,IU.

1ivaz1av,,u lencv• au111mastn,, i Smalininkus. L,·iti,nantas man
1\alond.:io ; d, f}1hm•s k11cnan10 iš T1li.,-,;, aš

s•kc, ~•d s«ll4 d> """'"'u kaltu su pulydo\'U, kuns lydes
man,· ik, lyl•1sk111 st,,acs (LTSR 1entoriJojc). Palydovo
pa,·d1des n,r,..sJkc. llc to, leilc,i.int as dar s<1kė, k ad kartu
su mumts pereis s,cną ,.\'ienas drau)las", kaip Jis lss1rtmkė.
b<l l<ol3 Jis- nepas.ik~ !l., to, k1tenantas mane Į~pėjo,
kJd
ap,c s.,,e rucko nckalbėė1au lr jų ml!ko neklaus,.
nL>ėt•u. l Smahninkus atvykom<' balandito 7 d. vakare.
Man da,·c atskirą kambarj alslrname name Sm,1.hmnk11
ryt,~j• pw,qe. A pie 21 val. pas mane atejo le1tenantas
•• T1l<ės, vwnas ncpai)stamas zmogus su Juodais ūseliais
ir palydovas. pavd!de SupranA1lls ar Stranall,s, iš
pailūros 40-45 metų amliaus, liesas, sntilklDlllOSe matyti
illų plaukų, aps,ren11,:s valslJet,škal, trumpu švarku su
apyltakle, su auliniais balais, lietuvis, moka rusų kalbą, bel
lllprw. Le1ttnantas man pareiškė, kad šiandien pereiU sieną nebus ialllna, IK,1 d l kokių pnežasėių - nepasakė. Po
to Jie v~, IM!Jo. Kitą dieną, l. y. balandžio 8 d „ apie 15 val.
v l altJO tenenamas ir nepaijsllllllaSIS su Juodais ūseUal5.

a.

0

maidaue po

111

val4lldoa atėjo Ir palydovu SlraJ141U.. Kai

111,·Ju Stf1ll'l,lllli1 nq),tt.1'11,nnn~,~ MI )uod411 hM·hnt.s k,1ikur
1 jo, n k1lc m-mt,,s 1 1kvi ·It- m,1nt'! l kll,i k.oml~lfl lr d-,t;O
m,tn rl.u \'ifll1\ p1i,toh•I l „l'drabdnm• S\J l t ŠfJ\'iOllt „1tyd,)rn,1s· ,.D ·l \ ,~,t ko, pr11mk dilt v1c n,1 11 Ai pnf•mrn 1J 1i 1~1•
vo ruu:i:tu pdhk,,u j rn
S7 f!'ulllt saugoti, ~oi ~1 ~ugqi11J I L1r·tu\.1;,9, l<al
mrs ~rJ ,,m \ l t pllllldll k•tnllJorj, ttn Jau buvo nr·pc11.is·
l,lltl<t':iiS su jurx!
ūschdJę, kuris illVt·tlė i l tl flrH \."!t•n,4 vy•
rl.' kl, tą p.lli kur kartu ,;u m,,n,m ()dU ,M 11eną Jo pa·
\°ltHk'i il; m I
ICI
1i11 pr1•,1ml"nu mo1tęs jj Tk·rlynr
h·n.intn 1,t!il11l1•l 1 Ml Št-1\'lflldts lr

S,1\ 1t

l'l-ll rnt;ildls mai.daue pi!skut1nc-m1
vaqi1rio ;u pitmi mtS 1 ,1 mem•sio d1~nom•s 13(-t maė1, u
as Jt 1.-n tik ,1en~ k l,1
Aptl' 18 val . aš, trdn,<11\s ir lr tias,s, kuq •• rsu ma•
t~, llerlync, nucjomP pcsėmmis prlP s,enos l š1au1ę nu"
SIT',hnmkq Iki s,~nos mus lrMjo leitenantas lš T1J.t.cs ,r

nep,1i~s1amasis su juo<la1s useLials, Jie a1s1llko nuo n,(Jsų
2 kilometrų nuotolyje nuo sienos. Sieną mes paže,dcmc
lrJse apie 22 val. rajone, kUiis yra 6 kilomelrai j A1aurę
nuo Smalin1nk11 Perėję s,.:-ną ir nuėję tolyn i TSRS ten·
!ariją mai.dau g 250 metn1, mes !~girdome u;pakalyje miisų
du ,ūv1us Ir leidomės IK ~li l TSRS teri torijos gilumą Nu•
bcl?ę pelke apie 3.5 k.m, mes atslsedome mcike pa1lsctl.
manydami, kad Jau pabė2ome nuo pas,enleėių pers~klo•
jimo. Tačiau tuo melu apie 500 mc1n1 nuo musų išgirdome
šūvj Mes vėl lcidomės bėgli pirmyn, bel nel rukus IŠgtrdome arlėjanlj šuns Jojimą. Tuomet at nutariau nukeut1
šuni, manydamos, kad pasieniečiai al.sihko toli nuo &uns
TodN aš likau vieloje, o Slrallilllls su kilu nubėgo pirmyn
Tuo metu mane pavijo šuo Ir puolė IA šono, sučiu~ ui
k alri,s rankos dilbio. Tuojau pat ut dviejų melnj aš pamačiau pasienJet). Al iššoviau vieną ka rtą l JI, bet J>e:5ientetis
tuo metu tatp pal
l mane \1 aute1dė man kairės ran-

w,~

kos dilbj . .
ll0

Ir ,1t1davė ft lotyje osm~ni~ko, Skripkdusku1, ,u k1mur, oi
susllar<;s, kad ji~ sougolų rddljo si11stuvq,
u Sknpkau,ku aš buv,111 paąsldm„ dM ,i l>' ndw da t •
bo „Llrtuvos <ll1t1m1mo drau2,joje", 11 Taryl,11 \'alrli1os me•
tu m!'s O(• kdflų k,1l~Jomr, kad h,·1uv1a1 lur, pala1k~II
~ld11d>1us ryšm bendrai onlltaryblne1 v1·1kl,11.
l'J-11 m<·IŲ ,1us10 ml-nP l ar vas.,rio pr,,~iJoje l1Nuv1ų
knrpu,e lnrn v,,.,. D\'RA majou15 Vyuulll' lluk1!1u1 k~I•
bėjo su mon1m ,p,e t,11. kari hrt11,·1a1 turi s111qun1111 l.-·n~r,11 kovai 1 varank 1šką Llctuv~ arba bent ul lc,k1q Lu,,
tuvq, kuri l"rtlll dideles savarank1sk11mo tet51'1 tuo atveju.
jC'lltll ją 11· ,m1 · ->klri1a1 kar<1 "' Taryh•1 "11un11• m,111
A~ v isi 01
kau su Bul\'1č1aus pas1ūl1m11 t'Hl mct•1
vasario mcn«t ar kovo pradžto)r. mes su Bulv1tium sulou•
kt'me mano bute ned1d~l1 pdStlarimą. ku, Iame lurėJo bū11
,tspręstas vadovaujančio centro 1§ penktų tmon1ų stet·
glmos.
Pasitarime dalyvavau at, Bulviėlus. Antanas PetkellS,
studentas, 111rnavęs m1rsto Vykdoma1ame komitete. 1r Jonas lorkūnM. taip pat tarnavęs mtr,to \\kdoma1dme komitete; pasitari mui vadova,·o Bulv ičlus.
Tinkam,, žmonių vadovaujančiam ccnlrul pasitarimo
metu neradome. dalyv,wę Petkehs lr 1orklinas tam ltks•
tu1 netik.o, todi'I nutarėme dar pa1 · 11 k.llll, Unkamesnlų
t.monių. Taip pas1tarima.s baigėsi.
Apie atvrt.tq radijo siti•tuvą aš pasakiau Bulvltlul, klek
prisimenu, vaiiuojanl Į Kauną. Kovo mėn~( Bulvlčlu1
man davė iemėlapj•planą 511 sutartlnla~ tenkla,s ~ vielų.
k ur vokleėht lėktu,ral. prasidėjus Vok1elljos karu, su Tab Sąj un~a turės lšmesll ginkl us Lietuvos terltorl)oJe.
ry ią žemėla~\•planą Jis pasiūlė ma n nuvettl l Kauną Ir
a tiduoli kam nors 11 repatrijavimo komL~IĮos narių. Atva•
t.1avęs i Kauną. aš paskamblneu CMnskul Ir Bartui:~
tikėdamasis, j iems padedant , perduoli h!tnėlap\-planą
javtmo kom isijai. bel nel v eno, nel anuo
~ : :or~~e, abu j ie 11vailavo l VokieUJ11, Su tuo
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Uh ·o parod ) m<1I*
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",,ttu,

p;ild1kyll su j110 slapto clarbo priet
Tdl' 1,11 \'ahlJhJ n ·111s . .,., <111,kau Tai bt1\'0 1941 metų snu•
~l{I .m1 Ol ' J.t \'1IS-HIO pradi.tOJC
\'a Jrln "'durn•· C1\'laskos 1;.v<1ž1avo I Kauną, n es buHl .,1·1 t;,, l.Š \'1hll1lll'i (]111'" l<i komunr1lin10 flk)O skynaus
darlk>
.\pa, 19~1 me111 ko,·o prddi.1ą C1vinskas paskambino
m•n 1, J,;auno ,r r,,pra§ė at, •<li1t1olt (paimli radijo sit1stu,·o) 1, 11 a.š nm·,1)1 '""" pas C1vmską, j,s išk v,etė Bartuškų
\',n,4
buvusios Lir•lu vos armijos atsuri:os k arini nką, supahndmo man<' "' Juo ir pasiūlė drausi<' nu ei ti l buvusią
,·ok 11l1ų i:imna21J<1, l vok1ei1ų repatrijavimo komisiją rad1J,1 SIŲ$!U\'O.
Repatrijavimo komisijoje mus sutiko pagyve
45 ml'lq amiia11s, vyriškis, pasivadinęs, kiek prlsimcn
K!31isu 13...rtuška katką voklskal Jam pasakė, ko aš n~ J
praia, nrs silpnai moku vokleti4 kalbą . Po lo Klausas
pasisveikino su manim. Truputi pakalbėjęs Klausas atnešė
ned irltlĮ temad o ną Ir padavė JI ma n . Jis tai p p a t da vė
sifrą Ir kotlą ir paai~kino, kad tuo radijo siųstuvu gali nau•
dotis kit>kvienas radijo m~Jas, mokantis ,,Morzės• abė·
cėlę. Pdemęs rarlljo siųstuvą a! Išėjau, o Ba rtu§ka liko
kom isijo je. Radijo siųstu vą aš nune§iau pas Cl vlnską . k uria
paslėpė ll žmonos tėvo kambaryje. J is m 11n rekome ndav o
atsal'l!umo dėl l pačiam nevežli r adijo s iųstuvo l Vll nJų.
Ai taip Ir padariau Ir atsiu nčiau savo pusseserę Ba11donel·
~ a d i j o siųstuvo, kuri JI atvežė ll Kauno Į Vilnių
• AOSR d. ' • SJ, l l- 17
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t.emė111

imoh
Polllln

vo

el m.1' nls t
tln šio <irau 1 >S pldllurma huvo !ašis' n
Nnc,onnl II ldštslln p<>ZI IJo sud rn maoo pažJOni
pagrlml Ir
nt Taryt valdl1 l Lietu,ojc, IO<I l
palrlnlrnu Jrnntrrcvohuclnj keltą Ir dalyvovau sukuriant Iu,
nn~. nnch.malUitlnę ll 111v,ų uklh hų <>rfil nlzacJJQ ir va•
,lova u jai
A kalbeJaU Sknp
kad reikia lur II M e.M! ·
tmių 11, 1uv1ų org na
•Jų v clovaujdnlj •·~nlrą, sudarylą
iš penki•! pagrindinių lr penkių atsarginių nar111 P sak.au
j m 1lulv1c1<1us p<lSlul~
sud qtl Lic UVOJ penlt1~ ap)•
ganias pagal .1~mbi<1us1us 1111" tus, kaip Vtlmus, Kaun
rdn~vl'l)'S, , uhai Ir 1 njampole, kur tun Lūt, \SaJ'lll•
nial v,ulovauj,indo e niro n rial JI privalo tur
po
2 3 tmones (organiznc1Jus br nduoll) prakimi m darbui.
Ap1 Kaun<> org nizaojo, alslovų IY ltim l ilntų
man pranešė Skrlpka s
M llllSirtnkome ,.\ aliito• r
toranc.
l'""•uskal. Mocluli
Dalyvavau
_ K mantausk , Skr .,1 , du atstovai II Kauno, kurių pavudilų neprlSlmenu, Ir
mano svainll kurie lakUikal ateko nelinojo
12'
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•
•·l l,n'ld,tm,,

vok.Ji fn1 oki,p.;un.,, ,~11m, u.u,

1u\vt·l1111111 H, µ,u,lffenl v,,k11• tr4 VJtldUA}'h,,1
,1kl1v1,1 lu•l11v111 1n1oJ1w nl Jos k,,,·4 i,r,
T•r;bo1 veld,
1'1,tkllr1,;, l-:11nl,rf'\'Oliu, tm: v, ik.l.~ o, r,t,Hi<~Įd:u 1r,-'O m~IŲ p,,l~1111r,1 11 1,;s,~11 J11k1 u•mrmo d.t·n•>1
1k1 11.141 m
h1rn·l1<1 mf'ru ·,,,, l pr 1d1n1 n r m.l41J u ~ic<,:, Sdu lw-JVira•
m1m 11, l111tt1t1nfių ,m11ltH) h1n 1 ·, p,,11« lJdl Kdl 1usuJ4t('I
hf'IHlr,urnn ll~ rt1lr·hs
k,1p1tnr1tJ.s Ju1.1i'd1' ~:,hus. 17 11 t,-,,i
tor n,-s
uhq ,hvu,jns Stdhu or,<~rat~·,·1nl,.. skyriau, vtrlt•
nmko p,1drj J 1, Ir advokdla• K=antaus1<11.,, a$ prodejau
11or1·J1lll

"1 101 kal\,.,t ap:t> 1ai. 1''2 rPtlr.,a i•11ldry11 vadOVdUJ<lnll
, , nlr 1. 1<u1
11 1.11,t.11yt1 n54 hetavlt1 mr<>: gcn'
• 1•
1in~ hn11,1 Ir prdkl1n1 u, ui.davimus T,irybų valdi,os ,r YO·
kiečių vyr au!I}
al:iv1l111u Kuria . kdllw~Jamas <11 Ktllu•
m,.
pasak1,1u jam, kad, ,udarius tok1 V<1d•,vauj,m11 o·nlrą. JIS. K1Hu, ,;k<l)'s c~nlro p, v...:lrmu 2'J ~ulių Jr.ol')J<IJ<'
11 pal,11ky, ry,,u, su centru per mani: - Bulv1ė1ų .
/\pie 19-ll mct11 sau.io mėnesi a, J)<'IS11lhau K,1m~nlaUJ•
kui sušaukti ned1dcl1 pallk1mų :žmontų pas11arun1 tr •p·
1vars1y11 J•m•· klausimą del lietuvių nac,onalislų ve1kla1
vadovaujanim cl'nlro ,ukūrtmo. Kamanlauskas suuko su
mano (l<lSIŪl)·mu Ir kand1cla1a1s I pasllarlmą pas11ilc Pcl.kelf
tvardo ir 1r.•vo ,•ardo nd,naul, ui hetuvrų vcddą d~ug kat•
lų sedr1u~1 h-nk.11 kalėJ1muosc, Ir 1-.torkuną tvardo Ir levo
vardo nebnau) , dJrbus1 l~1wie, bet kokiose pare,eose, ne·
žinau
1941 melų vasano mcnesJ 1vyko p11.S1la.nmas Kaman•
lausko bulc. Pas1ldnme, be Kam,mtau,ko, dalyvavau as Bul v,t,us, P~lk~hs II Morkūnas Pasll~nmul lakuška1 va•
dovavau
Pas11a11me apibūdinau lretuv,ų daui,ųt1001 nuotaiką ka[p antilarybmę, pabrėtlau. kad kai kune helUVllli
u:istim nė Ja ak1yv1a konl rrevoltuane ~,Ida - le1dtla nrleaallus lalkra~ė ius, onlllaryb1naus a1sihauk1mus Ir l. L Tai
mdJI buvo tinama It atski rų asmenų, ku nų pavardilų aš
neprlstmenu, pasakojimų . Vis, lle pavien, Ir niek eno
nevadovaujami anlltaryblnl41 veilwųl, mano nuomone.

a,

BULVJC IAUS VYTAUTO parodymai*

104 l m. r ugsėjo 18 d.
Konl~e,'OhllClnę veiki~ aš pradėjau todėl, kad:
ai Ai nebuvau Tarybų vaidilos i.ahnln k as
bl Aš_ h nojou, kad ka ras larp Vokietij os Ir TSRS yri
ne, iv ~ng1arn111 Ir
buvo n ...,,,.' ' mano apsk alčlavimals, Jėgų santykis
e '""" naudai.
<l Be,,e1k buvau 1.ikr
okulJIIOta Ir Taryb
il.! luo, kad Ueluva bus vok l~lų

::i,~ati~•

dJ NorėdauJa,
Joje nuver11a.
It DVJtA eiU~, vok.J~luvoje, aš kellnnu dezertyruoti
Puol&nt Uel!JY4.
• ĄDstt
l~

,.,:,,s-,.,

as
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Š sutikau Įld1VC'Jl', VtlOIUJC-, p.1p11lktnink1
Pll 1~ a taip Ml ntošes1 rep.itrijuoli I VokiN . J<,111
,,.
b
. ė
'N Ą·
.'
.:l
l u.:cill pas Ul<llll' l ulą ir ,a P<lVCtJ;.,d
'
,_,pra., •~ J
. k " 1·. . J
rsus111sll
. 'l
. llctuv1ų cenll u .\ o ,e. lJOJt>, e1gu lcn JIS
. It Ja~
"'
y,a,
. -,n kad ,nes, l1etuv1a1, l'Sdnl1t•Ji (ia T
1
" pr<lOl'Sil 1='
..
.
. .
' dryb
•sNhmi> sudcJę rank.is, bet kur1ume V"d
ų
Lietu,o·, n ,
.
.
~ ovau.
. . itrą nsiems po1t11111ams klaus. •m.ams spręsti 1- k
JdOIJ ',1
.
..
•
r act
mums b1..tin,, u megtlt 0·s1us _su uzs1eruo centru. šepetys
prižadcjo, jeicu bus galimybė, 1sptlclyl1 mano prašymq.
11,les susitar,me su JUO, kad 1e,gu kas nors bus pasiųstas
" \'okietrjos, jis turi atv}kl1 pas mane su slapt«iodžiu

S·pdl kut1s

.Sar3-:3•

t9~ t metų vasario pabaigoje ar kovo mėnesj aš susittkau su korpuso f}'ŠIŲ bataliono kapitonu Eugenijum Pet•
rausku. kuns pranešė, kad su manim nori susipaiinti kažkoks l\as,•v1ė1us. l mano klausimą, kode! Naseviėius non
susipažinu su manim 1r kas jis yra, Petrauskas p.ireiške,
kad jis n~iino priezasties, bel jis yra savas žmogus, geras,
gywna su juo viename bute. Kitą dieną aš nuėjau pagal
Petrausko nurodytą adresą ir radau ten papulkinmki Ka:O•! Dcbuleviėil1. Vladą Nasev1ėių ir Petrauską. Susipa
zmęs su Naseviė1umi, aš išėjau su juo j jo kambuq. C
Nase\lč1us parei!.kė. kad jis pažista mane dar 1/; Vilniaus
um\'ersileto, kur as buvau karinio parengimo lekton
~ kad studentai apie mane, kaip apie žmog11, gerai ats ·
ll'pdavo. Atejus Tarybtj valdž,a1 i Lietuvą, jis nutarė pa·
~ 1~ 1 su manim apie susidariusią padėti ir ,šsiaiškinl1, M
ehnu k1 nors veikti prieš Tarybų valdžią. Aš jaID
atsakiau, kad klaus,mą turi ilspręst, k oks nors autorltetrn·
tas vadova iantis cEnlrds, kur1· mano nuomonP r,•1kė'IŲ
organizuoti
ns •1ausęs man" Nas,•vicius
'
.
,._
=reiškė • kad Jo·
k·' val..A.rauja ·
;· iidW ~
ncių c•ntrų kuru nereikia,.,....nes tai gali su·
s•J Ves.,• ~ :;a:hą hetuvtą tarpe. Reikia užmegzti r)'iiUI
l'l!kci as Ir
•etuvių užs1emo centru, gauti ii ten IDSI·
~!tulrmą kad nbrnal su Jomis dirbti Jis taip pal išk~
tie
'
reikia parodyti Vokiečiams, Jofl mes attY·
1

:Ui

vJdl tlll ht1me t1nlHt11 y11lnj 1l,1rlkĮ, b t
Ul l\1 lll'JM l~ė

kr ki,1 lotmdi l

., . ~1l'S su~1lcHi-1TIP lollun !-\11Sll1kint 111 n,11JdO}dntl si pla•
1.ml:t111 "A1 tl~ (!dllU p 1s.sk,,lmlJ .l I e
>S ~ nys;ą
·1,uptuul mė l(•isc" l,JS t.l,tplc1:i.ot..l1s lllfl'}(J bul1 pd 1komr1 t,•
lcfo1111 It, gdVll~ 1< IJ:ldlrlrJ dlS1.1k.yJwJ, l111t JJJ 1v~kli c,t.1111
sus1lik1mas. "J ki
us,11k11n.11 buvo 4 ~. t, v k Vt:ol Jit!
j, yko rn(u,c, but' V, IllUjP.
t<«r susit k -m
1r,1 kart,1 Įklėk uš JJrisim nu), Na tvr
ryh pl,in,1, p,1s;:,1I kur1 vok"'' n1 l<·k
uvos TSR l• nlollJfJ]<' ~111klus Jrr•

nklu9 buvo nuJtM, jil • ~mr ,l, prn•
tqos rr TSRS. Tokj ~midų m tinu,
planą sudorėme a Ir Kilius fjrs d11 l10 nt1l11al) i. pradhų
JIJ )U\O sudur)ld du r.~;zc-znphundt
Vdkttrq lht ,;,,s t<la
t,ar Lrctuvos) ieu1~lap111ose, kurni mast~hdl 1,uvo
l :300000 Ir l: 100000. Vlėll,j cg,,•111pho11q ,1111/·lopyjc
l . 300 000 aš daVldU Nusc v1c1w, kitas zern~ldp!I l 100 UUO
liko pas mane, o pi1Skt11 dŠ a1,u<1v1au il NasPvlcraus .t 111•·
tuVllt Odc·,uu '

s,d„Jus kunu l.ir

ldm zmogui. To :r.mo~tlUS pavt1u1<:s nqH ,~JJlH nu Buvo nu•
Ši ,rntrą tiz<mpl1orlų, Jt•1gu vok1«111 vynausyhc
pcilVlrlmS, sukdrpyti 1 per ill tmkclt1111S lhm<·111s HUSIŲ.4>11
l tuos mlc~tus, apimk kunuos t,uvo UlJm..tlųmd 1Mnt·.!.ll
ginklu , Ir pc1duot1 vykd)tOJams n
ų karm111 or
ga1111.ac1J l nanaros, iluvo numatyld pds1ųs11 tam 1,kslu1
lokius 1t,,1uv1us·1h1c1on.ihstus. ktirlc turcjo g11n1mų pro·
vrncijr'lJC Ir gerai 1>ur.inojo L,1 vi~tovę, kur buvo numatoma
išmesti gmklus. 1 ok1ais <1smc•nrn111 mes uaug1d,111ia Ja,kc·
me studentus Ir g1mnans1us. Iro 1urr )" vl, toje smasli BU•

maly\,.1

It~••'

kilimo organizatorius Ir 11c1kt1 vykdymu, i'karp~ •~ ;,,.
mclapro - arnklq išmetimo plano.
Ai t,uvau paruo:,,!ll ,r 1,et,ą grnkht I m 11mo pl,1nq lž •
mėlapyjc l : 400 000), kl TĮ betd/jllŠY.31 ,IŠ p, 18 df l r K 'l
at1d.ivl1111 J7') tcr,t(1rtn'!Siaul1ti d1vrz\J
tai, opera11vln10
akynaus raltv< užm, Jauncsnldjam l, ll n intu, V,11n<J1 !ui
laikyti bendrame icmėlaplų s,,nd• lyJe: mano nurc,dyrnu
11•
'

b

r

l(

ėme Kilius pas,ų5li pN koki nors lltlo
,,mcl,1p1 plJM pa_ nnn~s tinojo. kJd p11masis planas kfių
.
ms JI. h t
l
• U,
l u,s1,n1.
· ,us n!'JJJteko p,11,?<1 pa5k1rt 1· ., 1
••
,l~L \ IL ~'
• f'I, l ius
11 Jld'' 11 "".
bet
.ir
~cmėlap,s-planas
buvo
oaut
11
· ·1,p1
•
"
ils
t,,,nr
• 1·' 5" '".(, skirtas , nci.inom , n,•s lmogus
gaben
kur JIS t,111,,
' ••
ęa
i,n .
.
entl'ėlŲ hu,·o su,mt,1s po lo, kai isstu.nt ·
e
11 1 uts11 n1, p.i><

p:.1n4

. u laip pdl 11 4-ta R•nkil1 išmetimo pla no
,>.s pdlUO>ld
·
· ·
ų (i ,mė lapyj t 30_O 000). kurĮ perda v iau Kar~ •emr110[1
L
.
..
m.:Z.tau
,r pas,ūhau dtuluolI kam nors •• repatrijavimo
k ,ni q j,,, nariu Kaune Kartu ~u Kam~nlau~ku Į Kauną
,,,·Jiid,·,m ,r a· J\lan csJnl namie savo se1m0Je, pas mane
atejo hrohJI ,\ntanas ir Izidorius AndrHinai. P?_k iek laiko pa; mane uiėjo Kam,rntauskas, kuris pranesc, kad žeme!apio-plano perduoti jam nepavyko, u paliko Ji man.
Kiek pmunenu, be Kamantausko. aš kreipiausi i brolius
\ndnūnus. pro;ydamas pJbamlyti perduoti žem ėlapj-pla
ną k~m nors i~ repatnj<1v1mo komisijos n arių, lll' S j ie,
l.a,p viel iniai ~yventojal. gre1ėiau galės susitikti su tais
asmem01Js, arba perduoli iemėlapj -planą kam no rs is iš·
,·aimojanc,ų 1 \'oluehJą lietuvių arba vokiečių. An tanas
luoiau su 'iemulapiu -planu nuvažiavo j res to raną, bet jtei •
t, l! k.dm nors nepavyko. 2 mė l apį-planą aš pa likau j1er,s.
Ukedamas1s, kad jie 1ss1ųs jj į užsie ni, bet vė liau lzidor
1'.uris turcjo tą žemėlapj , buvo suimtas. ir jj paėmė VRLK
organai

,u,

Penk ias žemėla pio -p la no (l : 100 000) egzcmpllonus
buvo pas mane Vilniuje, o 1941 metų gegužės mėn. a§ perda_viau ii s.iugoli lzidonul Andriūnui, kuri suimant planą
taip pat patmė VRU< organai. Ginkl,1 !§metimo plonaJ-žemelap,al buvo sudaro m.l 1941 rnetų kovo-gegužės mėn
Tuo pačiu metu buvo imtos! mano aukAėiau nurodytų
Priemonių Pil 51 ųsli U!mėlaplus-planus j Vokietiją. KaJJI t,u:~ kadresu~jaml ~ėlaptal-planal Vokietijoje, ai netinau,

yrus v ieną atveli, 'kai Nuevičl111 p111iunt6 JI ar,rono-

no

1WJ

PdJt1ujc,.

~yvc:non<.10

Suvdlk4 lttkornpyJ•!, Pun&k<J

flll<:)

klyjf', ad1 ,.~n1
!() .1t 1n,·t1~ kr,vo v1d1u~·1 · ĮM.1 m1ln<

1:,•y, K,1m n ausk.o„ 1r JJrJ1
, l.:l1• ,~rtp1tl1 1:vm,,,
1 ~r..r,, f.;.1-,i~
"" jis i:avo
s1qs111v,1 (k1!nr,j-,m, ), kuriu" rr.,ki• pasinuutlol1 ry 111 ms p,1l111lq II su rud1J'• :..lf1!lm1 Vr,ku·l• JnJe .
AS sul1kt1u .i;11 tuo pi.1s1ul·..-mu ir r.1d1sl11 pai;,ul1i11J buvusio
l ll~n,11110, d,rhus,o ~coluiiln&je kom1.1jn)", Sd\'O g,mlno!•
ho L nnn l mkalnio lund1ddlŪr,1 Ns supow,d,nau j1 su
Kd ma nt,,11. k J Ir p.l 11,lt;,11 j1<·ms p,1„ ms sprę ·t, v sus su
radijo siqM t·vo d.irbu su~1jusius klausimus " man~s apie
t~11 ncinform wn. Jll·S an,;1t1vimo alvr,ju ūš norf'JdU imo ll
kuo ma;,au sm~lkmcnq ,1ptc, V) kdr,011 k on1m,vol111ci nę
n,iklą A· pac•m1au ~,iro roklą, sus1pui1nau su Juo, paskus
perdu v,au JI a:mk.alniu, kur•s taip p,ll ,usip~imo su juo
,r JJ suna1h1no.
J Vc,k1c,l1J,) siunėiamas snipinc11mo ;l.mias sudar>•davau
,r širruod,w,rn ai., kariai$ padėdavo 2emkalnis. ~ft.s pasmnti,me lris lelegram<>li ir gavome dvi. Pirmoje leleeramoje mes kl u. eme. dT ju- e ,vo :iernelap1- pl o ną su 77 gink,
ltJ išmet,mo taškais (paiyrnėta is 1audona!s ir mėlynais
krytelialsJ .
Antroj<• telegramo je mes pranešėme apie DVRA d1vl11j11 24-hJ v ,,dų sus,r 1LkIm~ Rygoje, nurodrdam1 )11 vado•
vaujamos kariuomenes rū.ij l pirm~ją telegramą mes ga
vomc ui.klausimą, k<1m ir kds neši! ~mdapt·planą. ,\nlroj~
telegramoje buvo klausiama, kur yra mūsų radijo siųs
tuvas, kas jj aptarnauja Ir kada bus sekantis perdavimas.
l šiuos klausimus buvo sudaryta atninkama trečia telegrama. Buvo projektuojama pasiqsll tehigramą apie :arybinės k a riuomenės permetimą prie sienos, bet nu1ruko
ryšys ir mes ne2a l ėjome to padaryll.
Iš 2.emkalnio pranešimo a.A žinojau, kac! su radijo si ųs
tuvu dirbo Valkiūaas, o butų ieškoti padėjo mokytojas
Skripkauskas. K ilų asmenų, turi>jus!ų k~ nors bendra i u
mūsų radijo s1t1stuvo darbu, 2.emkalnls man nemlm!Jo.
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•·Jn p,11 111 ,,nr• su , l,1pt,,.,,,
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r letke d
1.u,1.u, "" n,1 11110 NdUJ<•k,ilno II k1t,1 nuo fe:itel!ao1o •
n1J11, Mrr l,r,lc VI< 1,111,, pdh<:iĮUSlo l Vok1N1ją, Tuo• l lko:11n,J11
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·011

.
rr· l JJns
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1u•1.111omt1s

kurjer,a.• Na,nua

;~!

kd1L1, l,1,,;k1· pr,111,.((,, k,1d vok11•i.i<1l p <1l~ nktnJ ilOr!
111v111,, h,ul l1kr,u 111~51,1 k,11,1s t,11p Vok1et1Jos ir TSllS Ir
k11<I r,•1h1 5Utlarylt VodtJVdUJanlj .intllarybmj centrą fJe,.
tuvoj•· Mu IJf'lt•V lf IUS SdVO l,11/,ke lalp pal praneAc, k,uf
llkr,11 l,rr.,1,, k1Jras f,orp Vokic·I IJus ir TSRS, rr praiė PI•·
n, to J~m k,m111·~ 11111Js <1p 1 l{111ulunqJ4 Armijų, ap,e R4u•
tlr,n,,,.,,,s ArmtJ<•~ d„h,1 tl1 sloki1('1ją Lietuvoje, Jtf molort•
7av,m,1 Ir kt U, lok1 alv1rum,1 l<11~kc ull nel supyk.iu., n
11111 <1nkumonta, ijillt•Jo suzlu l,!dyl1 visą ITHiSIJ V!!lkl4. AI·
m•lts ••vyko r,a, m,,111• b,1la111lz10 mėn •sj, j la1-.k
p
Ir nr•,IIJ;.1k1ou. A
Ji l ,
rm.i u ,u, pds.:iklou, kdcl m•·s lur,m r ~,Jo
Ą,ų tuv,,. l~-t "' r,a nd uJ.loJo JI 7.emkillnis, man n, ll
rm.ahw "' PdVCtii-•tl u VJJ 1t1aua univcm,1tet1? m ,U u arba
k 1
e e14 llUclPnlų IValrJ ,
k
ethku i,..
cms onlrrcvoliuclntams pov!!d1111MD1
111 it'~u~/' ~• rddo Juos, a r ne, a& neztoau, n,:,s 194 1 m•·
Poltcb l ' km ll~slo ntroJe pusėje Jis pabėiO f u žsieni,
l'oaoi'~ 0 ::;; ~ ll!!k,t VRLK org nof.
&kaityto, l<l Ir ~Iu, utrll!yt11 telalngal, m/Ul aarslal per·
P4 vuunu ao v0 Pllrll6u.
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m. rug,ė/o 30 d.
c;ujal•

IIOJau, kad kapllon•
1 11; t,, IN1lor1~ "9 •
o IIO vo11
uJių dlYlzljoa 234 laullų pullto l bl·
Ir iu Juo ioll1114 ~ u&..rtiuoe. l mo.q oraaniud.14-

,.,

apų

. , . _ rellialue.

1''4 1 1111·1•1 k,,vo mtn ol 1111-.1t1k,1u hlJ r111 f~ll1 11 kdn
n1uw, d'V1t·j11 l,dlflllc,1111 uhttfll ,u, ,,\f. J11\ l,1w, v,,-n„ rm:
btJl,ilJun11 li.HpmtuktJs, t> ,,~ c.1lvu11"Vft1J MI d1\1111jrr"\ ~1t.1hu

~u-h, 11, J..111p v}k.s,,1 kc.J1H11"1 m,,k)tt,., . 111:s1<•mun,,t vykQ
dvi d1, 1111, JJt·r IIĮ f1uk,1 rn, ~ kdJIĮ(•)t,n11• "iu r;ul... 11f IU IV4J•

,rartJ'f') klr1u51m,us II r.var'ill•mP
tulp fMl liet11v11~ ~-'Uf>ll SIJ k,1rwrun 1 ·rn•s t·lw-,1, w,k.,,.Y.1nnll
p11nl,JUI J wlu\·,, v,,1'1 1 t1rot. krtrtJ ~·· l 1H}l,11 'S-1 UIU!•J ruf-lu
e ii.tili
1. lj11, kdd lwlt1V11{ kurJJ11 ils 111r, 6Uk1lh, 1i •
lldh: rn11!11~ c,tS!t:trtt,ut 1J,..i'f

c•ih ui. \ dn ,J •• ruu•sr,, ir ui1ml1 lt:n 7.JI rJtnf: g/riyb:1 OIJ'°'
1lt1u1Jtm 1na Arm, ,i;, n. s1,lt1uk11s vnka•i ių karnwmf'l'nc:.:s,
:i.1,cJ,nyU llt.•IU\
111m11r)5 h1,1nd110J1: il~ n,·su'lk,Ju "'.U 1,,kia
1r,kt1~,1. nc·s nt bt HI tikro•. kaip p.u,Lu, s j lr,kj 11idr:tvJnf
v,5d korpu sn .1~mr m n fi. sudN1s. ur:~ l(tm t 1kc::.ful huvn tt•ik,1l in~,1 m.,~mr• kont11c,v,,hurutft org,1nunc1J , fJ JI lJIJtų
~rP1I su"d" Ia V.urpw;,c huvus11l r,rr,jlni1,1r rjo~ nuriq 1r nu•
m,1ty111 lrt1tm111, s11 kur1r11s dtrh<> l<,lms, j,noma, L\1v,., ma•

"'"s

ko,pus,H galNų sukilti
manldU, kad RJudonos,r,s Armijos dalvs su•
rriušktn~ korpus.1 ere1(,au, negu al<•ls PM mus w:ikiet ,ų
karl uomPnc. T,1d(•I ils p,1siiJ llnu <1nc•t1yr,1vimo 1š korpu,;o
iJ, k .. ,1
n,, 10,

,1s

, m1~k1tR mf"'lr>d4, o dc,ur;e1aw11a, kct 2-11,m,1 /-i,1 pad,iryll -

101 kc,ordinunfl dc·zPrlynivlnro p racli,, , krypti ir susirmk rmo vr('[~ Tnk111 "' t<'tlyrų koncentrdvrm,,s, v,,,1„ aš
num/li'l,111 VJlk1nrnktJ mtškus IRūdn111k11 i;?lllųl. Tikslas
huvo pahė•s;:lt j mi~kq su lr ·ni::v11 ~•nl<lu Ir sulaukti vokle'h1. o paskui tns pat . ka ip Ir Guiaiiin pasiūlyme. PaslilCa·
Jam ne vlslsknl pdliko mano pasiūlymas. 1,..1 po ligų kalhll jis sutiko s u juo.
Šiuo kl,1uslmu o4 lalp pat kalbėjau ir su Krlium l, kuri•
daugl<1u lalkcsl mAnn pasiūlymo . Pokalbis šiuo klausimu
dar Įvyko 1941 m lų balanl.lfio mi'nesj mano bute, kur
bu vau aš, Kilius, Grriallls Ir Sadz viėlus Mes su Gutalčlu
k lbėJomc, tęsd11ml ankslesnf pokalbf. Sad1.evitlaus dcme1 y1 kažku r nuk rypo, Ir ali n žinau, ar Jis k4 nors suprato,

er ne.
131

Pril'S pdhl'P,lldJllJS l

ll ;sirn1,
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k~d " mrnP ~, ,·l'.'na sc1v1is pi1!1kJmas :imo
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!?Us, su L .....
11 1" l .
slap1.,iNM 'r,i " l c-1·us • ; " zmoP,uus
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M' r,ap11,,l..:11s (()~ l mr '" bdl,111di10

PilU,JĮO,-OJe
p~"drdc! r._
f>t -

n,s aln~o I m,,n„ hul.i. kur ltto metu huvo tr N dpu~
J,s ,...
~sake sl.1p1uii>cli111s „Kumpis
- 23" ir " Levas
asc"lė,,.-..
.
rr prandė, kail auJ_nk,1111s. Jo l?dUlomis PN dv, m; ~IJ•
i.imfm11s. per 1nJnt s1.~n,1 hu,·o sttzft1sras ir dabar u ~ 10as:
rag(•s m,esln lt~nn,nc•f{' Jis perdovė kad kar~ R It Tau.
. _
'
Qs lar v
k1t>l1h•s ,r TSRS pr~sorks J<l~J Olt'lll P,CP,u;)' s l - t p Gko1aor111 ir pra·r kan h<>tm•it1 sl,1plos orP,a oizac·Jo d '..U1 OS bu„
• . •
p,1s Inmsus10s ir._ pries
ar010ant ,~nkiel'iams , tos e vietose
. ·•
.
kur "" or~,1n11,1c11Os n.u111, iškc>llu p l.ikal us LI
'
,
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"
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aJc l)'V•<.11 ron 1a,, o tv,,,kai prižiūrėti p,iskirt atl• '
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l It ~1s
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ų

l111ka-

r,11s, J<HS <V1f r dnko \ •(1s ir ra,dėrrus

rr1<kla - r,1utine darho ar, si111~a . Kada i
p1an~1mas ap,P bro tarp \'nkicllfos ir TSR<;
dt· ng
,·o eaur,, ,•ela1 ,r mums n<'liko laiko pl aėi
p;a ,ą buhucin111m rlarh11i Hh: t ,. •
.
e ilm onlrrevo~

,ys l 11, til 1 mes su Nas<>vl ė !um atskt'ro
nul • l
., mo nepn/>ml'me.
K,r~ riieną ar v<'r
1
p,ha1Qnfp P,,,
,au: "'1 taip Pili l'l-1 l m<>l ų balantl
" manr alP fn ,. 11 · - -•
Ta_ ujeni• a T l
~ rie ns '• VokiPllfos · kRžko
' r au a nskis k ·
p,s- 23 .. ,·, " · · · uns r,asa k<' slaptažodžius ,,Kum...,,,~ak - 23 ", T as k llrjeris pranp~ Ir ', .
likrųju Qre1·1 h
lis aras l
V
•
1941 metų nen _.,.
arp okictijos ir TSRS, bPt ne
k·
• ,u,~s J- 10 rl T l
"l kurjoriu kai j i d
-· au enls papasakojo, kad to·
Priet 101 iuos _T' 8 aus: pasi11sta Iš VokiellJoa l Lietuvų
1nstn1ktav 0
d
,
k,
~011 h•ms pinf~u be
vo ie<'ių karininkas Ir n orėjo
~'"k•s lietuvių k jh I Jie otsisake, Pasku i ka lbėję,1 kari·
d" llen,vtu lnlerrs:i sautpaalAklno, k ad šiuo m etu voklf'<'lų
vtJ u1-<fa •
ampa Ir
JPn l 1 '<inf, flno<1a ml
mes turime i;?ar binl'aJ fvyk·
ne••••,•~ 10 m•ne kad •k11111 tai bus LINuvos ne udal. Tau·
11 ' h ru l , l !Pluvlel n ft donųtWa l
' ' '
kų' Ir" nlu keli \l, tiltų
I
2•mykl
' DI' ~l11" bol
muou Ji 1 . ų l• nelmų It L "
iev1Ju111ų ltvetU fabrl·
'"
P>e alaprų lietvvtq L kartu Jis puprdcl palnfor-

°

lladonalltlUnlų orranuad.111

d,.uh,,

11

pdSllkt•, kc1d, (•s1HII fl•lkdhll, P" v1•l v,,i1uo~ ldl

1 Voktd•J4
_
f\-. 1rumpr.1I 1JJmfonm1vau JI ,1p1r• m J!;ll dll1k1ą knnlr•
rL•volntt mi d,,1 l..kl, ht·I k,,dr:'ln{!• ~kubc•JJU ~-.._·~lli'.'5 1urm(J•
sulg ;.vr>ntr-m~ pils Srmhj j Ku\rn1.1, 1,,1 pr1s1uliau J•Jlll SJ?dUII
.,mulkl'!tm; 111 fo1maCJJt.l iš KJliaus, ~u kuriuo J.e IUrt'J'-> 'iU '"
siltk ll k 1liJ d1r n4 ,•1.1kar pas le1ll'nctnl(1 [1d1mt,4 •. p•~ kuq
jis to ip pijt liuvo slqstas 1'i VukH•llJOS 1r kur Jl"i luH·J 1> n1.1k·
prt.1J11 ,l1

voll K ili ų -l! l .i ~,u c.1pm lė.11 101 n ybojė Jfl l 1 mctq h,.llandi:io 30 d ar
~
u u 1~ prddė1ų ult•11, pas Nd'SC;VlČI~.
kd<l JIS perdu, per JI ·1 aujenrn, td1, k ą tun prdn<:sll l VokiehJ<l Su Tc.lUJ •nu1 iJS ~u~ 1tarictU, kt1d JIS luri vcJ nuvykti
! Vuk1<!l1ją pdt,k.slrnll koro tarp Vokict1jos ,r TSRS pradi1os tc:-rmmu·. 1n(ormuol1 apJC pt.1det1 L1,•luvoje ir ~dUlJ
vts,IIs kl<lUS111'1t11s a1šk<:sn1Us nurodymus.
Kllnts 1vykde 111<.Jno pdvedimą ir sus1ta.re su Cu.hmlu
d,u k<Ul<} sm,101;.11 Rt1uUonosios Arm.Jjos korpuso nflme
T.ls susH1k1rnas nejvyko todėl, kad E:dimlas buvo ,u,mtas

kartu su Tau1eniu už r y~ius su pastaruoju
Pngal mano i:odžius užrašyta 1eis, n1ia1, man garsiai perskmtylai tai 1r patv1It.Jnu savo parasu
KUlu!!I Juo,.,~. Jono , , .:tmes J()()rJ metdlit R"k1ik10
.spd r11~·w, P,1n•l••!111 1,·o1h,tluJ~. P~:žrv1 kn1 ka,1m• KII~ ,i
INollų

KILI

US .IUOZ

s,ivaTankl~kl p arod,m•I
1941 m

bltif'/10 13 d .

Aš, buvęs Raudonos,os Armijos kap11onas K1lms Juozas, š. m. biTictto m ėn , 12 d . VRLK orgam1 buvau areštuotas Ir apkall,ntas dalyvavimu kontrrevoliucinėje \'l!lkloje,
•

Ąclolfu l!ldlmUus,

Rc1dvll!Jklo fdjono ~1.alkaltlo dV(UQ uvanmku.

2e1t"po agenln'- 1flllerlntn k\Jt \Avijut
h1tln,m, 1ou]ODIL Red.
•• ADSlt d, r. 53, 193-209

l.Į UtlU\'OI,

vadovavo nAClon•~

r,1 u nė org, nluc Ja bavo pavanl . K1 k m
Bu) i:Jus m rmavo, ji v,1dova 0s1 n ~Yld mslrukctJ l J l ad II b m"
žvnlgybc org 1m1 sus kll, tuo tarpu tur II t1k ccnlrq ,r nut 11 monl'll, kuriuo , r ,kalu! esant, galėtume • ų 11
i provmciJą Siuos ryšio žmones gera, 1štirtl, bel Iki nea Jo laika , su jais tl ,o mo ryš o n udaryll
2. Pr.is1de]u.; karui,
l būddiS
!Jll, kad (l
• a sNua• sukurt ir r, l
Akty,.istų Ir nt
kun
a , v111 r l ali U
tar 1s
Voklchjos \'}TIIIUSybe d l būsimos L. tu,·os
aant, drkoa.
ZlnoJ u ,š Bulvlč,~us, kad šios ne\~g hos or11anlzac110s
d1spo21djnjc yra slapi s ra<lijo s111stU1'dS u kad Jis yra
2.emkalnlo žinioje. V1enlj kart4, kad Bulv l
t r Jo
k kur 1'\'} kti, supa lndmo Jis mane su Zemkalnlu {bu\'
,,Ramovė • va'gykloJe) Ir [>4S<lkė, j I butų re
l
Ztmkalnls tav, js
. p,, i,o susilikimo su Zemkaln1u d,1ugtau
Jok,q reikalų neture] u.
Bal"ndiio 30 d t, •nu l'lulvičtau jspėlas,
Rll{>HJ p
lln Efrhml~ t rup 'k ). ~ kuri yra
'
tmo2\IS 11 Vokielljos Nu J ap,e 21.00 val, radau
r

ar

'"

1 nei TdUJrnio d n ksnau n p
1, ,, cu11111 < ,
·
l ) vibat
Pihlll T,1u1en1 'UI~
1,l\ l, tnkias 1nlorm,1_C1Jd_s.
pcH
r.
i.111 ,, 1,iu l TJUI• ·
. 1HJl TSRS ir \ o,rn·tqo_s pr.isidt,i
, ' k ui ,.11,1s '
. "k
t,\.•J< ,!J\\ J
·
, ~ 21 ,,1u Skirpos ir
lp1llo llerlyne
l
,.,,t.. 'U ~ It \l
.
rt
n,·, ,.1u,
1,; 1u,·1u _,•ntras ĮspcJ,I p('r aus:_ n~p,1si 1,.
,•drl•"'•\Į'l~ma-, !Jdais: nes \'Ok ieė1ai, k u1s tyd<1 m1 Lietuvos
keti n 1 \.1e<1U p,i
• t ui.a si~k1a sa,·o llkslo; 1) esą
--.-T~n,bųsan,.
..
.
. ,
l ,11 ,!1 P11 '
d ·h(> l ra pasirC>ngus1 karo p rad,ioje

,Jnn•· ,-,,kiec,4 , .d 0 ' 1
dvsJ nlus, Apie šiuos de1 l tuYOje s1aml11us oro
•~0 • mll .. ,e
t,
. ,·i<a akl"yv ioj1 Lietuvos visuomene._
. n' S n•n:.tu ur 11
.
· ••
, k d oalėlll l aną pus~ sienos per gabenti
& t pr3neS<'- J ,
.
B l „ l
k,,ki nors pa,d,1 Apie 1a, painformavau ~ v1c 4: Ir jis
•1 •
na pabandyt, sutvarkyti rad110 ryši S1uo
pas'U ė ::,J3 pro1;;
.
.•
re-kalu bu,·au ga\"ęs tokius nurodymus· mus11 rad110 Sll!S•
tu:-." su rnkieua,s m•~ah susmsl1 1r, b~ to, JO darbas yra
Iat-a, pa\'ojin 2,1s Prašyli vok1eė1us, kad jie n ustalylu la1kn ,r ncstat~,ta banga informaciją duolų la1p stipriai, kad
bi,ttl ~alima prnml, paprastu im1u,·t1, Taėiau ~eguže 3 d
nustat,1u laiku ltn E1d1mlas neatv yko. V eliau paa , i,kėjo,
kad j1. are;tuotas
•r ·eho 8 1<111 apie 17 ,·ai. skamhtno iš P~hradės ir pra "-ė
1spet1 mjr. Bulvičių, kad i Pabradę yra a tvyk usi jo t.mona
Bulv1č1us į Pabradę nuvyko ir, 2qięs a p ie 24, papaw.olo kad ka, kune ,š .mūsų" žmon h1 yra areštuot,, paimt
rad,1c s:ųstu,·as. Ir kad 7..emkaln1s j~ u ėiąs liesioC?in j pavoju lut, are;1uotas, Tą pačią nakll Bu lvi ė ius buv o staiga
,;Ja,·ktas i Vartną ir, kaip vėlia u paaiškėjo. pake liui buvo
d!MIUotas
Aš. kaip Tarybų S~l un ROS pilie tis Ir bu vęs Ra odonMios
>ūmljos vadas, jaučiuosi padaręs didžiulę k laidą, Ją nuo·
.,~t-ai "!"<!all~ 1auju ir laukiu telsln~ larvbl nių jsl atymų
bausmės. 1 !.Į purviną šunk.e!j - kontrrevoliucinę velk.Ią
esu pasukęs ~rynal savo iniciatyva. Esu pasiryžęs k antriai
perneiti IMn skirtą bausmę, ii ilo b iau raus nuslk.a lllm0
pasimokyti, kad vel gal~au kaip garbinau pilieti• 11rlttl
l Ta rybų Sąluni(ls taul\l bendruomenę,

K J 1l ln a m1110 K iliau, p aµ lltl•1m1 p4r,,d~m• I
1'14 1 m l>1tkli•J
Š. IU

(MVc1~df

l•

1nil~hJ01

Vt,klf' ••l Į

1

13 d
pi

lf'

(nJ r4 puhl)lJ\'1111U \l 1rrnntl1, drnt· S Vdl. ryl11 l,UVrJ p,J!'J Ulnlll:

plk 1111 Sutku~ 11 pdp,11,,1k 1 •J'J 1,,kl jV}ki· <.,.,q,,J 1 m.:.J
n,,kt1 t il\.·o hul"4. piJsh 1,qf'J. ~-1•J prit-)'> lJu1,, ~IJ!i. fJJtĮ ,;pa11 ;,1,)•;"ii

tin~o skythlU!t

c1ut,Jmol,lhs, dl\')'k~ )pd• !tkyrlavs ,stst 0 .,- 111

jo IJLII<· <lon• krdlą, o luu larpu 511tkus 1fa. l<JIQ ~l 1v~lq st,:·
b,•jo A1·tomr,hihw nu,·oži,wus. Sulku, alqo po& mane

pr,.: yri~"' ~ pdtanm'l, k~ dal,-,r ,Jaryll? A~ pas1uLa11 l!ulu
1 m,rnn Jo,·ų, o dieną pobandyh 1,a1škmt1. kokw liksiu bu•
((• darc krata Točtau Sutkus llll~[ltendP., k,1d lillp Lut,, no,
a sH{!ll~ pt
,··'l"ljo l Panr->nu ,c;\oti 1~ l1a tn'1c•1r, \')kh l
Kaimą. o I
nn k-11p nors sl,,i,ta1 1 \'ok,~i1j,!.
Po dvll•J\I ,avaiė1u nuo ~,o 1v,k10 b11vr, pa, m,,n,, alvy•
k~š pil <:w-1 ,1uskas, kuris alne~o man Sutkaus ,, \'olttell•
jo trumpa a,-keh, Rašo. kad la1m:n11a1 Jl"!Cjo s,eną ir d•·
h/lr 11vveM Cllkūnuose. Svetl~uskas pasipasakojo, kad
vcrtiasi kontraban<ln ir i Vok1e l iją v,J1k$l0 ~ana dainai
Svetlanskui mnno adresą, ma ·t, buvo cla\'ęS Sutku,
2 Per susihk,mą pas lln. Eirl1mtą p11 Tauj~nis papa·
saknjo, ka<I savo akimis mat ę, E1tkūnuose ~m Raslilti,
apsiren~iisi ka,mie-',o drabuh3is. Taip pal p,,p,,sakoJo
kaip tikrą rlal)ką. kad slaptai per~~s siena pik Kra•,.
nailis
Kalllnamolo Klllaus sa,·o ra nka r~\tl
paplldoml pu odymal
1941 m. blrlelio mėn. 15 d

Su Bulviė1um

buvome pa iskirstę pare,~om,s . se·
lr.anė1ai· Bulviėius laiko asmemnj ryši su konspiraones
organl~c1Jo; centru Ir su civili niais v1suome~ės ats1ova1s:
aš g , kai p Jo pavaduotojas, turėjau numatyti Ir p-,rengU
•
·og kol ateis
žmones ko rpuso karių tarpe. Bu,'<lu jspt!tas, l '
tinkamas momen tas, niekaIJ1 nesakyti oei apie mi!S11 nWD4·
1111

ptc toki,1 hl'S1kurldni'·i,1 konsphac tn
1,:,mus 1tk•l11 s, net a 1-. 1, rinM (1šstml1juvim,1) lllll'J·au
. ·
\ m1•m1 s.
·
_ .
..

d

ę

a-

<•lCJ.fl11•"M . k l JI' l y. asm<•ntOlll slcl)Cjllnll ir 1· .
t l111k1ma15 t" h s, .
~,
11 t ar ~
, ,llbrjuTI<1is ,1p1c 1arptaut111r. panet. 1,. ',ipie
t>ulli prog
. k" ,monių nuota,k~s ir pan. O jau •=
im·b,nę .an1,ar ~•
__
.,
,-v
' ·
darYII ,:.,-.1d,1 . .iJ t«m 11~ ras asmuo konspih>k10 <telJeJl!TIO
.
t,. t
rac,mam dail 111 gali būll unl.amas, ar JlC'
ano asme niskai 111111 kanų ~~ra s ir charakta,. t ka duol« tardytojui
atskirai.

J<ad,, pradrjomc galvoti apie uždavinių davimą Vilniu-

je sto, inčiosios kariuomenės dalims, ii;kilo reikalas

i !l

darl\l pritraukti dar vieną kitą patikimą asmenj. Tokiais
buvome numalę: kpt. Guiaili, lln Sadwvlėi11 ir kpt. Anta•
naviėių Uimeg.ll su jais kontaktą buvo pavesta man. Pas,kaJbi,jus su kif>k\'ienu iš Jų atskirai ir iš kėlus kl,,usimą:
ką turėht daryti Lietuvos kariuomenės dalys, jei staiga
tarp T, RS ir \'okielijos kiltų k<1ras. Kiekvienas is jų patarė,
kad r~lk1a paren~li koki nors veikimo planelį. Dar pra•
di10Je rodrs, sausio Ir va~ario mln., Anl11naviė1us, Sadz •
,·,čms ir as bandėme svarst1•ti patį pirmąjį variantą- r
imti i savo rankas Vilniaus miestą ir po to organizuota
vesti iš miesto llrtuv,škas dalis j Rūdninkų n11škus.
~askaičiavę jėgas. įs1t1kinome, kad tokj uidavini jvyk
esame per silpni. Po šio pasitarimo kuriam luikui vis
buvo uimesta. Kpt. Cužaiėiui ir lln. Sadzcvičiu, buvo d o•
tas uždavinys- numatyt, .,savo" žmones kariuomenės
dalyse.
vasario mėn. pra d„
apsApie
t j
z1ą a!Ju su Dulvičium pasitarę
. variantu. !skėlėme sau už·
da 15 o. ome ties pap ras 1esmu
,1n1 - kaip galima d
..
hnimo
.
augiau 1ssaugoli
nuo gol>mo suna1•
·
musų korpuso g
• Ji'lN• js1tikinome, kad d<' l
,1so,i eiles p . •
yv4Ją

tvvi, •~-

. nezasėJų keltt korpusu,

, . • u,..,...vin1

bū1t1

sa ..

koki

nors

ak·

iaudmenų, Jei tilt ba vi~udybė. Kadangi visai net url!De
ndys,me Jė11a užarobU eendėliUS ir pa·
140

1p1ldy11 ~ūudnwn11n1s, pe1 t◄ 11 kcH.1s VtJl drh ru l rnoto
me,·h,rnl111otos d l}U &JJ tų ,1ps11plt V,In,ų Ir 1un1d 1~1ko
mus hkv1d1101q Ats1ivd 11 inl l 1n
s.:,mproldv1mu , ltJvrJ
ap!i16t1Jl,1 Iu:

ius, slapi

ŠIUfl Vdrlantu: pirm Įją u;:iktJ, ka1u1 pr

1, b1 t11ukbmo, mdia s bu1t'11a,s „1;n,uuot

1do---

;

mie~lo u c.1phnkmuu„ k.d1ois suslnnkt1 Rudn nkų (Valki•
n,nk,1) mi kuO!oc. Kalia b VfJ lies š o Vdflantu ga u1uia1
aps1slolu, n n buvo Bulv1ėidus J>dVfs.t., h pra,hsk.u uoh $U
Guia1
Sad1,cvlc1um1 i,\nlan.1v1ciaus nusprendėme
dau111a, l
ruą rielraukti, nes, k.a·p J1B pa -,,ke, dcl bro•
lio pat
\"c,kicllM galis bul I s~kamas, o antra
p r did1.!ė grup '· !Jei to Antanav1ė1us iš
l visam laikui)
, nlą pate1ki,1u Gui:aiėiui su Sadzevičmm,
Jie abu kategoriškai pasipri<'šmo lr pasiūlė savo projektą:
scs1'clkt1 ru c.11~ Roro
Rovy, Allarja, V1lncles up., Ltas•
kuvka ir cia ginlls. Pagrindinis motyvas,- kad tą raioną
iš v1,11 pusių supa g<1mtmės priešlunkines khūtys lr kas
svarbiausia, jo ,entre ra šaudmenų sandėlta1. Ypaė ,,.
dzevi<111s tvirtmo, kad !iame rajone būtų galima iss,la,kyu
kokią savaitę laiko. Klidangi aš jų projektui neprililnau,
• o jie mano pale1ktc ,i•ai n enorėjo svarstyti - prie nieko
konkrcldUS nepneję 1;s1sk1rslcme. Kada šio posMi.10 Gda·
vas pap,1s kojau Bulv1ciu i, jis taip pal JŲ projckl4 sukrill·
kavo lr mu odė - pasistengti allllnkdmai pavetkli GuiailI
su Sadzevičium, kad jie vardan bendro labo nuo savo pro·
Jeklo alsisakytti ir prlsirlėll1 prie musų. Kada po to snsili·
kęs p,lSdkiau Guzaičiui, kaip I ŠI reikalą žiūri Bulv1č1us.
Jis, kad Ir nenoromi~ sutiko nusileisti. Guuullui daviau ui·
davini : numatyti išėJ1mui iš miesto ir pasitraukimu, kėlius
ir numatyti pulkuose žmones. per kuriuos galėlUille su
pulkais turėti ryši, Gužai tis paiad~jo tai padari li. Vėliau
dar buvau atsitiktinai susitikęs 2-3 kartus Gužaili ir at·
skira1 Sadzevičh\ ir painformavau, kad, gal but, pavyk•
UI

... l ji luo 111urn litu
mhJrt.111<>111 k,, • \!O<

/'

lilrlc•

rc·n

k
1{2

m

, •.,e/1".

,,

l

, ,

ustauncdamt u va Visat llk11141
oro desan••
"'11.
,,ro p os '"' tsn3udoJo tr pagaliau. n~avo Ktt
P1 , uli ~,•. dinO. rduoll p.ircdymu~/ Kar111om,:,11(\s dai!
bu•
.,,ta l"r ,.,,rduoll uzddvm1us per lštirh,_

'
K,d
.11,~u. •

,,,k1ečt•~
o ~-dcdallli pat dlllą
••
Ir ..,
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l

ta

jspt•ll "

r-

'

• .,.

bu,o nurn•) "' di\ ,iiios ,!Jbo p,1re1gunus. l vz., N parei.
,csn, ",a1 k.onkrtllf uid,1VtnĮ V) kll l M <1a11 t,
R n.u g•"'"' rooui K, kad slaptai ve1k1ąs •labas Jam isa..,
'•da"inl
Ar Jis puls asmentika1 1....
r du<>I- k.ap
l
, l 'cll l1~
."""l
k.o '1kdl
r ~vo nuož1ura gilh pa\, •It vadovav1.
0
ct.,!tai ' d ' ; , ~ · ; , 1 re,nlŲ - yrn jo reikalas. Be to, Įat11
0
m~ kur
etu nurodylds v1~n,1s antras los dal1r"S
b tų tuo pJ< ,u m
k
"
muo k.unuos j,s gah 11<' JO 1os rizikos p.i,
e ., ..urtas u
,it, • 1 kaip paga htntnkus
Ta u v,sa be<la, kad gerai ištirtų Ir pat1k1m11 asm.en11
s,a,tua kanu ruen<> dal)se buvo nc·paknnknmas. 'pa
t klų
11 truko 18~ ~auUų "" IZJjOS dalyse \r b o
ką 11 n 11a1 n.,_, Guža1t1s Ir Jc1 buvo, kokie llc asm )
tr pJllkl

mn n

r.i

žinoma.

<:u pro, rncljoJe stovinčiomis dalimis buvo g
p,isleltll ta,p Pasiųsti I kir•kv,~n,J tokt.\ dali po V n
iio u, ~l iš ltabo) su uid,1\,nm vykti l arll
desn1 m1,ką, ( Id išs1skla1dyll 11 vc,kll parllzan
k ems partLt.anq būriams telktis Į tokius rajonus k r
numalyla nulelsh oro d~mlus
Bu, , 1l kaikur su nojo, kad voltlečlal OS4
fadej~ karo pradl,oje Lietuvos teritorijoje plačiu ~
panaudoll parašiutininkus lr. Jei mes paeeidaul\lJll9, l 1111"
rodytus punktus išmestų Rlnklų Ir AoudmeDŲ. JClet pr

IVarslę. abu SU Bulvlėiuml pueųėme tokŲ

IIUlll2fGd

t1nktams ilmestt punktų acbeių-iem61apj ~

kome &rtl&u dtclesuki llllabt 11111 • • •

rajonuose 11 Vilo buvome IIIIIIIIŲ,. n,cĮal,,
tus. llen&dcnl il plaų II UIIO

P•uc.t l . 300 000 tuq
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ir 5111511 Ją p~r Tdujenį. Ypač dar dėl to,
. l)eve,k ,·is1~ką saugumą. Susitar ~d
uittknno
.. .
ęs su
Tauicms
oužės 5 d. sus1t1kt1, parengiau k
!l Eiduntu ge,
.
d
. .
Op!Ją
n.
.
"1aus1 per E1d1mlą per uoli Ją Taui·eh1
00 000) tr ren,
k
.
" UI.
14 .
, ·i·os buvau savo rnn a parasęs sutartin·
Ant ,,os M'P'
.
'k. .
k
ius
.
. k tus paa,skm1mus. Paa1s eius, act ltn. Eid'
1.<nklus 1r 1
.
.
. _.
11n.
ldS arestuot,1s, apie tai painformavau mJL Bulv1c1ų. Kadan.
.
d pals buvau buvęs ltn. E1d1mto bute jaučia
~i ~e~u,.es 1 ·
_.
• .
u
JldVOjų, kdd Ralėjau tiuli saugumo -~~ganų pastebetas lr
kiekvienu momeniu oreštuotas. Bulv1c1us patarė nieko nelaukiant visus tris žemėlapius sunaikinti. Aš, tikėdamasis,
kdd dar ui. ,:,cnos-anlros gali pasitaikyti proga pasiųsti,
pradi,oje iemėlapius buvau paslėpęs, bet, progai neatsiradus " artėjant terminui vykli i vasaros stovyklą, visus tris
iemelap,us ldu gautus iš Bulvii iaus, ir parengtąją kopiją)

vien_ą kopiJą

sudeginau
Atvykę~

Taujenis laip pat pareiškė, kati vokiečiai, kanumato plaėiu mastu panaudoti išsodinim4
parašiutininkų ir i nurodytus punktus išmesti ginklų. Pasak jo, \'okiei;iai pag~1dautų, kad nurodytuose punklu091,
telkh1si vyrai, kur j,e bus aprūpinti ginklais, instrukto
riais ir gaus konkrečius už.davinius. Nurodė, ·kad ši inlormac1ja 1š visai rimlq šailinių ir kad ja galima pasitikėt
Kad tikrai spėtume pasiųsti į provinciją ryšininkus su Jnstrukciiomis, pareiškė, kad apie karo pradžią būsime kokiu
nors būdu įspėti bent prie§ 24 val
. Kadangi šis ginklais aprūpinl~io plan as apėmė civilinę
visuomen~. daugiau jokių smulkmenų šiuo re ikalu nežt·
n
•u. ~iskas, ką čia šiuo klausimu nurodžiau yra girdėta
ilrba ts Oulviėiaus arba iš Taujento.
'
Kartu su Bulviėium svarstėme klausim11 kaip turėtų
elRt!& mūsq vyn,I . l b'
__,_
diiui, tas
'l• ut" pa5kelbta mobll.lzacijal Pe•,·
ptū(lil~• dpa~ Taujenls informavo,- ked vokiečiai yeda
ūklnink:OO: neslmobmzuoo, nealoll j armiją naujoJcalllS,
prfslatymo) 7.0°::kdyU natoralinlq prievolių (gri!dŲ
•
U, visus Tarybų Valdiioa jlatylllUS t,o!P"
rni

prasidėjus,

'"'

tuo11. S1110 kla11s1mu dbi(•JŲ su Hulv1t1uru huvo viena ouu~
rncmt-: pdnašw1 hoikoto propt1gand11i ncpntdrti, nes Ji tar-

nautt1 m· mūsų, o gryn<11 vok1e( 1ų mt<·u·sdms, Jr-,gų kas
n<,rs klaustq, kaip tokiu c1tv~ju clglts, palurtt lojdl1d1 vyk·
dyli visus valdi.1os ĮxHėdymus bri rc.:1kalavlmus. Ar buvo

1škclias uždavinys

s,ą

nunti skl<:isti v,suomeneje- mdn

ne'l.l norna.
[su E, Bulv1c 1d1JS g1rd<:j~s. kdJ Voki~llJOJf•

e„dnli

Lietuvos vyriausyllė, kuri kartu su
vok1ečitJ tankais turėtų atvykt, 1 Lietuvą Ji kažkas jspėjo,
esą, hOtų ger, J jei tokia hūsima vyriausybė tūlų numa·

sudaryta

provizorinė

lyta iš lietu\ t'"'

esanėių žmonitĮ,

neo; toji, kuri Berlyne,

esanti perdauii vokiška, t. )'· kuri pasiryiusi vykdyt, viską, ką vokiet·1ai diktuos. Bulviėius ·i.ddt•jo Sn10 reikalu pasitarti su „c1vihaka1s". Ar jis tarėsi, ar buvo kas nors šiuo
u·ikatu padaryta, Rulv1ėius manr;s neinformavo.
hatla mcm Bul\ 1c1us pc1sk yre susitikimq 5U Taujeniu,

kartu pridūrė, kad jei iš Taujenio
jo, kad apie ta, painformuoėiau
NasevJėia.us pav<.1rdės

sui,noėiau ką

Nasevii:ių.

visai nebuvau

girdcjęs

nors nauKadangi aš

ir neiinojau

kaip jis atrodo, Bulviėms nupasakojo jo išvaizdą, davė adresą ir pridūrė - apie tavo atvykimą jis yra įspėtas. Jei
kartais nepattkėlll parodyk savo ~smcns hud>jimą. Po
pasimatymo su Taujeniu, ant rytojaus bu\'au uzėj~s pas
Naseviėių,

kuris mdnc priėmė labai rezervuotai ir bend-

rai laikėsi labai atsargiai. Aš jam viską papasakojau, ką
buvau girdėjęs is Taujenio, ir paklausiau. ar kartais ne·
turi l : 400 000 žemėlapio. Zeme!api surado rr dave Iant šio
žemėlapio buvau parengęs ginklų numetimo plano kopiją,
kurią norėjau pasiųsti per Taujen j). Kada pMiskėjo, kad
Eidimtas areštuotas Ir parengtąją kopiją nebėra kaip pa·
siųsti, Bulvičius patarė dar kartą užeiti pas Nasevičitl ir
pasiteirauti, ar Jis kartais nežino šiam tikslui žmogaus?
Buvau dar kartą pas Nasevičių, tačiau jis atsakė, kad šiuo
metu pasiųsti žemėlapiui jis neturi priemonių. Ir ~ndra,
davė suprasti. kad toks pašalinių asmenų lankymasis Jam
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lo ml 111, laton.i11, 1 l 11.r 'to dutx, LT R G tc)1!LJ
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1E.\IKALNIO

-

otus ouYe'l1 buvo pavesta mdn. Visus rartj
DOkum•
. . d kuincntus pakete K,rnno 51
Jo
51 lU\'<J t."ChJ!IDIU> . . .
Olyj
. ·1cė K,unantau,ka
..
ma•'. 1te 1,
\ 110 ,ų kitą dieną as nueJdU pas m«jor~ 8
su~r1, ęs l
.
•
d .
-. ui.• r o lml~ mes u JUO apwllEJOme ra Jo s14stuv
,·1c1ų, l kJ ., • ,r šifrą. \'ist tie clokumC'nta1 buvo Vokie•·o
apra"I ouu
.
.
ctų
kai~- 'susipaiinus su dokumentais,_ maJorns_ Bulviėius pa.
"cdc man u,dll pas Kamdntauskų ir apziūreti radijo Si~slU\'ą.
k
•
K,lą dieną, apie 8--9 ,·al. va_· aro, as uzc1au pas K4 •
mnntau,ką, kuris gyvena g IV JC, e ančiojc netoli Luk,ik,ų aiksi , Jis buYo namie. Netrnkus po mano atėjimo l
Kamani,,u,ko trutą ',JO Sknpkdusku , su kurmo Ka-

ruantauskas ma~
panmlino. S paz111dindamas mane
su !,krip' au ku. Kamantauskas i~p,•jo, kad Sknpk~uska
yra mūsiškis lr p ,k.l,JUSO Sldpl,11 org,rnuacijdl. 1PS VI 1
trrs apžiūrėjome radijo siqstuvą ir nut,uėme ji nunr>št 1 pas
Sknpkau·ka, nes buvo numatyta prad<'ti darbą su rndijo
iųsiuru

jo bute
Kaip bu co susitarta su Bulvii ium, aš turėjau nuv kl
kripka • kQ buta ir konkreč1~1 išspręsti klausim d l rarl
jo siųstum darbo Aš nutariau uiverbuoh l or n1ZJ

DVRA lietuvių korpuso leitenantą Joną Valkluną, k
tarnavo i;•šin būryje ir gerai pai.įsla ra,Ujo si11stuvo dar
bą. Va!k,ūnui aš paskambinau telefonu ir susitariau su JUO
SUSllikh ,P,lzeno" bar,, Ll'niao ~atvėje, kur mes ir sus,ti
kame.
Kalbė!lamas su Valkiiinu, ai hesmg paklausi u JI, ar
115 su•,rh dalyVimll slap101c r,rg<1n1? ci joj 1r būti tele 0 ra·
\-a~tlr <Irs 5tl \'nk 11•11ja palu ky li \'el kiunds s utiko daly·
0 ": 1"~rlj?s daroo Tuomet a Jam p,1p,1sa·
kojdU,
Dllllus " ~ or~•nmic,ja Jau turi radijo 11stuvą ir jo tech·
""Aum~n•t,s V41 k1
kartu tam.~
·
ną aš gerai pažinau, nes 111es
,,·rm. 1, ' ~ Lietuvos kariuomenėje, žinojau Jo 110;
darbo slapto)
r rVf si t og
eiti 1am kJa suną dė
orgillll1.ac Joje noi. prl tai. kaJballl ai>lt

ka;

Vt1lk1lrn l. ~u m,1J 1,ru l3ul vitium, p ~lfHd
rn '"" 1 p(!J ,
k,11! Valk1un,is yrn_ DVRA p,rmunas Ir g 1h r
likt, stc.,11
1 • lapu (')tg,m1Zc:1C1J<1, torlf'I TP1k1a huti t1ls~ rgi,un

t 'f\.'t.•rht1v,~s

V11lk1uną,

krlpkauską, gyvmanlj

kurtu su Juo aš nu )au pas

7.ygunonln gatve], Nr 20.

Sknpl;11usko bute mls nutar{•me radij,, su~tu, 1 tr1 1i.. 1

nai pt>rkt·ltl pas
dljo ių u,ą
Valkiūn >

Valkiūną,

ir l<,Hlll !,O jw, d~ nune! ū fdr
Uosto gatvėje Nr. 2n. l,1 22
m~s dr.iue<• su juo krn,,p,da, apzi 1,.
ir nustatėme, kad JIS ;w 1i,chn1 kol
tin~ ,mas darbui.

hu l ą

rt\1 su ~kripkm„sku, SE:' madic:n•
j.s, Skripkauskas, lurt'jn h1uk1t mūs ·
n toli Pavilmo
nkdio stoliP< o mrs su Vnlk111nu t11
r~j, m<' paimli radlj > sittsluvą iš \ alkillno h11l0 ir nuH; ,
l f av,tn
!(•s taip ir padarcme Apie 3 val. di~ną s11sH1kę
Pav, n' je su Skripkausku, kuris mūsu laukė, mrs visi !rys
su ra,lijn siustuw nui'jom" pas opi ilnkehnmką Gnhj. c-~,bio l le pastatėme rad,jo sių uva Ir ·usirišnme su <IQl1m1
IRf", ~ n J.I Vok1t'lij0Je
Turiu p,1sakyl1, kad /,p f,ad,~nl, 1911 mN11 kovo 2fl d
Hulvlt'ius 1te1kė man
rd,>v1n1ui šifruotą r,1rilr•g1.i111,1 R,>
•'10(1rdmo1c buvo klaus1 m~,, ar org rnrzadjo~ u?'s,irn,o
rc 11{( lR '?a ·o jo ,1nks1 tau H~ iqslus phinus. fon pakl,111su
nulvirlaus, ~okio l u pl, na,, jis ats, k~. kari Ia, )" planai
su SPptyniJst.l Imi scptym,11, raurton,11,; Ir m lynais ratu·
kd", išs1l1sti per i,p,•dahĮ utslenio kurjerj organ11ac1j< 1s

uislenio centrui.

Be minčtos rad1og1amos ,,siųstos 194 1 mel11 kovo 1n d,

m.-s pasikeitėme p,r rarl1j,1 pas.elkm,mu, alvlru kodu

Perduocl nl nrhoR1<1m,1 dalyvavou aš (p('1dav1ao 1r pri·
ėmiau) , V~lk 1ūnas Ir Skripkauskas Gclc•iinkr-ll nlnka tuo
metu buvo komandiruotėje, o kur buvo jo zmon,1 , n i111 u,
tw t j, k<HIII ,11 m ml kamb,u)jc "'lmvo
Bai gę darbą, radijo siųs uvą pollkomc Gol>lo l,ulc, o
me, vl I lrys
shomis 1šėjo1111• l \ 1lni11.
l·

,,rruv~u d>

2„mk,1lnrs Ir maj rds Burv,-

1w1io~r.1mQ rad1o~r•n111s huvo s1!1110J<1mos

,u; p.,pra,lal

Bt1lvlčloua

,r l,11 kom, paket
1,; f(dm,1n1ausko
.
e,
but,• i,;,~ 0•
kallwjJO, o <l<1IJ, kurr buvo ne pakete
J.;
~ lllk c.MU
"
.ip·.,,. l il~ • • , lluh·i~nų pt rddvė man
Ka manrauskJ• p<.r""nėro Vok1c t1Joj1:>, pavadinimas „IRF'"
Rad1JO !lih"!1r:,, "- t
O
•11115 ,š l,;dmantdusko pak<'le.
musų radijo
ra,p 1'·11 C•' d nn• KH ·\ " tarp p,H gautas iš Kama n.
c;•ll\·p ['d\11 1"1 ę • ••
•
111-•
,f
a· c,,1 111 pdlS išdėstyto, nes Juos zinau; prat<tu.ski S: n1.- :)
k f u-·
f o l - .
l.du ;,1,11, pml~ll rrll' prol,, ·o o. L SI r
e,s mgumą aš
._,.,

•t,akau

1

Įiu\'"
.

.

mes dirh<>rne, ttks hitr pa~kyt1_ negaliu,
d•u~ 5(1-60 melrų, ir VISU lai )'ra PdZ ymcla radl j o

Kokra t,an,:a

"'' Old

),!,IU 1l .

·sr1·,·t•
g vr<n mes huv„me s usrjunqę per radiją su organlzacrjos u sienro renlnr. su totimr „IRF" du kartus: p irm11:
karią !fl.11 mett1 kovo 30 d. Ir a ntrą kartą sekmadienj,
19-11 mrlų b•lintlzio 6 d., iš los pačios vietos netoli Pavllnio slnlres. 1941 metu balandžio 6 d . buvo perduotos dvi
radiogramC'S Tas radiogramas sudariau as ir majoras Bul1•1trns ,·,enoje radiotelegramoje pranešėme apie taJ, kacl
drmįJų 1·ddų pas11arlme Rygoje dalyvavo apie dvidešim
dll'IZIJŲ 1·adų. Antros rad.rolelegra mos tu r inio dabar n
pns,m ·nu, kai prisiminsiu, Išdėstysiu jj.
Iš Vokietijos 1941 melų halandž10 6 d. m es gav o me dvi
rad,o~ramas Pirmoje jie klausė, koki us pla nus m es pd·
srunit'me, per kur ir kieno vardu. Ta radiog rama buvo lietuvių kalba
i'

Antroje radloiramoje Jie klausė, kur yra siųstuvas.
kas dirba, Ir prašė nu rodyti pe rdavimo la.iką Si ra d logra·
:.~vo 2auta vokiečių kalba. Į tas dvi
lotelegranias
ymo mes nedavėme, nes po 1941 melų balandilo 6 d ,
:mis neparyko SUSirišU, nors mes trų kartus t,andėllle
1 un211 su Jais,

rad

Bulviėlus ir ų

n1nto Cob
,s-i

10

n_ularėme radijo liųstuv4 1J pletiDltell·
pernesu l „Lokio• bar~. eaanų Lenino e•1•

,·pje :,i11 lo h,1ro ;., lmlrnnku Bulvy,hJ dH r,,r1iJo

" 1111lt1V()
,iru• o,~,1n11driJ1
l,l1k,·11 rM,; ..,,1vr· r,trlJJn ,1 11 c;tuv,, f>ū :a~;ni,tir-i1n,; nttru1 tr
inn l' -t l rn• t11 t ...,, ,nrt· 10 ,, d r.,.,l \'
r 11''~Mmns r~·r<1-,v11
fotk,·m,,

,1- p,1l"i :c.1

,1,-tr

r1u. inlf'lrmav,

1

il r,1rlqn S10'IIUVt1, ,,~ ~11f1kr, h1111 ()

•

,

'

v• ' t>•·l'"'-'inkrl)

radi 1n ięl11s111v,~ Ir n1.1nn nurorlvmu r>t rrt<1vf,

.;.f'tm1mnk111

lok o" hnro šP1mmink,,

m'

l

I

u

l ~lk,tt haro

- ' , as p. ~'.1 1-tau
~' dijn
t11vą ir ___l,11kpl.,':1,l<;l,r 1; K.:tmii nl,insk,, e,rntns
m stn~kr ,,..,~ O rnct,,_m nu~110 c;toli g .IRf"" rl,11rho laika
A-. h,,nrf u sw,,tunt!li 5tl ~lol 1rnl IRr-·· 1
, _.,
,
• •
.
"
,
l ratl1JQ
slnl1s kn,k,. l 1 ' ls,'.k~. il~ tun fau f\"rtl11oll ,.~,~Pramą,
kuria c.1 rf,=1-? \o maror,1, Bulv1iius drnu~,- 'itl ma.
huv~ n~1roclnma t11 I, knk ip pl,1nai na•
k 111 kPhu rr tai. kari lie pl,lMi n~J)alPkJJ
pa:ill flil'i~1rt1 n,~~ kurjPrt~ il~ r,i,tyd nvr111J nr•r~inant siPnt1

.,,~J

c;t11risli1~ ,r nl 1n;.1 t1Prrl 11ot1 krfillm a-r;-mf-niui. kuris tur~Jo
j11C1s pri,1~1\ Ir l pa~kirlir• viel~. l Punsko mlPSlą (vokieėin

ok11011C1li1}
Rarfinflrr1mnff" ,,11vn n11rn<l\•t,1i; sl tlJJ}'Vardi.! to a,m~ns,

kuri s l nrrfn ~lvvkl l ir pri~latl'lf planus, 1r pavardė to as·
mf'ns, k1•rrs
priimli.
Aš pranP<i,,11 m;,fon,i Bulvlčitri , kad nM11sir lšau 1,..,,
ract11a Ir ra<iin(!ramo, n<'rrrctavlau, nPS siustuvas J)IIS!atv·
t~s npp;, lnr,iolr vif'I< Je Ir a nlPnn hloea. Jis man Alsakė.
kari ner<'1kia sk11l>ėtt. radijo siųsluvą r ikla pern~tl l kitą
v1el11 Ir p rrlnofl rnctlo2ramą .
Po to majC1ro 811lviėia11, nurotlvmu aš uhnt>1:2lau ry·
šius s11 Vllni;ius un iversiteto studPntu Annallu,.J<uris Iu•
rėjo rasli viela radijo slusluvul. Rysiams su Armaliu ut•
me11it1 Bulvičlus man cta,•(, slaptažodi „A-2'1"; Ia slaplll·
žodi panaudojau pirma kATla s11sitiki-s su Armaliu. Pas
A rrn II aš nuėian j Jo buta, bel neradau fo namie. todėl
Jlallkau J11m ra§lplj su sla ptafadžlu Ir prašiau JĮ uieitf l
„Lokio" b.lrą. Kad galėčiau paži nti Arma lį bare. rd telyje
a! iam para.§ iau , k ad , atėj l;'S f ba r , Jis a t slsės hl už sral„ Ir
pad lų prl š avp knygų: taip jis Ir padar6

,.,,,,.,n f11ns

UJ

. •o 1
· )lar,J, kui <IŠ ui.mezg ldu ry.
.
Arrnallu as• Jam
pasa k lau , kad
l'·"dam,1s su
l ..
• s11 juo. Ka"'
·uo Jlldjoro llu V1< ,aus nurody.
~111s
qsJUS su ]
l
b
ti'J,iu uimr~ 111 .
vielą, kur gil ima us past<1ty11
o
. turcs ras 1l
.k. k d .
.
mu Ir kad JIS
.
hs man pareis e, ·,, 11s Jau turi
.
vą A1m,1
.•
'r P . .
radijo sn1stu .stuvu1 ir g~hma JI tf'n pernes L ries Pa •
vict~ rilthJO SlŲ
.•. kalhėjau su Sknpka u sku, kad jis
i\nnahu as
.. . d . .
,•
. .
simatrnią su
siųstuvui, ir J IS za CJO ats 1ųst1 l barą
rastq ,•11'lQ mclijo
viena vyriški s\l mergina, bet kati1·0 s1qsluVą
.
' l'
d"
'
paitnll .r,11
k . s·,t•rlu loiku pann l Ia IJO SlljS[U·
. Sk kdUS ·o su "
.
•
oang, 1s · np
, kaip mrs huvomC' susitarę, radijo
vo nirkas ncalėjn, tdl, e '11, 1110 paė>mė Vdlkiūnas. Kaip su-~ l ro pns sctv
siqsluvą 1' 13
1. .is turėjo atsiųsti kitą merRiną, gy-

„"1 1,,, diL•n,,.

\tnld"' "trJ

{l

t ėmr

su

t\nm1

iu, 1

.

•

si a,
· . . J ailos oatvėje; jos pavardes as n •
anėią Vilm111e, og
•
v.cn
.
Valkiūno bute, kai ji paėmė pas save ra•
žinau. Ją mat ,au
. . .
k'
. _
. . u i·a drauge t. y. le1smg1au pasa 1us,
d110 s111stuvą, ir s
'
.
.
.
"Jau
.
butą
minėtoje
gatvė
j
e.
N
e
trukus
1
k
~WM~
. . pas
ją i bulq alejo Armalis ir mergina. gyve.nanll vienam:
kamhol\']eSU ta mergina, kuri nešė rad130 sn1stuvą . Bute as
ją jspėj~u, kad raktus nuo čemodano su radijo si~stuvu 11
laikytų su sav,m. Po sava itės la mergina Armaho nuro·
dymu ir manu pasiiilymu nunešė radijo sit1sluvą i Vilniaus
univers1lelo studento Moskale nkos butą . Moskalenkos bu·
le mes du kartus bandėme susij ungli su rad ijo stotimi
,.!Rf", bet del blogos antenos lai nepavyko. Aš kalbėj&u
su Armaliu, jog reikia radijo siųstuvą pe rnešti j kitą :i~tą,
Ir tuomet jis man pasakė, kad ruošias i bėg ti l VoJueuJą.
Po to J,s paklausė manęs, ar as ne turiu ko p erduoli l VO:
kieują. AS atsakiau, jog neturiu, ir patar iau jam kreipl!S
·
pa~ roa1orą
Bulvlčlų , Dau2iau aš su A rmaliu nebuv a u su·
. ,0
&ltskęs. Kai sulikau Sktipkauską, šis parei§k.ė, kad radi] .
sių 5 luvą reikia nuvežti j Len tvari, bet aš to d aryti JaJJ'l ne
patariau Ir pasiūliau paleikoU vietos Vilniaus mteste.
Kartq man e-sant pas Bulvltiq Jo bute, atėjo taip pat
Katnantausk.as Ir p r ~. kad radijo siųstuvas ouveiU'
154
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L<'nlvdrj Apie 1941 mell1 J;!l'J!Užės 'l./! ~r 2'J d. man l darpaskambino Kamdnt,rnskas ir paprašė 11w1!i p~s JI. Kai
u:zėjdu JldS jĮ I butą, jis man pa'><'lkė, kac! radijo siųstuvas
iš Lentvario paim1as ir yra pas Kril,č11įn1, gyvcnanlj Oi·
dziojoj(• galvi•jr· Nr 24, ht. 8, ir pro"' manr.· rad,j•> srnsluvą
iš ten p~rn~šl1 i k 1l ą vielą. N, atsakiau K"manlauskui, kad
susi tarsiu su Birule Tijūnailyte, gyvenančia Akmenų gal•
bų

vė-jC!

r 1, ht
kuri s11tik0 su m\\no prisi11lymu ir iadejo
priimti radijc s1\1sluvą.
S u Ttjūna,l l• aš pasikalhėjau Ir paklauswu, ar ji n~•

bijo priimi! s1u oli

slapią čemodaną;

ji su luo suliko ir

man0 nurnrlvmt ra.d1}0 sitĮSluv4 iš Knšc'.i\lno parsinešė

i

savo hulą
Karn,rnlauskos pasakojo, kad jis palaikė ryšius su vokieėiq repatrijavimo iš Lietuvos TSR komisija, kuri dirbo
]{aunP. Tos knmis1jns pirminin~as buvo Klausas', suku•
nuo jis ilQai kalbėjosi ir kuris pas i ūlė radijo siųstuv 4
slaptos organi,acijos darbui. Kamantauskas sutiko ir pri•
ėmė radijo si1.Jstuvą.
I<ama ntauskas man ir Skripkauskui savo bute pasako·
jo. kad tuomet, kai Klausas jam pasiulė kurti ko ntrrevoliucinę o r gan i zaciją Lietuvos TSR ir jis, Kamantauskas,
suliko, Klausas jam sakė, kari po 3-4 mėnesh1 tarp Vo·
kielijos Ir Tarybų Sąjungos bus karas, ir Lietuvoje reik.ia
ruoštis su teikti paramą vokieėit1 kariuomenei, kad Lietuvai būtq suteikta autonomija vokieėitJ protektorate.
Af, žinau, kad organizacijai vadovavo majoras Bulvi•
č.ius ir advokatas Kamantauskas; be lo, žinau dar vieną,
kuris lankėsi pas majorą Bulviė i ų Ir kuriam organi~cl·
joje majoras Bulviėius Ir Kamantauskas buvo p~valdus.
AJi žinau kad iš užsienio pas majorą Bulviėių buvo
atvykęs buv0ęs Lietuvos kariuomenės leilenant~s .0 •~::
rauskas, kuris atvežė instrukcij t!S kontrrevohuC1De1 g
llizacija i. Bu!vicius man pasakojo, kad pagal Dambrausko

-

• Klous81 buvo lik komlslJao nary<. 11<'<1

°
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bu,·usJ bur:i.uazine, k,ll I uoru„ 11{).\,
pomUll'J"
•
. •
.
PUlk 1
bel'' ·isl lic dsmenys stengia;,1 gauti ilutom
nuli\~
Bo_ l, '
asiną "
vauuot1.
14
,\ndniJJJJS zadėjo pasiųsti mane i uu.1enį kartu su

~gru~
~
1941 metų birzeho 9 d, vakdre iš Andnū.no u ... , ,
brolį Daneviėių
, pas kuq Petnakl,0,
s iseJau
P•• savo imonos tėvo
., •
A
1.
jau. Ten mJne ly deJO zrnonos cvas leksandTas O
.
!941
biri~~io 7 el„ kai aš at~~žiavau i ::::
jau pirmo pas1kalbėJ1mo
melu mes v1s1 nuta rėm
.. .
•
,,
e, kou
majoro Bu lv1c1aus zmona vazmotų pas JI j Pabradė
ir
ii apie areštus ir apie tai kad 5 ka.
ek
,
. t
t .
,
rad,jo sn1stuvas sus tas ir pa1m as, a1p pat apie ta ·, kad
pats pabėgau 1š Vimi~us-_Pirmadienj, 194 1 metų buielio
9 d, rylą Bulv1č1ene 1svai1avo pas vyrą i Pabradę, '.ntr _
dienj apie 10 val rytą Bulvičienė paskambino telefonu

ėius.

metų

rinę stovyklą 1spėlų

l mano imonos

dėdės Daneviėiaus bulą

ir

pranešė

kad

\'1lni~J_e ji matėsi su merginci, kurios pavarde, ji nf'Į!~&
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,au d~vę_s Bulv,tlenei jos tarnybinį telefoną ir pr
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,. mergina,
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· JI'. l011
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.
Bulviėien. .
· '• 1en Jau buvo grjžus, 11' Vil niaus
e ir smulkiau
k •
,, ,
~u Tijūnait;i
papasa 010 pic savo sų rt11~1111,
~riW t larn ~ 11 vyru rna1on1 Bulviėium , kuns patarė man
meko
y ą. Apie t,u, ką kf'tina d""•lt Bul ·1i'ius, ji man
,ake,
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Tijunditylė pJpasakojo, kad ra~tJo_ sn1stuvą paėmė
\ RLK organai Po to man viskas pa,11sk~Jo, tr d<1ugiau nie-

r,.

ko ,u ja neh kalbėję a1s1sve1krnonie. Po susitikimo su
iun.ntyt as ėJau pas Hul\ ič1aus seseq, g -venancią Tauro
~al\e·~ ·r 19, ht. 5, bet pakeliui buvau SUUDlas.

~.se,·tt,u.., Vl..idu::i-, \ idwJ s, ginu.._>-s 1909 m. Rn

meue.

NASE\1CIAUS VLADO parodymai*
m. spalio mcn. 2 d . as, Nascv,dus \ ladas
do s duodu ·, parodymą:
l •:t m. us,o men p.ibaigoje pas mane alėjo nepa
rnas iik1mnkas, kuris sakėsi tuq su manim, pas1kalbė
kaip Sk1p1i 10 si11stas žmogus. Jis man pdkdrlDJO mano SU
Sk!p c,u susitartą slaptažodį „Rapolas" tris karius. Ši slaptaiodt •š su Skip1ė1u susitariau 1940 m. rugp1uė10 menesio
pabaigoje, kada jis sake išvyks 18 Kauno pailsėti i Biršloll4
lr l t vtškę.. Be to, sake jis, kdd gali JI• kd1p v1suo01ene:
1941

arestuou arba jo i<:šk<l't Toc!el, jei jis a1snis ~
ne fmOl!u kuris pasakys tris kartus , Rapolas , tai pr ul·
Pr•n
per tą i.mogų Jam, ar jo ne eško 0raug1J0Je

:/ q

;.en,o Iu tu ·iams remU Per~ laiką nuo mudvi Jų jšsi5kY-

~ ba1g1au darbą Drqlj l
'ADSR11.,.53,--..
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l1ln ,d ,vuu J,i l' •lll 111. 111g ·JO lll' r ,., d " 1kt
sw ll1 ·n p.1h,11gos n11 k.i. pas muue nr 1,uvc, t<•J>;S

llil s

uisienlo 11etuviaJIIS

110

us n ui, 110 ug o, 1Jk1nmko rl!,,bu l~is aps1v1:..tus1,,,
w i.
.
nonus,
r
.
1111 11K ,k, 1 ilovinunt,, kur1s sak, s, atclnqs 1s
, Se111q, ,, '" pa1isl u pavard s """'°~_u, nes, Jis mdn

J:

k1pk10 ••ŲStils, alr-Jęs 1141 "; sa
man IJdS,,k tris k<1rtu „RapO,dS ir
dn šė 1r pra "'"' kcr Sk1p111s esąs Ber•
abegusl11 heluvių zin,onu.s, karas tarp
J pav«saq tikrai bUal,ĮS, vad,ndSI'. L!\:•
okupuota. Kadangi, esą, karas vis lik
,esnes ar pldlelln okupacijos są •
ie\uvos autonom11os sąlygos, o gal
ret vel bus gu
lslalyti buferinę L:etuvos nepnklau•
mybę, 1e1kia, k l ~okieė1ai manytų, Jog, karu, pras1deJ 1s, hetuv1at kuo n 1s padcs, Prane,l1, kuo ga.'.ma butų
k
11s Jlikmt , k d tr p,1' • hetuvia,, L1etuvo}r, pas1I1:
, kdu,1 galvoja lsklausęs šio 1.mogaus pranesimus, us
J~:,-i par k1a11, kad dabdr aš nieko negaliu jam pųsakyll
ir "klp1ciu1 perduoti, nes ld1 yra d1dehs ir riz,k,ngas daly•
ka ·, he to, d , upinuos1 bd1gti savo studijas; pasdk1au , kad
s 1pi iui as l,!illcsiu pnm li lik ką nors po vieao ar dvii>•
J4 m~, estų.
lan} d mas, kad karo atveju kas nors vokiečių dumi·
mul darytina, nul<trlau pasitarti su kuriuo nors kariškiu
liet J\'1 , tur,nėm nuovoką ka riniuose dalykuose bei onentac1ją polll1niuose, ypač tarptautiniuose santykiuose, todėl
p<1prašiau savo buto šeimininko kap. Eugenijaus P trausko
sup,, lndmt. mane su plačios orientacijos jam paljslumu
gubiu k<1rišk iu, nes, sakiau jam, yra rimtų klausimų aptarti.
Kap. Pelrausku aš nepasilik jau, nes jis yra menkai 1šs1lavinęs žm,,~us, o pulk. !eit. Dabulevičius, kuris tame pačiame
bute ~}'Veno, man buvo mažai paž1stamas, be to, 1i.d1dus,
nepasit1kjs ltil ais žmonėmis žmogus ir mane kaip studentą Mlaikė sau lygiu zmogum,, 1auėiau, kad menkiau Hr•
tina Kap. Pdrauskas po kelių dienų man pranešė, kad
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nors bl1t.lu pra nl.•Šlli t:>e lo, jis p.isakt., kc1U Jn• puts Ir

k1p1las \'um,11p k1alh,1 S\1 \'uk,,·ė1.11s, u

k1h11p l Jrp :,; 1\ \ l~S
ntmctu _..,11 .Skqultu. š1t1m l /rn0'?\11 1;\.) kus, kuli:; 1a1p l'Jtll ne•

si 5-41 k~ pl1varr1t·•s, O lik pn~1s,, k t·. k<1 II ,~s,,~ l' s(, ln Ų, \'~ lia u
ap1~ žc-nwl,1p1 JI; jo~ lq Z1nn1 nC\!il\'~n,, nc·s n"i:m,m, ,u .š.Ua9
tem lr1p,s J>(' rn d,las. ar JI~ sun111kin t a!l, i1r jis yrt'I k11 r nors
kllur Oulv lč , u l , užėj r;s pas Ji. pra neo1du, kad i<-mC'lap1 pll ·
em c\ kazkuk s 1Jnogus, l r 1"1Ž y1ncJc1u , kad 7.m os:uti sl-. um.ll;tsi ,
J"l! pen) fima. yra sunku
Per plrmqJI su Oulvt.·lum susit ikimą susuarėm vienas
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1r.tll r folc pozir nlo k r > hilll n
li>s, tnrlnl Ral\'oJ
vnk hJ s r l~•J<>8 n hmę l~kllk 1, tahatt parod ius nev pal1ų li tuvi11 pastM~ • Ir lai mela11miiaa, neeallaa
okfotlams, fi?•I Ir su \darys nerE>Snė•
ly~ b!islmaJal
Ll1>lUV05 ok11pnc\Jal Tal11l, Jau tatla n padMl\18 dar plano
Bulvltlua p,,•,,k.l!. kad Ir pa~nrlus 1Ufymėl mua plane ne,..lk"5 or11anl?.11oll Jnkh1 niplų. nes volUl'tlams loklos
lletuvhj pa1l11n~<>• bus n rl'allos, o lik nev pačlq Uetuvlq

..,. vella parod-y1a.
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t.0H1n a111 0 o .

(Jarorl y m as

19 41

m.

gPgui ės m ė n. 29 d

_ petra!:-"ko
(vardo nepame n u) susipaiin au 19 40 ..
~,. pra~·
~
. ntvan· l,11\'<' rodoma• kinas. Pe trašk a tada p
a·10J ka• 1 ~
' .
. ..
•
ag
m,,n<' nakvojo. Pasisa k ė, kad ,r JIS yra sau lys. Nuo to lalt<o
m,'s Jl~ai nesusi likom. l <l40 m. ru den1 buvom s~silikę vn.
oiH] - r,,skni jis buvo pa~- mane atvykęs k a ip ir padėkoti
u, lai. kild aš i! priS?laudz,au tada.' k~1 Len tv~~y rodė kiną .
A ,e jokias orS?ani1.acijas ta~_a _visai nekalb6Jom . 1940 m.
~iam 2 ate, a r 1941 m. ~rndz10J_e (ne pam e n u), s u Pel'.aš~
,u.s,tikome \' il n n1i (eatveJ, ;:ir mst1t'.1tP, nr•pamenu) ir ps
~an cnimpai pasakė, ka d or~an i~uoiam~ slapta_OTSlanizanja. Kartu pada vė laišką ir pasiik':. kad_ :ame la1s~e viskas
yra para..livla - pe rska itysiu ir vi sk ą _zmos1u . As p ari:a·
žiaves perska iėiau ir pa ty ri au, k a d t~1 yra šaulių n_i1rt1es
bataliono statu tas. Tą stat u lą ileai la ikiau pas s a,,e, n1ekam
ne•ndtiau. Tik v eliau (datos nepamenu) atvvko p as m •
ne. Paškevi ėius iš Ka u no. Išsikalbėjom. J is sakė. kad K
r.e v ra sla pia orS?anizadja, bet kuo vardu - neilno. ~'
pasi~Yriau a pie šaulių ba l illioną ir parodžiau statutų. J~
pasakė. kad panašiais pagrindais Ir kauniškė organt.zac,)4
„
t · Prašė duoti statulą
veikla, bet jok io_ statuto JI~ n e~a e ,
. 1941 m
nuveiti J)il rodyt i l Kaun a. A s daviau. R odos, 1101e
.
•• 0 statu 1ą.
vasario ,·idurj vėl atvyko Paškevičius Ir grązm Bet da·
Jis pasakė, k11d , lu r būt. bus ta pati organiucl_la- iš nlebar Ji.• pasakė, kad Jų santykiai su c e n tru nutrūkt su kUO
kur nel!~llni'I jokių ! nstnikcl jų. Manes klausė, ar -~ ar nel'VJ!'S li anldtttniujų asme nu dar palaikau 111111~
..., 0

-petrd"

lld

nl ~l polnlkJau santyk.1111 811 vienu Petra a.trO iJ11U

1'"111 l'ltJ&i!lu, kai susipatinau su atatotu, apie cen

ni'i, •. kas_ j1 e y rd t kune J)dN1 1tJSC. Sltt l UltĮ JIS m... n s.-ilr,t', krld
to SdkY_h n egali, nll'ii j r jis nežino, o. be to, lai 11 tiu I hū.tJ
pdS!dpl1s Apie tai esą ir te1t<111t'" n~gdllma. Jis lik pam1•
11<1jo, kud v y r iaus ias V<1dds y ra alfwrgos puJkJnmkas, l.it!I
11 ~ 1 _vard~~ nc-1 pnva:rdl:S jo nežinąs. Apw pavad1J0lują, tr:lgc
~,~ko nezmąs. Aš klausiau, kur yra cent ras. f šj klausimą
11: ~ hln l<1ha1 m ,ii.1 1':i k idi atsak ė, hel kiC:'.k aš ~upral..3u, IUlt'ĮO
bu h Kaune Pats Petraš ka sakėsi esąs inslruklorius v11.
nta11s suč:,c.1i Jr visus n:tkaius, sa kė, tik pn jį rr•ik<"s palaik y ti. Verbuo ,rnl na rius li ep~ Jaik}1is kuo ci1džiausil') ~tsargumo, Vt:1rl ,:oll Lik lokius, kuriuos gerai pdijsta ir kurie n~rnėgsla iS
t. Geriau vie n11s, nt•RU d aug. Jis sakf!. kad
ša ulit1 Uatflh(,na5 pillaiko ryšius su Vokietija. Kokiu hfidu

l ie sa ntykiai puta,komi - n"pasake. Pa«1kc• dar, kdd iš
ten bus gau„11ama t?i nklų. 1r daba r t1kėta~i f.!i.iUl1. bet nt?galima, lc1hal saugoma ~iena . Jis mincjo, kctd Vok.ieUJoj
daug dirba buvęs atstovas Ski rpa, kad prie buvusios Lietuvos atstovybės ir dabar kabo Lietuvos vėliava, kad atstovybė veik ia kaip ir Vf'i k usi. bel neoficialiai - turint galvoj
dabartinę sil\laciją. IJet. esą. Vokietijos vyriausybe su
Lietuvos atstovybe ir dabar lygiai laip pa1 skaitosi. kai p
ir pi rma. Dabar d avė lalkraščJO „Laisvoji Lietu va" Nr. l.
kuris, sakė, spausdinamas Suvalk ijoj. Tai buvo l<l4I m
vasario mėn . pradiioj. l94 l m. vasar io men . vidury, o gal
keliam die nom v ėliau (ne pamenu), pas ma ne atsilankė
Pelraška. Sakė buvęs Alytuj ir Kaune . Klausiau, kas gir•
dėli 1 J is sa kė, kad n ieko nežinąs , nes g r jitąs is kelion ės .
Iš viso, girdi, reikala i pab logėjo . Sakėsi girdėjęs , kad yra
suimlų centro žmonių (pava rdži ų ne minėjo) . Ir j is pasi·
sak ė, buvo suimtas. bet pabėgo. Nežinau, ar ši kartą, ar
vėlia u , Pelraška man sak ė, kad buvo Baltarusijoj ir Lat\•ijoj . Rodė st raipsn i, kurį parašęs atsakingas žmogus. Tas
straipsnis bus įdėtas i nauj ą laikrašt į. Prašė, kad ir aš ką
parašyčiau. Dabar, sakė, jis grjžta i Vilnių pažiūrėti, kas
girdėli . Visą lalktašti, sakė, spausdins rašomąja mašinėle.
Jei jos nerado kratos metu . J is sakė Vlloiuj bus tik labai
1&7
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,., 1 10, I..Jd n,•,uunt,1 l \ tlnt<111s , Yks 1'"
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nu, " . ·1'.as Kur Ia, roldtorius y1a Ir p.is ką yrn
krlpSIUŲJ au~m nu;akė S k,· ti.k, kad lll!Si!UĮ!IOj vieloj. Pet-

b\1lų padėtas.
6 ,irūpmli, kad ·tasp rotatorius
a fa JO p 'k
. l .
p1e 1-l la1k. p~s mane buvo ird '.1,_ ·cv•c1kus. dqaml u1.s1:n1•
·
t toriu Jis sakc, ka JE'l n, ra as a, y I su Juo
nrau apie ro d
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ikh tiems, kai nern va ovy s u ro tai ormm
e· P"._ ·is Hlrn Vilniuj .. ' jo nesu matęs. Po keltų
pi>Slbdll!E'
l
k. k rl • l b t l
.
drenų !-krrpkau kas man pasa e, . a sau It) a a ionas 1'.2·
d.u)tas kac! ,·ietoj jo organizuoJama nauJa or1iamzac11a
Organizacijai vadovauja atsaking_i asmenys. ':a~ovl] pal'ardžią nesakė, nes lai esą didele paslaptis. ls JO k1lb<'s
. upra·au kad ir jis prie vadovaujančių a~menu pnklausc
Bet čia, sa kė, nėra pati ,•yriausia vadovybė. Vyriau ia
dovvhė, gird1 yra m sienos iš ko a~ 11pratau kad \
tijoj.
kė, kad organizacija veikia kontakt„ 6U ,
čiaiS pagal jų nurodymus. Kol kas, sakė, na nų \ r
nereikia. Reikia lik, kad kiekvienoj vietoj bu u v
asmuo, daugiau ia du. su kuriais centras palaikys 1) \l
ir duos instrukajų, kas reikia tohau d.iryli. Klausė, ar as
neturiu g 11.J paiįslamų Kaune. Pdsisc1kiau luqs. Man bu·
,·o liepta juos informuoti apie šią nauj orgonizaciją. N~Jl<I·
menu, ar 1941 m. vasario mėn. gale ar jau kovo praduoj
pas mane atsilankė Pa"kevičlus ir Sabliluskas. A! jrclll•
apie tai pasakiau, bN jokių informacijų n •daviau. nes
jų nf>turėjau. Pažadėjau pas1lciraulJ tuo rc1kaht. ~auną
kevičlum susitariau, kad aš pas jj nuvaž1uos1u l
•
Skripkauską pa,1Leiravau dėl veikimo. Pawke, kad l)do5as veikimas turi koncentruotis tik apie sekilllll Ra
kauskas d '.
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į-·.
ir \ J( l .,
1 ,,nų ,.1,t) _'e r<:ikallng,1> ekonominis ir politin,s planas,
,·alst)be,, esą, . 1 pie to kį tikrą ploną pagalvoti. Aš
t skas snte a
..
KJman au
. 'll \ ,sdiL ,u Ir Vasi11ll s, 11 d!ii µriejome
ka lu tar1au!'.tl ~
"
tuo re1
·ad tok1 planą padiktuos pdls !O venimas. Da r
nuomonrs, k
· zuoll kdd kieknename mieste biil4
k reikia sus1orgJm .
'
.
.,
•
11
. 1;.uns sa,·o ruoztu lurcl ų po 3- S zmoo
,·1C'nr)
a'-nll'
O!,
l
p
• d r1·'11 branduol1 ,r kad ldS branduo ys, konnes kurte s:..1 a i
.
1 . t k ,. . k .
m.'tui išlikus, ,mtqs, ve1k1mo paga ,ns n,_ ėJJds, unas,
sak !(amantausko. l~ktuvai išmėtysią k:hol1ka v~la~dų
pa
,
s· konflik to prad žią . Ta1~1
as asmeniskai,
o
dnksc1a.u pn e
. .
_.
· · \ " sa11,s 1r Kan)(lnluuskas JOk1ų k onkreciti pla•
ta,p Jau ir a
.
, ._ . .
.,.
nų n ekūrrme, nors kauniškis inz1menus pc_r Mocka,_lj ir
reikalavo, pricsmgu al\·eju žadėdamas pats 1ml.J.s inlc1aty•
vos. Kada su inžinieriumi
susilikau pas Stral1, tai iam
ir pasakiau, kad tegu jis su savo imonėmts, kuriuos tur
,r daro tokrns planus. Tą patį patvirtino ir Ka mantauskas
kurj sulikome pne „Valgio" ir su ku riuo u žsukome
,,Valg,o" restoraną. Taigi Kaunui buvo duola visiška ini·
ciat}"·os laisvė, nes mes konk rečių planų ne turėjome, išskyrus tą, kurį gavo Blekailis lr apie kurj aš Jau saJtiau.
Prie to galiu pridėti lik lai, jog šj klausimą, i škeltą ka~niskrni mimieriul, kiek jis turi suorga n izavęs žmonių, J15
atsakė, turįs apie 50 Įpenkiasdešimt) žmonių ZaliakalnyJe
ir Vil!jampolėje ir, Jei Jie gausią ginklų , tai galėsi~ sau
•:.keltus U>.davlnius įvykdyti. Be. to, jis minėjo kažkokį
atsargo, kapitoną, tamau janlj kauniškiame „Maiste"· sakes, su ,iuo s~sitarsi~ tr aptanią& bendrą plllllll- Su tptl·
nierhun,, kuns sakėsi atstovaujų iaulius, buvo dar vieJllll
asmuo blondinas, vidulmlo 0110. Jis ukėsl luril ryll 1111

as
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kd11n1šk 1dl!i ot«.:1t1111nkd1'j ir :i11,l♦ •J'> su,•111 l kontrlkt, 1 ~11 in-

7.inienum l 1r n\in~lu „Mt11~t,, .. lt11 IMufoJU, k1tuip t,1r1dnt,
jie Zo.df.jo sucl(.)ryl1 S\"lVo u nlril ;, v,:,kli suvc, 1nir ,,1tyva,
kaip Silkiau df. ir Ki\m,rnt1.1u~krJs Ap1~ k1tok1 c..:cntrą Kuun€::
dŠ m •·i 111au ir 11<·s,:11d,•J,w Turp , 1 ni1 k•> 111-i rrnu k()n kn·•

lttus ir apir Vtln1i.1us Ct'ntr,). 71nt.1u lik tr1.1, k•J•.l Kc1mc1ntc1us•
kils sudc11ė dlskirą cenlr,,, n d· , Bleka1l 1s, V,,s.,,tl!I , 1ri:e I at·

skir<1 Savu ve1k1m,t tJ'i IIU(kl~.-1kojdu ir :1tuw· parodyme iš•
vardijau ,. ;i.,;, ,1~mcn is, su kuri,Jls .t lur<:JdU k(JOlakl,t
Su k1l cti'i d!;mnumis aš nepi1la1k1au ryšią Tik prd,·du ddr
priC' jt1 G n k s du kt.1rlus rtldn Zorl zru pasakė, k~,cJ kovo mėnesyj1
::, VHnid us gP)P;iinkclifJ sl<;t~ prnt'>jo kclJ
šim tai lankt! -"'t'h1tsck:; 1mt :,_r:,nitmių pabuklų, k~li val;O·

nai cemC'nt o. iKmenq 1r k1tok10s mC'džittgO'>. Tds itn1as aš

žodžiu penlav1au Vasaičit1i, o jis SdVO kt·liu, kiek mr1n žinoma, p Hl~1vc ZaHu 1, su kunuo a; susipcli.mdu po to, kai
Blekailis dingo Su Zaliu sus,llkfis huvau 1,k 2-3 kartus.

Jis pasakojo, kad po

Blekaiėio

d1ng1mo, es,1. laba, sunkus

M1s1sickimas su V)'riausiuoju komitP.tu V oki etijoje, nes ~ie•
ną,

esą,

nelxjmanorna pereit 1. Tas >mo~us, kuns jo -

Za lio teikiamas žinias iš Kauno persu1sdav~~ Vok1ct1jon.
nebeturįs vadovų, kurle pervesdovo per sir-ną. lle to, 2.alys pasakojo, jog Suvalkijoje esąs ka i koks asmuo, kuris
turjs suorganizavęs kelis būrius. Tas žmogus tu rjs savo
ryšius su Vokietija, bel noqs sueili j kontaktą ir su kitais
centrais, ir Zalys man pasiūlė, ar aš nenorėė-iau su juo tuo suvalkiei.1u vadu. su lllkli. Aš paslsak1du nei~iama1.
t. y, atsisakiau sus itikti, nes nemačiau jokio reikalo. Daugiau su Zaliu nieko nesu kalbėjęsis, išskyrus tai, jog v,eną
karią- neseniai, sužinojęs, kad Jis -Za lys vyksta 1
Šiaulius pas savo tėvą , paprašiau ii sus1llkli su inžinieriu•
mi Vilu čiu. Parvykęs Zalys sakėsi su inžinieriumi susilikęs
ir kalbėjęsis. Tačiau Vilutis pareiškęs, kad nesutinka Jok.Į
konspiratyvų darbą dirbll, nes turis rabrike - bravore
begales darbo. Tiek galiu pasakyti apie Zali ir savo ryiius
su juo. Dar, .,,a, prisiminiau apie kauniskĮ Inžinierių, ku ris,

181

\ ,1IĮ,?\ jl
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'ėtu N"•S"~ lt Ir Gobis, kur;s 1,1ip pdl man ne~1šk,a1 pra•'I
bet aš n<><'pralrlU, ar ji~ pats (:inkhĮ tuns ar Jo pa~~ ~" '>ak Ilk, kad ginklų l1 up1 ta esą._ Kudr kiek
nepasak Taip pat iš Gobio gml~jau, kad j,s lims rYs1osu
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k:a.it."'UU kuni('.'11, kuri,;. r"c'os, dirl ~ prie Aušros , ..a,

iš to mall'li. kad \ ,ln,_, reiki,, manyti, r Kau
udic~mtJ centrų bn,·o daug \'ad111,isl, centrah
,e k mo nebuvo Bu,o dirbdma inJ" ,dualic:,~1s l! up
mis be tiesioginio ')••O su kitomis grupc•mls ir be plan
T ~,.

k p it iš su \"asa,čiu, Blekaičiu, 2ahu h:ūl!'illlldusk.u, Mo<
k•1 Iu lr , d!1es su Gobiu dirbau, T d, kart4 Koman·
1auslu11, p
kuri buvo tuo mel·J 1r 2cmk,tlnis, aš sdkJJU,

kad ' lk1mą re1kelt1 c~ntrah,wll, t y. kad butų LTSR

" n.::s \'}'TIausIas c(•nlras, kuris duotu d1ręktyvas, pagol

kur
bulų kv11krN=1s ve l, mas, b~t ne blaškymasis.
l[ama11tauskas " Zemk.alnis nc-prltarė t,1kia1 mano minčiai
~ J,,g centnJ :-uoto \etk1mo n 11a1i butl. Tada aš
o;,,,tiliau nerns JS man\c'l pcnmll ka
ape kur u05
žinnjeu Lik h k, k,ek Mocka tis man k elis k~rtt s praaeiė

mu 1'' llesul'ko•,, palare toliau pala kyli
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k > j j• tn11H JdU, k,:1\tnJš.k.Ji'II r,uLys pdS err, 1n c1atyv 1 1
, ~!ork., i{10 ~1,rd Jnu kad JJft, l~.\, p,•nHY->ę 1titmkdffllll r
,1„113h119 plc1n11s Įvairioms konrt1kto fa7,•ms l(c,k10 tie: pla
wli, pt1lS l\.fockailis n, 1 žin;1s, tik 1š lnž11"iP.. ,{lU gln:'t ęs
10~ v1n1as plann~ f!"•!S puwa1,lnd710, kitas k<tlių valandų
ir ilw l m 11kt11 . Ar,1f! pldnus minejo fr man kaur11 kis
1n. er u Š!tulio kftvtncje T,-i1p pal plann detalių n~1kc
n fi>II
J r il 'lerŽloir(l1, k•I <>isklal žiną, Jog jie p,1tya
tunus D<lr apir• vyriau~\~ Kaiin ~
'ld l, kM ir aš jemu j vytiaUS}b<: kalp
TJs ,~~ lai pnėmi l Wokiiis Ir nekre1~
1i latki11:u savoh ku p(lk:;tu - juoku.
usyhę man k<1lh6jo Katn.tntausl<as ir
t<lle. Ar tai tikra
negaliu tvirtinti.
k !p ir l<: fak•o ar iš t1kn1ju KomanUnsk s kalbi•losi su
Vol 1eč-i11 repa :dac jos komistlos r,irm1n10:ku . li1 man sa·
k ~1 killhėję is ir tat; pirmininkas, kurio p,,vard buw>
K 1 7Č Kr•Jnė, Qerai nepamenu. žadėjęs jam įteikli rarl1jo
,1ust1 :i 1fri 1r s«kf'.'S
uzllkrinPs, kr1rl r1-o k hu mr•nc, It~luva vlsir,m~ bUs1anti užsienis vadfnas1, nt:priklau•
so.D", , f"tht\~ Pr1P
7inoma, turi pns·OPli h lietnV1a1,
l t konkrl'i hJ dluh:. nenurodes. iacli,jęs vėliau paleikti
Ar Kam,1n1ausk>Js pavo l~ Jo planus - neteko sužinoti,
hciai l·a,p ir lai, ką per rorh)a ldeerafarn Zemkalnis ir
'.oklas radio~rJmas cavo Iš \'okidijl'>S. Trek tik sakė Kar.1:1nr..-1u'-ka-;: l: 7.emka1nis kari iš Vilniaus miesto jiems
nll'~t;i,,~kę susisi(;>kfi.
Ro~o,, kad jau viską išpas,1kolau o baierlamas pasi• <'' jo'! visada papildysiu ir paaiškinsiu, kas tard, toju,
atrorlvs 11Ptlilkankama ir neaišku. Tiesd. dar TJtisi.Jnini(,u
kukta~ fintds man o~tnikė oer !\forkaili kaun,:..k1~ tnžinie--nn,ę Jis ,r.Jnia§ J'MlPikė tik du kartus Pirmasis laiškas 'huvo
, Ho:'l'"lta, •r ~; it nerdtl.vlau Blėkaiėiui nes:'k.a1h."<l. O antra~i~

i:inrn taor=1s huvo )'.'i\flėt ~mutk.us, ir jame huvo apra::.yta
r 1;,·e.nt~ Ka111l<'. nuvo ih'arcly\fl ap,11kriai< skai•
,als ki•'K parade ddh,vavo kariuomenės ir kok1~ d,,linla
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R~udvnosll>S \mHj<lS \'a<l11 pa·.-1u1,~s l ga imą kar,.
L
lll\l t\UOtatk.dS mt:S pr..1.nPSf'Tih.' 3 -1 kallus
l<tą \pl m~ \rrniJIJS \Jdll nuoldlkus, disku
Rauo<.)U ,s ......
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,;::
., .,
ru ko ranešti nes ne su vienu ncdqsomc kaiI
' ,u, Tarp It) žinnt ,,p e hetuv1ų nuolaikas d~ kartu perda' au \'as. č ui, ką Gobis pyt1k11a1 p~sa~oJo, ką aš pats
t !.><>•·"·"a •inėdamas trankimu is \ 1lnia11s I N. Vilnią
": pr ;,au \"a,aiėiui. kad pastebim_as (ko,·o ar_ balandl: ir. •i l gana didehs judėjim"s gelezinkPhu, kurmo ve. a s nkvcl m;a,, kažkokie va~cnėliai, geležis, akmems r ka.:kas u~daruo,e ngonuosl'. Vasaitis, kiek man ž,.
· .,_ P' Blcka "' dlngrnio 1:autas žu,ius 1š Kauno, iš man~s
\ xka:ė10, kuris taip pal pranešė apie pastebimą geleke'. a s nepaprastą judėjimą ir apie kažkokius darkasimus paneryje, taigi. tas žinias Vasaitis, kur10
butas ikJ susir~imo buvo Kankinių g-\'ėj Nr. l, antrame
aukšte pas ,·Ieną iydel;, surašydavo m,1šmėle ant vieno
p<,p·eria , Ir pcrdt•ooavo Zaliui ,·ežh 1 ·Kauną. 2mlos per
ke',s m< n us t-u,·o ,1t1stos hk 3--4 kartus. nes buvo nu•
rrūlc,, g laiką ryšys su Kaunu po Blekaičio dingimo
T • geg~ ,e, mėnesi
buvo susisiel ta, su kuo, gali aiš
p

na'.

,,,,i

pa;ak)ti

ZllH.

Dabar rodc,, visa papasakojau ir dar karta pasižadu
' "· paa, ·\,mti kas tardy<ojui bus neaišku. Baigdamas sa·
ka • kad v,su; man žinomus asm„nis, su kuriais teko susi·
urti isvard! au. Taip pat nu ....I<iau ir savo \'1·ikimą.
k

•

'

'

toks n„a,;kr• ,r, ealima sakvt1 sa,·oti'\kas ko·

~as"' m;:· ūnals arba pater-u<ios ant kranto žuvies blaš·

1rt1es h.it 1wnas hkVJ.dtj(.,1las

s. m..:vrtl'ljau, &r 1 likv,d,,.
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S Vf'Jki , or bkv1dnnldS J kaun klo
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prutou, kad

Ar
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turi suorgamTAV,;t

ta.uh11 m1tlles bdt-l1 rmas.
r 1pė žmonių s s1b n
neimau Su
inm~ m~lll Jt ka l'(;J I l-.a1' ~
nll,

t'~..

lt11

Lt' tu, s g""lhė11mo lrom11, • "'. Tai

.
Bt, kui
žodil'! 1r l: ;~inu Motkiiill b1ill ry•
..,m1nkl tarp l\auno Su i·uo Hoi--kdilis sus)rir,t, · 1 p;1!,:

k1ctt1 rmk. it.m, nunx!ycld .dS smulkiau
'>J Dėl udan t.ns L •tu,•r s vyr aos -Jx,,5 Vokh •
irgi atsakiau, ką ž nojau, Ir kad apie man h vo pasklus
ti {?andai, kuriuos iiasakiau ir Mockaicmi, pasigtrdalll4S
kad Ir
i,su mimstens Bet tai buvo melas, l jc,k'Ą yrau•
siLę n tekas manęs nd.v\et ir niekas apie mano asmen1
kaip gahntj būti 1ll nlsl..rrn. rimta, nekalbėjo. Kns bu\'o
l tT'm,sl , ių k•bmelo Scl• ate, ~ali pasakyti Kamant,,us
.as, kuris likrai man sakesl esąs jtrauktas.
3) r
rddiJo siųstu,·o perdavimo Mocka1ėlu1 \'tlniaus
,?•leim" ,Jio stn yj~. be \.1ockaič10, m•nęs, studento Moskalenkos buvo, rodos, dar stud Blziulevičius. T a tau
100 pro -,enlų netvirtinu.
4) Ar bu,o reng,amas P,rm4ją ~eguiės ir kur buvo
rrngiam s pa~ikėsinimas i trih11nas, meko nPg1rdcjau Tik
1š ka11n : kio mž1nieriaus Stroho kaYineje gud jau, jis pa·
,~ njo, esą, būtų buvę ~<'fl po lribūM Kaune pddeh ko·
k,ą boml.1<1. A tai nunein1au ir np~krital pareJŠktau savo
nucmon,:, kad toks a ktas smerktinlls jau ,·,en dėl to, kad
jokio efekto nesudarytu Toliau pokolhyje pare1<kiau fe,
18
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s;:1t111 ž 111ol1, k.o,p dvJ tivH11nd'i 11'
iųjq t,w,, i>olt,,;,s JJd •
Y,trdQ, ni·t-; lo rf'1k11:m1J1l jht lfdl 1r pt1l-'l pro1k1J!-kos1,
HldS, kuris Pš()9 jĄ pai:11)ros k.bal mi11o,, l>C!l P$ffif')f• 1.,...kJI
d1dc·il~. rt,dtl a{; prakl(I\ISi,JHI koks ~l l,ts l1k~.l11t,( ,JI!. lltJhlkf',
~dd ,u l11l'l 1 ė.1U..,11u, t1ksld~ qt·lh<•t1 hctuv,,l t<Julc1 nu,, P,rr•..s1an.un su.tu •"J •mr.> 1ildt.·11l1.1dmo pr•c rnok}klus \r ,~t«JlS!dS. tmtr1lS unluvin)s lu•ndruddrln<tHll Jcrdi.1,tmdmr• K1JUnt! ~ldpt,intc• . l.u1k1c.1.,tqc
„LJ1~\·0J1 Lletuv"'' ir tr;•fla't
tq
ll.ltk.rdstd! sl,,ptu1 pl,1linl1 liPtnviq ldCJW, nr-s tur, huMą
pn!-~ik o~11,1 1,1u smunktmti 11,~tuvyhcs dv,1,;j,, PovM,<1r1s IĮI dl•
n~Mą\. J1.H1. ktl \Jl.rl,1vinit\. Pn to pdrP.i~k(·. .k.ud ll'l•.1nt Jis
l-uko Jau _1st.c li1 i hi:11...1lių m1rl1t::~ bt1lJl1oną ndriH . A; ~u
l111.1 ncsutrkl1, 1
,rnšiau l(•isll m,rn ilpsisprr:stt Namuo-
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Sknpk dusko_

,\n~ano. ,\ntc1t1(\ s., 1 ą.tJ m. b.tri,.elio m~n_ -1_ d1~_nos dėl p~ties .i..~li'Ulllė.š konuu:Yolmcrnes ~·elklo~ 1_r kilt! hendnmnk<i k.t..,ntrrt:\·ohucint':» \·l•1klos 1r kleno ir kaip buvau

l 1..-i kontntivoltucmę veikią :trdukl1.1s.
Aš, Anh~nc'\S Skripkauskas, _-\ntano s ., po ilgll SVdrstyroų. P<' ~,1t,1 ir audring11 ,;;gyvenimų, aštntJ siel<ls ko' 'l l.'.!l'l sup...:1H,m11..., noro !'d.ien'?vlOII Sd\'O ir kilų kontrrrvoLunontNIŲ hu1tį. ankslesnms pdrodymus d,lviau gali·
ma1 m1clote!i.nitls, o S1uo kartu. pom.alęs budrią tardytojo
a!q, nut3riai1 pasinnkti tiesų, atvirą tr nuoširdaus prisipaiin:-:10 kE·hą. Pt,r,~vmą duodu chronologine tvarka ir smulkų

11.ugi. 1941 rn. apie ,·asario mėn. prad·T.ią ūrėiau susi·
paiinau ,·,:maus peda~og1mame institute su stud. Mockaičrn. S.,va1kšė101ant pertraukti metu po instittlto
kondorius, Mocka,tis kartą pareiškė, kad Vilniuje Kauno
PdV)~zm kuriama gneitai slapta Lietuvos gelbėjimo oridllizaciJa, p"'·admta šaulių mirties batalionas, Ir pak.lau•
se, kaip as i tai Žiūriu. A!; paprašiau šaulių mirties b ataliono 1statq. Jis pasake įstatų nelUJis, bet galįs supaiindin·
lJ mane su tos oraanizacijos instrukto riUIDJ ir po keletos
dienų tariamasis instruktorius atėjo j instit~tą. Sveijdnda mas,s J)a.S1Sdkė litui ·
· .
jam
.
_'l tr paaiškino, kad jsldtai ne leidžia

gan:c::::~~~Ai:::ar~ėtk, J~I Ai: r::
mu tt visiškai nesidomėti kas
iemesnJs. Sa ,
'

k„
te,;

po
.
parellC)lllla ,r

peruo

}'ril ~

uhų mlrUea bala1iooo 11111}'11 neireŲs clau-

i

v~,k,-

se, Rrii~s .1~ 11~t1t o, per~dlvojctu visa ir nui,r,rf.'ntJitau
ncstoh Į štą O?Qanizaciją, i )okią slaptą k•"JnlrH·voUu~inę
~eiklą. Be_t po poros chem}, vakare vt.-1 ~usltik.au l<ttla.mą
instruktorių, kuris paklausė, k ai p ap\isprendl1a,1 Atsa.kitlu, k_(ld neigiamai apsisprendžlau, o instruktorius S?nf:i•
hu alrci.ė, kad uš jau neb„galįs atsisakyti, nes žmąs apit"
organizclciją, o tokie žmonės arba luri dirbti, ką 1s.c.ikys
,·yresnysis kolega, arba lurj hiHi sulikviduojami. Po tokio
pasakymo sul!k.1u įstoU, ir instruktorius pavedė mantMockaiėio globai ir pabrčiė, jog 11aljs iinol1 tik M0<:koi·
ėio ir dar, palies jau uZ\,erbuolo, asmens pavardes. Moc
kailis duosiąs man jsakymus, ką kada turėsiu daryti. Daugiausia teksią man, kaip rašytojui, bendradarhiaut,
,.Laisvojoje Lietuvoje", kurios pirmas numeris jau išėjęs,
antrąjį numerj bespausdinant kaunitkė redakcija tapusi
sulaikyta , o dabar esanti suorganizuota nauja redakcija
ir a n trasis numeris jau esąs spausdinamas. Po keletos dienų aš gausiąs per paiįslamą ar nepaijstamą asmenj abu
numerius susipažinti. Ir 1š tikrųjų, vieną dieną Mockailis
man atnešė trumpam, bel lik pirmąjį numerį, antrojo ne•
gaunąs. Ltlikraštėlis buv o mašinėle rašytas ant labai plono

popieriaus.

Perskaičiau,

bel nieko ypatingo, Vedamasis,

rodos, apie surusėjimo pavojų, kitais ekonom,nlais klausl187

ne

aų.)
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st~~1ras1u ~ nog
1lUC-Ju Udm,,. A.A \,gi grlL<Ju l nd 1

v(·lluu, kd1

pwu,1 l Mocka1tj. kv, sdamdS l>
uhko lr J>dSJbakė. K n (J(ILt ąs
,,bugu kannink4, iS kurm •JalL~ l~
kc:4 '!uhm..i Ku m{:: gco:-o uorg, l" u
To iniinte: u:ru pdvardes. 1i, pnm.1po dd slar>lu
ts n
k.ldt1Sidll Mncka.1tio, o suvo n•0žl, p1lan,rn ir rur.r.u.
k1lam Ol.'Sak;t1 Hldno pi:tvurdės. Po po.os dienų s u;."
Didi.iojoju gdlVCJc Bkka1t.,, kun~ mdnes }duk1: prie ms•1•
tuto v,nlų. pranešrnu turjs jau pas,untml. 8llka1
pa .
ko10 Ir pas,sak<, kad tr , su,addęs ,mogq. .,.ad„ p k,a .
1t1u, kuris, ar m n
r 10 zmo~us bu:, ku J.< t
L k:u
tis atsake, kad ah p.o .ers, juo labiau kad hūs,ą gd,'11la
pal,1-tkyll dvigubus r,: · ,s, juo labiau, kad Mocka1t imąs
KattnP patikimą Zmo . . 1,1. Papra'iiau uiddvimų, 1r t:Ueka.tis
pasisakb d.ir negavęs is vyr komiteto Vok1et1joje b•t
gdiJs pats pasakyti, k ils šiuo m<'lu veiktrna Ir oupasakoJo
ka d Vilntujc bei Vilniaus krr.1,;.lė ne1mano::1,b Jok~ l.te:tu~
vi4 suorgani1.c1vimus ir pa~uliau nes, tE:lkalo čia orgam„
moli, nes Vilnius toh nuo svarbesnn1 l cturns ~lr&, cgi•
nhĮ v1elo\·1ų. Ta.ig1. Vilnius galėsiąc. bui.1 lik autonteunls
veikimo centras, o sv,..ubitl\tSl«S tik.ro v('ikanto rl'Dlras.
nnturnlia1, busią .. Kaun~s. Tad as "-locl,d1tlu• o jis- Blek'1ll1s
$<lVo :.moRUI turi pavesh toklUs. ~1, m l < m no
pds iunlinlo, t. y. Mockalčio, pa:i.Js!Amd.S lt ri savaranki>·
ka, ir savo atsakomyhc sukurti centrą 11 ,,plt-sli ,·rik
11
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p·dŠ' (JSIS ntP<l 1staJU<1S1~ \ <11ktnJ~
t~ 0 man~ a ~ ~
. .
Ptt
,..i.are a J
ko siųst<1s paimli 1~ mauo.;s, lll•><.luni
1

-

>JAC

a.:ut:1ntdll.:J

3~:0-\,JdU,

1r jl.:>

H

tu<.•JdO i~eJO. Po poro~ ~d.VėOCllt l umuu

·" Perd•
t•kdU pnpuoldlllill c;,.i.J.,m,no Rul ,.,J,
,.
••utj SU>l •
tau••"•· "
d . VilmdUS 1·•1k<ilŲ dėl hrm likn1 ui·•~
!,t.l ,010 ,a ,,,
"
P•'1 ,a
't radiJO s,ųstuv,1. Jis aplmk1muūse micst, .
. ,nn c,gatJen l
.
.
• .
•
•.
· "
·eko pallstamo 1r prasc, ar as nez1nau k1Jkj
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, 101 ą. osakiau tur1s Lentvarne Ryve_nantį mo"t1rą mo•)
.k . .
1
•
, 1 kairi Kamantauskas pat e 010 ,r )Jdsakė, k,,d
kytoią
ot
·
.
··k . ·
. man< rytoj vakar<.' dk1s aukštas ~yns 1s ir nurodys,
po.,
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ra<hJo
siustuvas.
Ta1g1,
ar
.is,
ur
Mock<.11tis tu
kUI )
d"
t·.
š .... ·
res'ą nueiti ir paimti Kitą ieną a C"JO apra YuriJS ? riskis. pasveikino II pas1oake, rod_os, 2emkalnis sąs. Nlc,ko
oelau.damas P"sakė adresą. \, 1sansk10 g-ve 12 a. Ten
esąs radijo siųstuvas. Siųstuvą paduosiąs kažkoks Mos.ku•
Jenk,,. Aparalą reikės14 paimli seštad,wį nuo 6 iki 9 Vdl
,ilk.aro. Po to pasiteiravau, w kuo jie k<Jlbasi ir ar d,1.i·
0•1 kdlbasi. Zemla,lnis, kurio profesi jos ir adreso n~+
nau, clsakė, klausdamds, argi jau Dldn taip svarbu žinoti
Atsakiau, kad d1delto reikalo nėra, bet žinoti būtų jdomu
.Dėl 1domumo to aš 1r tevu1 n<p sakysiu.· - Įldl
Iu
mkalrus. Al)slmta,. esą, visada i::er iau šiu o metu tl<So
•Yll tokių dalykų niekam. kam nebūti na žmol1 ir be ko~•
hrna ap51eih Siandien re1k1a lik tyliai dirbti, ir lai pa sakęs
,el prumnė, k d b ūiin ai šeštadieni isvežltt aparatą LPntva·
rm. Be to, p..s1sakė ateisiąs k u rią dieną i lnshlutą susipa·
':nt, su tuo mokytoju, • se1l, su Mockaiėiu, kuris <1pan,1,1
~Jtiko. mano prnsomas, priglausti pas sav,. Tai buvo ~e!?U·
,e,; menes,o n &· ·
z
k 1 . . . r r• 10Je. lockaitis aparatą pa ,me, o pffl•
• rus I institutą ,r pas rra ne rlaug dU neati·jo. Vadinasi,
nopas rl)lje ka, . 81
pradil 1' . P .! 1 ekailis, kuns dingo nuo balandz"
lca1i-ioos. , _taip IStro rPntra~. pri,, ku110 u aš buvau [lle·
·· pn roukla< Lik ~ VJ~M~ nutariau nieko nebeve ik·
t' u , , k
· ""' ·lrtąM ko·
sauJ:11no1 kad;,:' 1111 ptau,.·, kad Kaune mėtomi atsi·
'
unas d~l riw•11 nev~1klumo nutaręs savo
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h' ••. •· ml,...10llJ fl)t„1\"n11l, m s Loks „V( 1_ IJIMS ITian dltode
dd Jbl'- dS ir nit~k„011 lll' 1e-1J.-.o hnga~. Pasd.k.1au ld1 ir
,k.ind,,hn~,. 1 kull• ,š~) rc ""'"" jsa ky11i.1 ir pureiskė kad

,..,,,d, eli<], .,_,0„ 111du

l\aruantdl.1!!"-u ·
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tylcl1. Ta11> veikimas " ul~eguics m1•11,•s10 v,duryJe dl vė li au lapo
Bal .
,uin11i!S ~lo<:k••II Apit' ta., m.in prane,c . crus, nes BatllJUS 10 pritlęs ~tocka111s. f\locka1 l1s lyg nuiautęs savo lilu.
m4. Dcl 1011 ,adiJo sr11s1uv~_l,11kęs nr pas save, o_ pas vieną
m, ,·toJą, kuri po ~focka1c!o sut•m,mo laba, iss,gandusl
11 neduodanll 8Jlė1uo rdlllyhės, re,kalauJdnll aparatą atsJ,mt, kuo skub1aus1a1 . /\nkst1rvesn1uose parodymuose jau
nupasakoJaU, kad su Kdman1<1usku l,maus1, kad jis manęs,
įaip sa,·ollŠkO radijo siųstuvo p1•rgabentojo, prašė ir ši
J..irtą paimli JI
Lentvario. Taip J>dl tardytojui i.moma,
kaip dŠ j Lenlvar, nuvykau ir kaip grji•u I Vilnių, lik
•paratą perda,•,au ne tariamai mergailel, bel pats Ji nun61au I Kamantausko nurodytą vietą, būlenl j D1d.žiąj~
~-•·ę ' r 24, bulas, rodos, 8, kur gyvena mokyt. Kriltsėiū 
nas, u ten aparatą palikau. Kamantauskas man sakė, kad
"l paė,ą dieną aparatą 1s Krikščiūno perims jo žmonėJ
Sto, l.:oks buvo mano kontrrevoliucinis veikimas. $1aDdlen
a. realiai matau. j kokių žmonių eiles jis mane pastai
'••nllll'o aš tą ve,kimą kasdien po desrmlj karl11 pr11kel·
k1u, verkiu ir apgailestauju Be l lai jau po lai ko. Belieka
1•ukti tel5ingo sprendimo.
Je, kas dar bus neaisku dr reikės papildymo, ką :t,no·
,u otv11a1 pasakysiu
. nso

'. ·T
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Nuo l S.l.lb k.i '..,4ų meltĮ uš bu vau Wu h ų orgamzudJOS
narys. Nuo 19;!<) 1k1 l\l33 mettf 1a1p pdl l,uvau V1Jn1u,

VdduoU sąjuruzos narys.
Nuo l!JJO ,k, 1'>40 met11

saulių

orgamzac,joje aš

ėjau

vadovdujant 1us p1nc1gas, <luugiausia būdamas btJno va-

du st1vu gyve:namoje v1etovėje .
Aktyvų anlitarybmj darbą aš pradcJau nuo i.111
sausio

mėnesio .

Tuo metu

buvęs mūsų

kairno

metų

seniūnas

Feliksas Putnus mdn papasa kojo, kad jam yra zmoma,
jog Vokiet ijoje susiorganizavo hetu v,q naciona hsline
orga nizacija, kurios t,ltslas yra kovoti už ne priklausomą
Li etuvą .

Anot jo, šioje kovoje hetuv,ams didelę par.imą te1k1a
Vokietija.
Su Putrium mes gana dažnai susilikdavome, ,r kiekvie·
n a p ro ga Jis man pro nešdavo vis naujtĮ duomen,1 apie tai,
kad, vokiečiams padedant, lietuvių susivienijimas Vokie·
tijoje vyksta la bai sėkmingai Ir liet uvių nacionalistinė organiwcija smarkiai auga.
Tuome t Pulrius man pasiū lė ka rtu su juo imtis steigti
Lietuvos T SR teritorijoje tokią pat nacionalistinę or2elli·
zaclją „aktyvi stų" pavadi nimu.
' ADS!! d.

r., ~.
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uo st nu bu<lJlllu> l i1,k111ę
mielai J')dJ"1.kl u m•rą lilĮJu ,
t)"\1dl d11bl1 <lrauc su JUO
::;1,,.,.ut su,,.urn Jan s
1r kovinę cr •antzac1J , Putuu> rell<ala\"O, •.. d butų laikomu,, thd11c1us1os konsptraci
JOS, kad ",,anizac1Jv> nJrlu1 ncpazmtų \ 1~_nds kito; L, tr,,
<1rgan1ZdCIJ s n,mlĮ masmrai su,_111kuua1 JOkiu budu nele1stm1 su,o nut , Id, kd<l org mzac1Ja lut1 _lmh pa tista
d,·ejctų pnn 1pu. t.) . kai k1eh.,,cn<1 orgdn1zac1Jos narys
µ,1Z1ntų ne dauj!iau lw1p du uuoncs Tada Jis man par 1 .
JO,! urg•uo uc1J<•Je jau yr k let,lS u10
~daro@ \'uk1et1)il Pulnus paH,dc mdn utlo\"aut,
orgJnllal ja,, nuro<l}<ldmds, kdd svarbiau ·1as mdilo ui.da, m) 1ra pala1kyll ryšius su \ ok1i;t1ja Tai, kiek aš supratau, tureJO re1 u, kad 1š ten būtų gaunami direktyviniai
nurodymai del m ų nt·lc dltos „akt) vislų organt7.'1Cljos
darbo 1,vystymo ir butų 11:nlrnmc s šmpinejimo žm1os
Lietuvos terilorijoje Vok1Pl1Ja1
Kadangi Putnaus pabcg,mas 1v} ko labai skub1a1 ir m
nespejome su juo smulkiai aptarti vis11 smulkmenų,
n truku.,, po savo pabėgimu Pul11us per Petnka1ėių kaun
g~-ventoią Mdtyii11 Adolfą, Pov,lo sunų prnne,,ė m
kad susirai.mėj1mą su manim JIS konsp1ruos, s1ųsdam
man Ia.it.kus „Arklio" i,dn,su, t y pagal duotą man s!ap
vard1.
S111 m~tų kovo 23 d vakare, parvai.lav,; 1s Kr ung
n.uno, aš uiėjau pas mūsų or11amza,;1jo. nari P •trą DLtn·
ga1lą, su kuriuo aš asmeni!kdi pd!a,kidu betaTpi>kus ry
il1ua. Dimgaila 1teikc man laišką ir pasakc, kad ta1 nuo
Putnaus t! Vokietijos. Alpi· ęs Ia Išką, ,, radau Jame
5 k<,ntrr~voh •nnio turinio atsišaukimus,
tsp.iusd.ntus
t•,;omą1a mašinele. Drauge su 0 1mg, l!a mes perskaitemc
vieną •l!•sauknną, •~ kuno ~uiJnoJūm kad Lietuva neiru·
ku bus išvaduoto nuo koruunislų ir bus alkurlll uetuVOli
"'P kl•usoniyb '' l1kta1 Jo.u kitokiai pa11rlndals, nę taip
ko,p onk'<či.au
1,a

("',avęs IŠ Putnaus to at•1šaulumo pt>nkis Pg~mpliorius,
avo rašomąja masmcle aš pats atspausdinau dar aštuonis.
tuo būdu, aš jau turėjau trylika egzempliorių
Kitus iicšis atsi~uk,mus as ketinau perduoti Vilniuje

universiteto studentui Armaliui, bel, pastebėjęs, kad <M·
ne sck<l, <1lsi>aukimu prles atvažiuojant j Vilnių traukinyje sunaikinau ir j Vilnių nieko su savimi ne,t<lve-

iiau.
Perdundamas Varntck ilei atsišaukimus aš Jai reko·
mt>ndavau nuneth po vieną egzempliorių Pečeliūnui, ll"r:
venanėiam Kaut'• , Perkūno ail>Joje Nr 17, ir \" ln•u k~ 1
r Jankau ui (llkshai jo pavardė• d dabar n,prl st •

menu).

~ /11u1ml 1S Putr1,111~ l,11&h.n, k.1u j ~~ ~!t1Vuu kovo
, ,s
,1n n•k111111·ud,1"~) u1uwS,?1.L1 ryA1u

~l,111 Įu:

11
rl T tn\l' !..i1,kl J 111
:?l
• .
·k llll' 11 Pt'lrhunu
1111
}\aunc :-u \ a :. 't ,._ suimoj(lll lik kovo 43 d. 1:i Put.
, \ dUHI ,._Jt ę ų-

_

•

.,.\~tt i,kP ,\ok'iihlU ~1pn..• N ,1.; ~nc·ko~('1"1Uojdlt

pdhJgus, 1,, \ ųktc•!JJOS buvo RllULils
1·ul'•Jllll, Putrtiu~ \ll.;.k,lt" tpulriaus sl,1pvv,1rd1s), k urj

tiilll~ ".'

jk_ - ,1{11t•~Ul'
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·k,d,mldSis PulfldllS nurod)nlo v1.sq kort-s•

01mia.1t~-- d~1~tuot1 mdn, m<rn ir

pūodeni 1n

~,-. k"''-knks

dlnd;ė

Petersonds tS Vokielljos bakė

T.imt· 1.11-.rr.t: ,,.,.
.
.
.
Putlt\ll utmt'Clll Kdullf?' 1y'i1us MI ~1.Hlll~ktlltf': ~.dUti IŠ
ns :..mpincjimo tt\Pdi.illl!<l Jr pasn1s~1 Jllm i Vok1el1J_ą.
J Ftd,undS .dktyvisllĮ" orUdlli7(iCJJOS vadovo par<'1J?as ir

būd.,m~s Puliid11s lkiVdduotoju ryš1dm'i !<,U V~kle~ijd pa•
lt1ikyti. uš nutaridU, jog Pc-lcrsnno nurodymai uzmegzll
n-;ius su V,irnicka1l<> yra man privėllomi; be Lo, apla mai
IJtkld,;mos j-1 vi~1škai pi.1tik11nu asmeniu, aS maniau, kad
p bus m,m \'f'>rH trnkumas žmo~us pan<Judot1 ortĮanJzacijos
hkslais Kaune.,, ir todėl kovo menes10 VH.luryje pasiunėia.u
pd.S 1ą la1p p,1t mūs11 or2ani1:acijos n,ir! Jokubave Ryve~
nant1 Praną JtiSl"Vtčių, kuris drauge Sll studen tu AdoUu
Arm.Jliu ,urc1do j11 ir susitar~ ap,c tolesnius rySius.
\"i11i.k.uvjenę aš pažjslu nuo seno , ji y ra "Pav aaa rlo'kny~yM savininke Kaune. Tas knygynai; pre kiauja vien
tik rehg1ne literatūra ir religiniais daik tais. Stuo m~lu jt
;n v,enmtelė prekių tiekėju ka lalikq bažnyčiai 1Caun.,,
JI yra mono s,e-na drlimt1 pažįs\ama; būdamas Kaune,
!l§ būlloa, užeinu pas Ją. Ir tuome t, būdamas pas ją, aš
perdaviau lu<>S du atsišaukimus. Po litinio ryšio tarp mūsų
,u jt1 nėra jokio.
Būdamas paskullnj k~rl4 Kaune. uiėJ~s pas VeltkU·
vlenę, aš l)<rskaltiau JaJ vienq iA turimų atalieuklmų lr pa·
siūliau
l duoti jai porą tokių atsišauklm\l•
Ji
, • l•i2u
. Ji nor.
ph:u:ške norą 2•ut1 Jų, It llA Jai jtelldau du epein-

J••

;,:~

PfJ.f l

m.

geyu21:1 8 d

1'1ttrn1"> m,m R<1k.1, k;,ul t,hr<:klyvr,111 tlf'l$lll nr•lf•!,('Jolioa
oq~,11111.:JUJ•J~ $CIIU1ns 1'\ liutuvtq 0,.JC'l1'.>1Mlt!ih0f'IJ f>fi.lJlllr.4dj<,S VukwtljoJr·
Or~dnt/dCJjo~ ui'.dnvan~s buvo MJ.kurH „i,,11Vą. nr•pn
kl,111M,Hh1'' r 1i luvą, 1) lf1k1d ll1n•10 lJ1Jl1 t1,•1uvd. k,iri<>lf:
vok1<•r ,q kar1urJmend porlt•ddnl, hws dlkurla Hr~t1Jv 114 t,,\Jf·
lt111zljos v-,hliM.
7m11m,1. l:'i ~uprdt;iu, kdtl stoju j kontt1t>V<Jltucm1>: or•i<!•,.!()li,'\ or~, -:ll2'Jlf'JN, kurios ui,rlilVlllys huvo nuvr•rst1 T.uybų
vohJ:i:iėl lr, vol
iq kariuomrnc1 pad~dant. Rudaryti llc1uviq huf' ~~lmę vvridusybę.
Kll'k\'iė1, .s orS?dnizacijos narys turr gr-rūi paimli t~
v1ėtovę, kur oje jis gyv<:no, :i.inoli itvirtimmų Ir karinių
11Pn~inhĮ u1dė.stymą.
f>ahar m_,:m visdi aišku.

m7t1Cija1

IJėl

k,10 lūl

~nipin~jimo or~J-

h1om0t aš apie ltt1 nC>\?aivojau ir to nc•ru•

f11d1dtl.

Prirš pabėgdamas j Vokietiją. Pulnus pa,,f'd~ man su•
rasti ak1yv1stus, palaikyt\ ry!\ius su juo Ir atsilkm~li l Jo
klausimus. Ryšh1s p.1la1kyll, kaip Pu tnus per Pelrik•iėių
kaimo gyventoją Adotrą Matyžil1 man nurodė, •• turėjau
susirašinėjimo būdu; st1vo p rilneiimus aš turėjau posira-

šyll slapyva rdžiu „Arklys", o Putrlus savo ruožtu turėjo
slapyvardi „Meška".
Ap ie tai, per kq a š turėjau gauti laiškus ir s,ųsli pro·
neši mus, mes nesusitarėme, a.§ bUt:iau perdavęs savo pra·
nešimu s tam, iš ko būėiau gavęs Putriaus laiškus.
Pulrlus mane užve rbavo kaip ogenlQ, ir aš turėjau per·
davinėti tas žinias, kuritl Jis pare lkola us. AA neperda~u
Jokių tlnitt, nes pirmą llliikll n uo Putriaus ~•vau tik

kovo 23 d.
Tame Ja!Ake PutriuB p ~
sužinoti apie Kauno Ir Stau•
lllt aerodromus, tas tintos aš turėjau 2aull Kaune iš Var·
nkkaltea.
21\I

..
'" jl)l) n.:i~loje ry~n, J:.. Sll n11•kun IU~I.Uriu, 1.i.~ y ...
~n1p11,, jt
. . p„ kurnws JIS m.in p1t1n<'se laiške D•.
nwni~. a i..
• U\!
tm•' ••
p,·ehuno, 1,1iske J,s ni,·ko nc• n urod ė.
•
ka·tt·' ,r {(.
.
\ •rn•c tiuno
· · e.::. r.t•na:istu.
bel llll ,_'J<lU nuv} kli pas l
t
•
•
J
,cf
l(·Jl l 7· t,.,1111 d> turcJ,1\1 Ulmr.i:tti s u juo

1111Jus gutv~jc-', l\lmc p,il1dmC n,.unt. kut

lyvas

f1l>

r·

Nilf'"l 1'1•th.U'11l
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<

•

~iu.s jlS nenurūde.
_
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r) \š. paii.-.tu tik Putnq, D1m~a1l,1.,. Jas".\ ICl\.t,. su ku nuo
· ·
'l'S ltk tuo. k<1tl pa\'edltau J ,1m uzmegzu ry.

a; bu\·Ju sun,

u

•

•

š,us su ,·arnickJ•te tr tuo 1,kslu dav1uu Jam jos sla_pyvardj,
. Dirlant knntrrcrnll11cin1 dar~ą. m,,n__teko sus,~u ru su
D,mga:I• ap,e kO\'O v,durĮ, kai J'.s a_l_m·se man _ l a 1ską n uo
kail<<>k•o l\>lersono. kuris. kiek 1s la_1_sk0 \C'~aleJa u spręsti,
ir• 1 \'oki('liją pabėgęs lietuvis; l~1skas buvo_ a dr~suotas
l'tllnui Laiške taip pal buvo prnnesama apie lietuv1q dart,i \'okietijoje ir pnekmšlaujama Pulriu i, kad mažai gau•
n-w.• ;, O1 ų 15 Lielu\"05 Ten taip pal buvo kl~us,a ma ap ie
cerodromą

.,

)'f.i 11

itwpcro•

. Valonskas, dp1e 2.5 melų du,;1uW1, rl1rb. buvusio Tiil!.<,·
VtrhlU~ dvdro fJkio vedeJu, gyv~nd KreLm2oj~ Ūdvyda.a

yra mokytojas
P1ktu1Zu; buvo š,Jullų o r gt1n1/..dc1jos ndrys, o Vc1linskas
vadov11v(, jttUnl!i'-1 ūklninktl or ~dn1woja.l - ,.J-1unųjit Ukin1nkq 1ate:Jn11
l oo, yf'l a.i Osvaldd), l\!Wi 1, 1:1u1'1,I 1901 m M"ieiklq,
buvr,• KrCUnaos Ac,il1• 1 nrk.11D1.... vado
1J'llfll•tl".
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1941 m.
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tic1uv1u informaci n io biUio Berlyne a ts iš aukimus aš
gavau §iu ;,,etq kovo 23 d. vakare. Gavau Juos iš Petro
Dtm~allos. Petras Dimgaila pe rdavė man paketą su a lslšau
klmais pašte. paketas buvo a tplėš tas. Perd uodamas paket~
D,m~aila ma n pasakė. kad gavo jį iš Pu t ria us.
Pakele, kai jis man buvo perduotas, buvo p enki atsi·
šaukimai. 1š kuri ų keturis atsišauki mus paėmiau aš· ir v ienas liko pas Dimga ilą.
M masinėl e atspausdi nau aštu on is atsiša u k imo n uo·
rašus Kretingoje kovo 24 d . aš a tidaviau vieną a tsišauki·
mą Vali nskul, vieną - Stasiui Piktuižiu i, vien ą - :2.ad,ry·
dul. Kaune l.ris atsišaukimus palikau V ar n ickailei, du Va_iėkuvienel , tris atsišauk imus v ežia u i Vilni ų, bet pake·
llu, Juos sunaikinau: vienas atsilaukimas buvo likęs na·
mle, bet parvažiavęs aš sunalkJnau jj.
un Stasys_ Plktuiils, apte 30 meili, dirba kooperatyve Kre•
gos m,~te, kur gyveno, tiųllet ndlnau. rodot, VU•

Iki Raudonos 1ns AnniJOS dalinių µengimo j L1etuVl}
aš ilgą lai ką gyvenau Kretm goje ir buvau šauth1 5qjuo go•
Kreti ngos apskriti es rink ti n ės vado padėj ėj as Ir tuo pačiu melu, kaip buržuazi n ės kariuomen ės k arin ink as, b ai~ęs
specialų karinį mokslą ir turįs ka pitono laipsn i, vadovava u šaulių są jun~os apskrities r i nkt inės rikiuo tės skyriui.
Pag r ind in is ma no d arbas buvo šaulių karinis ir r i kiuo tės
pa.e n gimas, šaulių būrltl vadų parinkimas ir paruošimas.
1940 m. birželio m ėn . Smetonos vyriausybė buvo ou•
ve rsta ir Lie tuvoj e buvo sukurta Tarybų valdžia. Buvusios
Lie tu vos vyriausybės kar iuomenė buvo reorganizuota ir
įėjo j Raudonosios Armijos sudė lj . Mane taip pat paliko
dirbti Kre tin ~os a pskrities kar in iame komisaria te, kur aš
d irbau ik i 1940 m . gruodžio l di enos. Gruodžio mėn. maoe
paša.lino Iš da rbo Kre tingos a pskri ties kariniame komisa•
ria te ir paleido iš k ariuomenės. Paleidimas iš kariuome•
nės m ane nepaprastai jpy k lno Ir nutelkė ptleš Tarybų
' ADSR d r„ Si, 39-62.
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politinėmis
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.

lt:'momis. Tok iu

_

bū.

du aš i::.siaišk nula\'all J.ų m.tola1kas 1r kcuh.1 nulc1kdavau

1uos prid Tar~hll vald11q
.
l'4I 01 sausio p!lmonui <11cnom1s. l.,uclamas Kreti ngoje. ukjau pas buv1»1 Kret,ngus apsknues polic i! os vadą,
buriudzmt.'S kariuomenes le1t('nantą, Rutnanauską, gyve•
nontj Lais\'1;, ~,itve1e. Jo bute mes issilrn lbėjo~1c ir pradė

ome nenas kitam rėik šll savo ne pas1tenk1m mą Tarybų
~-a!džia. As papasako1au Ramanauskui, kad mane paleido
15 kariuomenės, neda,·ė Jokios pasalpos ir kad mano gyvc•
mm~ s.,lv~os yra t,1ha1 sunkios. A š jam taip pat papasako•
Jau apw savo ketinimą sudaryti nacionalistines or11aniza•
ciJa< ko,·ai priės Tary bq valdžią. Ramanauskas įdėmiai
miin,· išk'1·:~··•. uijAu t ė mane ir pareiškė:
„Gera,, kad pagaliau pasitraukei nuo raudonųjų, o mes
~alvo101ne, kad pats jau esi žuvęs žmogus. Mes jau seniai
darome tai, apie ką tu lik galvoji. 2.inok,- kreipdamasis
i mane pasakė Ramanauskas,- kad Kretingos a pskri~ies
1entori101e, kaip ,r ,•isoje Lietuvoje, jau seniai yra su •
ku rta ir veikia organizacija, sudaryta is bu vusių šaulh!,
karininkų, policminkų, savanori ų ir kllLI „ laisvosios" Lle·
tuvos__ patriotų; ji organizuoja ir ruosla ne le ga lias orga•
mzac1Jas, 0

Jis _man pasiūlė aktyviai da lyvauti organizacijos darbe,
parei~amas, kad aš esu jiems labai reikalingas žmogus.
esu baigęs specialų karini mokslą lr sukilimo momentu
sugebėsiu vadovauti kariniam lleluvlų nacionalistų dn·
luuw, taip pat, kad aš, kaip buvęs apskrltiel laullų rink·
Linės vado padėjėjas, gerai paijslu vlaQI buV'lllllU iaullŲ
~

bU1 hĮ vttdus 1r i 1uo m,•ru ~t.1liu v1-.\Uf JUt.,i, pe.!.1L,.'.lldt I ddr•
hq m inėt l<'ms biui,ltn, sud,iry ll Kn•lrnfo& •J)'knlyj~ M
su t1k ,\U Ir pai„uJ<,jnu daug dirhU „ ldlsvo~1of." L1Huw,, tahuJ
K. .,1 tu ptt p1 „l'i1 ...1u Rdm1mdm,ką. kild jis l'lldn JWPd 'tr1ktJhJ, kokit-> yrd biuo mu111t.· nl 11 nurr.,dyma.1 dt•I org.-rnli"<JC'IJt,<i veiklos
RdJDdnausko" m,,n t1U,,t1k1, kdd šiuo momr·ntu yrn tv,rtM
c<?"ntro nu rod· m,~ pl1-.pd1l,nta1s IC"mpa1s forauou nr,fi'~aln1
or~ani·l.:'lnjq s, ,torynq v11lsi 11105<• ,r ka1muosP, pi1rrnktt
ir ruošti VdclU 1-, pdltk.11nlq, rnuMĮ re1kalu1 ab1rlavus1tt
huvus 1ų šauln1 '>IJrnĮ V11chl 1r lo1p fldl 1S huvusit1 huri.uu1.inės Li etuvo~
a.u,n,m'?nt.os kMmlnktJ. Pr-.r SdVo ru.1r1us

a gi t uoli i:yvrnt<>Ju., p1 ws T arylJų val<foĄ, ugdy\i gyvenlnjtĮ nepdsitenkhumq, T dryhų v._1Jdild, !ikdHnll lietuvių nd·
t 1una li stim us jdnsm11s, bel uk\yvta1 nc·pdsire1k5u, nes tai
~al! pl1ma laiko 11-a~lll Vidaus r~1kulq minisl<:njos or•
(?dO\! įlarimą, prė1sldes rcprPsqos, gah ilugti orgaruzac1j<1
u lcli yra nepage1daujamd, nes OdtionaHstines or~a.niza·
cijos d(lr nė,,rd sust1prejusl0s, nėra Rinklų, o vokieė:Ja1
kwiq pMdmos kovoie su Tarybų SąJunga mes llk1mes.
dar n ebc1i gė karo ir sute1ktl mu ms rimtą paramq SdYO

kariuome n~, isskyrus ginklus,

negalės.

Siuo me lu reikia

ru ošti OTĮ:?1.mi 1aci1oms k.t1drus, 1~i~yli ~inklų u l<1ukti cent•

ro nu rody mų ap,e sukilimą . Ba1gianhs mūsų pasikalbėji·
mui, as paklausiau Ramanausko, ar jis iino, karl apytikriai
1940 m. lapkričio mėn . ,š Vokietijos i Kretingos apskriti
buvo parvaiiavęs buvęs buržuazinės kariuomenės kapitonas Miche i evi čius, ku ris šiuo metu dirba Vokietijos ka•
rl uomenės ~eneralinio ~tabo a nt rajame skyriuje Klaipė
doje.
Rnmanauskas man atsakė, kad j is gerai i 1no apie ka·
pitono Michelevi čiaus atvyk.Imą, nes asmeniškai buvo
su juo susi likęš slapta me susirinkime, kuris jvyko viena•
me Kre llngos valsčiaus kai me. $iame susirinkime daly•
va vo aktyvia usieji naclonalisll nės 011?at1liacl1os vado\'al,
Tarp k.llko pasak.ė Ramanauskas, Mlchelevlčlus norėjo Ir
.
.
-·"noj„ kad aš dlrmane pakviesti Į lQ susi r inkimą , bel • ...., .,..,
1(1,<

. "- uni!'l,llldl•·· j1~ pt1h1JnJn, kt.1<1 t1š ijttli u .
~t.1IHll1l1Jh.
\
'
h l . ''
l '
JI
~uoli. ::;MnW ~u~i11nk11nr- f\J1f'.' C'. ·\ l~ ius _< t'1Ve llolinrrnJis.
'·1· ų
,1111s n,110<.li mus, k,d p verbuoti
tin1ų on,:,1011, u
.
. kokM y 1,1 01 ,,,nlldci/n.i ~l1uktt11r.1, kai p Po-

b

,au•"

lldUJUO:. fldflllS

·

.

J1~ tdrp pdl _P~lpdsdk_ojo, kati
Vo•·••l1JOI<' ~,-n,-10)05 Plech,w:nu,; sud,m, ,s_ J)dbegusi ų iš
L,etu,·ns 1 \ ok,~IIJ<I l1d11\ ''.' ,r_ k,irmmkų lietuvių leglollą, kuq JIS apnioko ,r ruo'1a
'11.lr J L1cluvos te rito.
laikvll q~ 111 .,
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\"<1k1el1Jl1

l"'
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Apie nde~;:ilų kdp1lo110 M1rhelcv 1na11s .ilvy krm ą iš VokovilJOS i Lietuvą d.ir 19-IO m. lapkrtė10 pabaigoje man
papt1sakujo hu\'. Gugi.<lq v<1lsi taus saulių būrio vadas

buole Stasys Dak11cv1i·111s, kuris buvo pas ma ne a tva žia,·ę< 1ą40 m lapkričio pahai~ojc.
D,ikne\li·111s nnn latp pal pilpasakOJO, ka d Ji, L y. Dak1wv11:rų, kaptlonuS MKheleviėius ta ip pat buvo pa kvietęs
1 jo susauklą slapią šauli,1 būriq vadq susirin k imą , bet Jis
neturėjęs galim1•bės cla l1•vauti tame susirink ime. Be to,
mes kalbė j omės apie lai, kad y ra bū lin a suaktyvinti dar•
bą. sudaranl apskrityje nacionalisttnC'S organ izacij as.
Man kalhanlis su R,rm,tn,wsk u jo bu te apie minėtų
nrRan11..icijų darbą Lietuvoje ir tai p pa t apie kapi tono Mt•
chelevl ėiaus atvykimą, pok,,ll'lyjc dalyvavo buvęs šaulys,
lrnrls šiuo nwlu gyvena Kr etin go je ir d irba girininku Kretm~os valsčiuj e. Supažind inda mas mane su juo, Ramanauskas rekomendavo Ji ka ip mums artimą žmogų Ir aktyv,1
Kretio~os valsci,1us naci ona listinės organizacijos dalyvi ,
To ·ZlnoP,aus pavardė L Stru mskis . Tuo mūsų pasikalbėjimas su Ramanausk u nutrūko.
•
. . Po to aš daug kartų lankiausi pas Ramanauską, k ur su·
' 1~1kdava u su )uo ir Slrumsklu Ir kartu tarėmės nelegalių
bur lq organl7,11vimo, naujų nartų verbavimo ir ta ip pat
~lnltlq i&igljlmo klausimais
·
19
'
al .41 m. kovo pabaigoje, būdamaa KreUnaole, T1U1Z8 WI
k ldteje susilikau su mokytoju Petru Bortkevlčlum kUrls
adatse buvo i 11
'
au ų bilrlo vadas, o iluo matu yra Jolcu·

....,

h1.11tu:.. nwk)kl,,~ anokyl 1)J•l\ u Jii:YVt-fid Kretin~'JJ(•, Kctlke,
v1tl,1u& ~ 1t'\·c:Jr_- RortkP\'1ė.m!> m11n pribdke; tur,& Jnht11 r,vd1~
hlll žinlll, kurias nori mt1n pranu,t1, bt-t reikia ul..f.;!lli

rrn,

JI

lrnllwl!~ nccpatugu, U:l'kjomc pas it I l,u
I ą, lėJ~s l but,1, llorlkev,tlus tšsic:m<: iš aps1au•to kr!.<enes
mašmėle parn~ytq pop1e11ų rr, 1tc1kdamas il man, JJO$iJh
,.Persk ailyk, sus1pdžink ir, jei2u J)d~1am kils ne••skumų,

1 bulą, n<·s

Ralvėje

u.il'1k ptt~ manu tr u~ pJ~1sle:ngs1u lclu 1~1į,kmt1, o ddl.kir <,1{,

laiko nr•lun11 " Aš taip pal skuht,jau I lraukinj, Ir mes daugiau

dJllt.' nlf.

Pcnl•JP,:!.

-a

i n,

,

11 ejomc·
perskdlUdU Bortktvii~idu~ n,dn duo-

~i.:;.

lą rašlą.

Tai l,1 , lJetuvių 1n[onndc1Jų biuro Bėrlyne b1u·
Sprcndll,mt tii parašo, jis buvo 1sltistas Bcrlyn"
Siuo biulelr-nm LrcluvitJ informac1Jų biuras Berlyne,
k reipdamasis l šuuHq sąjun~os orgaL1lzac1jų Vdrlovus LielllVOJC, j Lietuvos karminkus n lietuv1t1 taul~. ragino ;uos
organizuotts kovai pri~š TMybų vdldiią.
Gavc:s tą biuletenį. ds netruk us nuvykau j KrE:tlngą ,r
a pla nkiau Ramanausk ą. Jo bute radau rr Strumsk.j. A!I pasiteirav~ai Rumandusk~. ar jis ~dVO Lietuvių inror mac1Jų
biuro Ber ly ne biuletenj. Jis ma n a tsak ė , kad v,avo ir jo turinys yra jam gera, zinomas. Ka rtu jis pareišk ė , kad reikia
pasparlln ti mŪS\J darbą sudaran t org,m i1.aci jas k.rluose
valsėiuosC', forsuoti naujų narių verbavimą i nacional istinę orga n izaciją ir įsigyli gink lų. Tar p k riko Ramanausk as
m an pra nešė, kad gi nklus jsigyti pavesta Petrui Borlkevičiui, kuris palaiko ryšius su Vokie lijon pabegusiu Putriu, o pas taras is palaiko rysius su Vokietijos va ldžios
orga n a is ir gen e rolu Plechaviėium .
S, m. balandžio mėn. pas mane ėmė vaiiuoti Kretingos
apskrities valsčių nacionalistinių organizacijų atstovai.
Antai balandžio mėnesio viduryje pas mane atvyko ~
Skuodo miestelio šaulys - buvęs policininkas Matulevl·
ėius, kuris mane infonnavo, kad Skuodo valscluje Jau yra
sudaryta nacionalistinė organizacija, ir prašė duoU
nurodymų, ką toliau daryti. A§ p apasakoja\! jalll viS<I 18 ~
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J94l m bdl,mdi.10 m n, k<1IIJl'ddmas1s su Ranianausku
•pi, or~dnizac,ją, aš pus1leiravau JO, kokia yra ginklų įsi
g111 mo padclt~ Ramanauskas man atsakė, kad v, kas bus
padar11a la1p, kaip buvo nurodyt<1 L1et11v111 inrormacijq
biuro \ "okiehjoje biuletenyje, l. y ., kad tuo momeniu, kai
pr•s:d,-s \'ok1et1jos karas pne• Tarybų Sąjungą, ginklai
1,u, p• ,š1u1a1s numest, ,;; ,-okiečnJ lėktu v11.
1ek 1,ek anksėiau, 194 1 m, sausio m n., Rdmana uskas
man paJ)<lsakojo. kad organizac,j.i turi gauti ginklus per
žah4J~ sieną 1! \'ok,ehjos ,r kad Į,?mklus atgabenti pavesi
org.inlzdc1jos ddl}'VIU 1 Pulrru,, gyvenusiam 3-4 k,l omet
m nuo ~,enos prie Jokubavos kaimo, Krelingos ;ipskr
!Je<, '1enkiemyje ir gerai pažjstanėlam sieną. Kalp R, ·
manauskas man vėliau papasakojo, 194 1 m. kovo mėn
Putnus rabego i Vok,ellją. AI ginklai buvo ga benami ar
n_e buvo - aš neilnau. Co liu dar pridėti, kad, kalbėdama
sis su manim,. Ramanauskas tada man sakė kad iš Volde·
hJos buvo nelegaliai atėJęs, te n kadaise pa•bėgęs, b uržua•
zines Lietuvos kariuomenės kapllonas Mlcbeleviėlus, ku·
~ TSRS - Voklelljos pasienyje turėjo organi zuoti vi54
eb, ę punktų ainklams gabenu. šiu o liksiu Michelevtėlus
uvo nuvykęs l T
pasakoj M
aur~gė9 apskriti. Kaip Ramanausku man
rauc1ona%.i~:ele~au.s, grjž.damų iš Tauraaės. ataiveb!
mleėto k u ~ę, 0 KrettnaoJe IIUllplrto raudc,nar·
ep r, r s,eną l Voki.Utų pertjo 1111,.....- rau•

h

l t1<.ld H11mur1ų1 H,k d wuu b,U, p.,, '1 k.or l
nor( •du111111 u/11u•~11 11,·

l V1ln1tf,

d lllfJ 111-.iu1111m ,. J,
h11ri,1

d:i.1 uotl 1 \

narys.

Jr 111••ri11 ,~ Vc.>klt'ltjos
u\

) Id L tr::\U\'Ojt: 1r turi

1 , i;111~11 su h\'luv1ų 1ldnor.db n111 korpu u

1ctos., Jis organ11avo g1nkh1 gitbPnimo punk·
.J(..
rnandu l J ku nors ne l•;h nur„ JcJ..' uhdVCJ!:i kaimo. nc:s i:.1s :;,wnn:, h,,ra~ Jum R.MtJl zinoma.s
Ramdn<1usk~s man sakė, kud M1chf'l~v1ėlu~ priimtas l
<1ktp1ią ldrnybą \'Ok1cėtt1 kuriuomenc Je. d1rh<1 vc,k1eė1ų
k,muumencs 2-e sk.) nuJc Klu1pedojr, tun kapitono la1ps•
nĮ , Kur d1rha Putrius - u.f, nPi.inau.
l{as yrd M1ch~Jp,•1ėiaus paiįstam, Tauragėj i,, aš neil•
1\du. \11ln1UJC jis turi pai.1s1amų buvusių l gusdrų pulko
karininkų . S,ame pulke JIS larnavo 1k1 pabėg imo i \'ok1e·
hją. T11 karininkų pavardžių uš nežinau.
Iš org~nizaciJ<.>S dd.lyv1ų man yra zinomi :
l Jonas Ramanauskas, buvęs Kretmgos apskrities pollc1J0S w,das. buriudzioes kanuom ~ncs atsargos karinln·
k . J,s buvo saulių sąjungos narys, kuri laiką buvo Krellngos apsknltes Pldteh11 miestelio saulių būrio vadas
Cyvena Kretingoje. Laisvės gi., dirbo raštininku Krelln·
gos miškų urėdijoje. Kaip Jau esu par()'.lęs gegužės 7 d
Ramanauskas mane jlraukė l sukilėlių organizaciją.
2. Strumskis, vardo nežinau, dirba Kretingos miškų
ū kyj e. 1941 melų sausio ir vasario m n. Slnrmskls dalyva·
\/o mano pasikalbėjimuose su Ramanausku or2anizacljos
darbo klausimais. Skyrium lmllllt, Strumskis dalyvavo mano pasika lbėjime su Ramana usku sausio mėn . Ramana11 5·
l ll '>, d

,
l
"

«,

lv11c l1elL•v1ėn1 "'~ r.t,1i.Jslu 111th 19:JJ, m<~l4. kd, kMtu rno
111<s K,111nH m1.tkyk loJc.
1''·11 11 W ir. f.:.11) 'J.7 d RdmdllėJU~kas mc1n 1tdkC, k~10

Putnus p1
\ 1

laryl

pu

Į 1.u 1w·l1J liu\·u Jr.i1'.UhllV'J$

111

1d•J

dl as tcl!dVaUS I H.dllldlldUSko, d l } l<) u •
kv b ul e, k
,gun1ia
JOS darbo instrukcija R,rn1an~uskas ma n tada pa&<ikė, kc1,
trulmJOS bus atgabent os 1s Vok1cltJos.
ad
1ns
K
3_ Aleksas Seškus, gyv. ret,n{ros a p skrJtl es Vėža ·ė
kaime, bu,·ęs ~dulys. Bala ndl10 mėn. šeškus buvo p 1 111
.
k kl P .
as ma.
ne al\·aiJa,·~s l Darbcm1 mo Y ą . azmodamas mane kai
buW>I ;,.iulnJ vyresniJ1, papasakojo ma n, k ad Vėžaiėiu p
esant, antlldf} bme grupė, kad kai kas t un ginklų ir lei :
vos1. ar 0 ; nežinau, kaip ga luna_ būtų gauti iš Vokietijos
ginklą As jam atsakiau, kad nez,nau . Tada jis man pasa.
ke, kad <J.llt1tarybmei grupe i Vėtaiėi11 kai me vadovauja
Petras Leng,•mas, buvęs Vėiaiėi ų kdime šauli11 bū r io vadas. Seškus pas1t1kėj o manimi, ka ip buvusiu sa vo viršininku saulių sąju n goje.
4. Petras Lengvinas, b uvęs bu rž uazinės ka i iuom enės
vyresnysis puskarininkis, apie j į pa pasa kojau anksčiau.
5. Ma tulevi ė1us, iki Raudonosios Arm ijos dalių atvykimo tarnavo Ęi h nrn polic ininku Lietuvos pas ienio policijoje,
bU\·o Kreungos apskrities Al eksandrijos kaimo šaulių bū·
110 lilrybos narys. Ba landzio mėnesio ~id uryje Ma tulevl•
ė1us buvo pas md ne atvažiavęs ir prašė, kad aš jam padė
ė1au susi rasti dar bą. Aš jam pasakiau, k ad negaliu. Kalbi:·
~ i s su marumi, Matulevičius pasakė, kad šiuo metu
labai daug kal bama apie lai, kad netrukus kils ka ras tarp
VokietiJos ir Tarybų Sąjungos ir todėl lie tuviams reil[)a
organizuotis kovai prieš Tarybų vald žią. Tada pat Jis man
~
e, kad. jis.yra Skuodo valsčiuje sudarytos antilar}'·
es organrzac11os narys, Apie k.iU1s organizaciJ.os narius
Matulev·c:
1 ua man nieko nepapasakojo.
būr~· Petras Bortkeviėius, buvęs Jokubavos kailllo saulių
•• L~ v4?-as, suimtas 1941 m. kovo mėn. Apie j j aš papa·
-oiau 1 . m ge , .
.
gailų .
·
guzes 7 d. •t nieko daugiau pesakytl ne·

7. Stasys DaltnevJaus
•
bu
no Vadas !llli
• bu~ bu.,.a Gupdų teulių
•

P<lsakoja~ ee':::·,m. sausio mm. Apie Ji ai tAlp pet pa·
d1eų 1r 111eko papildyti neeaUII210

u Antanas KPn..SldV1ė1u:, 1 l,uvc:~ Sc1uln~ lJu, 10 vudd'> KJdJ
pcdoj(•. l~:19 metdiS pėJ,i.kclc J Mdk1k1w;, kur tdlfJ put
nuvo bduin1 hu r1 0 VddU. Uurlut11.in<~!,, k1u1umnr_•nt-is dbdr~ 1,11

i('1IN1untas. 1940 m. pabaJgoJI! ar 1941 m pradživJl', !!C'"-'
nebea.LLnNlU, Ramandrn,ku1 pdVHlus..

VdiicJVd.u

i

Md1e1

kius sudaryt, anl1taryhmcs orgamzac1jos. Kdlb~damus1s ,u
Kenst(tv1ėium d5 pas1tė1ravau, dC JIS fi. 1uo metu ve,k1 d pncS
fdrybų vaJcli.1q Jis a tsake, ka d neve1k1a, bel k1ekv1enu
,nom,mlu Rdljs or~anizuot, d a rhą ir šiuo li ksiu pn traukll
JO Zimoje esi:mnus Saulius.
Aš papas k, ,u Kc ns ta v lėiui, kad dalyvauiu naciona1,sli n ėje organu..>c JOJP, ku r, pasiruošusi išstot, pneš Tary-

bu valdi.Ją karui prasidėJUS, ir pasiūli au jam suda ryti tok ią
pal orga m zac,ją 1'!džc1k iuose. Kenslav1f 1us sutiko. Vasa •
no df kovo mėn . Kensta v1ė 1us buvo pas mane a t va žiavęs
,r teiravosi, a r aš netu riu kokių nors naujų instrukc i j ų
organizaci jai. M atsakiau, kad neturiu.
1941 metais, apie kovo 25-ąją, aš gavau ,š Borlk ev1·
ė1dUS Li etuv ių informoc1Jtl biuro Bcrlyne biule tenį, k u·
n ame lie tuviai buvo raginami, karui pras idėjus, padėt,
vokieči ų desantams ir kartu su jais kovoti prieš Raudono~1os Armijos da hm us. A;. nuvykau i Mažeikius ir vieną
tos instrukcijos egzemphonų perdaviau Ke nstaviė iui .
Aš žinau, kad Ramanituskas palaikė ryšms su kaikuo
Telšiuose. S. m. ba landžio 27 d. jis man sakė, kad pats
važiuoj a i Telšius sus irišti su ten veikianč ios organizacijos
vadovu; pavardės j is m<ln neminėjo.
Kai kovo men., buvau pas Ke nstav i ė i q, jis man papasa•
kojo, kad gal įs nustatyti ryšius su organizac ija Telš ių
apskrityj e, bet su kuo būt e nt, aš nesite iravau .
Išskyrus Kenslav1či ų, aš kitose apskrityse ryš i ų ne tu ·
rėjau . Po to, kai kovo 25 d. buvau pas Kcnstavi ėlų, aš nu·
vykau j Vilnių nusipirkti sau, kaip mokytojui , re ikalingų
k nygų, Pakeliui aš sustojau Šiauliuose . (ia aplankiau savo
seną pažjstamą Antan ą Tarvydą, kurj papraalau padėti
man stoll į pedago~inius kursµs Viln iuje, kur jo brolis
211
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Sld!l)'s ftJrvycJ a1:. Uu bo pr•d.tgtJf!U J s mare JJ~fck.,.r1n(f.d.u„o
ll
,'11 h.1u 1JttirJ.J iil.S IU Ar11anu 1 dIV' ,Uu
J1t~'\l l 1k,:d11mr1 )UO, k.,.11p tJu;,1us1u '4:itJJ ~ f.u.Jl&r) •...,,,Uit lilYO
senu p 1Zplldmu, pa 1odž1t.Ju Jam Liet · v1ų inf,,HOdf:JJOS r> ..1

l i:,ikalfi,,IJ

IUJJ1 11. P~1:6 d1l1;-, ldJ.M~li, ·1 u i Vydos JTl.J H pu1c1"'-t.:, kud -~ 1e
ldpt'l rnl IJk puk{'fitl Lr1.;tuvub vah,l)'Uę, 1r a d., J~1ou ti.., JUO
apie ta, , kdllJ<:JdU.
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Nusir lfkę
OI

dniuj(; "'" " re1 kal l11~a., kny~a. .,J, ~, 11 •

lmPil, sustojdu Kaunt;, ket,nd,1Ind:i; m s1pakt1

ddmas l

vadc,volj, kun, m,u, buvo r~i~ ,lmga•
su::;1tit.a11 :1u .:,dVu p-si 15ta•
mu Antanu
" nt.1ntu, buvusrn buriudzjnės kanuc,meL.e..:1
ka pitonu, k~·
ir nuo l'J20 me\4 buvo ••ulių S<tJUOl('lS va
do adjutantas Adjulantu jis liko ,k, 1940 m~tų l , /,,,u!, ~
'tąj unf!a buv o paleista. Pa&.kulin1u metu, priei pak1džu11&l
š,1u hų sąjungą, jis buvo saulių s.iiungos v,1do Pr•r.o Sa·
lad.žiaus adJulantas Kallx;d,,masis u Gedm,mlu. aš J<1M
papasakoiau, kad Kre1.J n11os apslmtyje )t, n°l.11<1l, r,r~~mzacija, kurią sudaro šaulia i, ir papasakojau jam gautos
,š Vok1e111os Lieluvn1 informacijų biuro an l.J taryb,nio l"•
pPl io lurin,. Gedmijnld& man pasakė, kad duharun°n
są l •gomis sunku kovot, su Tarybų valcliia rr kad vok.ie
ėia ms, kurie išsklaidi• vi!.ds savo j ėgas p o v isą Europą, bu
sunku kar ia uti su TSRS. Daugiau aš meko su j uo nekai•
\'KP(b)

,s

kaip pedai ,g

d~styt1 Kaun~

bėja u .

"

l

Gali u papildyti šLai ką : 1941 m sausio mėn. Ramanaus•
kas pav d ė man suda.ry!L nacionalistines .>rgan, acljas 1>
buvusiu šauli u te n , kur a nk sčiau buvo šauli ų bu ri a, bii' Pnl.
Darbėnų, Sal ~ntų, Skuodo, Kre tingos vals, 1uose. iuose
valsė iuose aš turejau susirišli su šauliti bu rių vadais, ku•
r iuos i!Š pats ži nojau, ir duoU Jie ms užd3vimus sudani•
organ 1zac1jos grnpes. Tačia u nė v,endffif ,ulsė1uJi> a' r ·s ių n e uzmez~iau

21
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H/41 m gegužės 12 d.
Tdl) bų valdi.ia, pn<'štskas pai1u1 uS s~sidanau dar tuo

meru. ~•t bun, 11 uverslil Smetonos_ ,•aldzla tr ulku r\a Tanbll ,·d!ditd Licltl\·oje,,.:, galutinai J~S sutvorleJ_O, ~an nu~,us I nel,,galtl pogrindinės nacionali stų orgdnozac ,,j os ~u ,rrutiumą Tai llu,o. 1e1 neklystu, 1!)40 metų g1 uodzio
~'O dien,1. Tą dieną prosidėjau pne Lietuvoje jau ir prieš

ta, w,kusoos kontrrevoliucines nacionahsh1 organizacijos
u IOjdU l akt)"'lą kovą pneš Tarybų valdžią, už buržuaZlncs s.int,·arkos atkūrimą ,r socialistinės santvarkos nu•
,·erumą

LietuvoJe.
T1kshdl nt>pmW1enu, rodos. 19-lU metų gruodžio 20 dle·
n,i pdS mane dtėjo buvęs mano policininkas Zenonas OkulevWus 1r paSdkė sužrnojęs, kad Kretingos apskrityje vei·
kl• nac,onal1slų orgamz.ac11a, kuri kovoja ui Torybų
,aldiios nu,·ert11114 1r senosios bu riuazinės santvarkos su·
kūnmą l.Jetu,'OJC. As atsakiau jam, kad lie tuviai teisingai

daro, kurdami tokias organizacijas, ir pareiškiau norą taip
pat sto11 l ją. Okuleviėius atsakė užėjęs pas mane specla·
liai pd!Jkalbėll tuo klau~imu ir, išsiėmęs iš kišenės rašteli,
padave ii man, sakydamas: ,,Šiandien, Putriaus pavestas,
pas mane buvo atėjęs Joneckis, atnešė šį raštelj ir prašė
perduoti ll tau.• Aš paėmiau Iš Okulevičiaus rašteli ir
perskaičiau . Ten buvo parašyta: ,.Prašau septintą valandą
vak_are
at•n.lri'
I D"
•
. , • .i t. J ok ubavo kaimo p r a džios mo ky k ...
,
Parasas - _Putli111. Perskaitęs pak)a1111iau QkulevičiŲ, kllll
~ l l ' kodėl kviečia mane. Jis pranei6 man, kad t4
' ADSR d. r, M.
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'
nulist4 OIQ:dniz~c1Jos 8 l'. (•Sl,~lus lfOJbitl JK11trind11•~ ,wtu.,1
v~i(~ 11! Vok1ct1Jos t» us111n un"-•· kuro•mr d<1IYY•ta .,, .
~onas M1c:hc:l f!\'j{lU2' ~;ustoa L,eluv,>& kariurmH:'nt!6 k.apl•
l Jokuba\r_ą. Septm ~ . tu11kdu n11v,ii111,Jt1 k. 1.1 1tu ~u JUt'>
Ir Okulev,ė,us dvh·a . Vd dndą vokor,, l.ik
ltnmanautku
ž1avę n . .
Cldl:; 1SVdŽ1avuml! l t~ kauną N
ueiomv l mokyklą T
.
uYo·
mokytojas Horlkc, .
en ptu, Įl']1m1J mus sutokr,
•.
Vtcms Jr lvcd.-. j 5
k l
rnac1dU, kad lf·n JOU 1
Pu . .
1..1vo am Jitll, lėj~-s pa·
ijstamas p1lletia
,uvo ~t ms ~r dd.r v2en11s ffid n n~pa.•
, uns Sl.lJ)dundmant n
k apitonos MichP]
,., _1
ius p;,s1Sdkc <-..;,
5 · .
Bortkevlė'
us. upazmd1ndamas mane su juo
ous reko rn,•nd,wo jam
k
•
bei patikrintą hn
m•ne. ••p artimą Joellll,
Man ate us
'l " trumpa, paJldSokoJo apu, mane .
kio ir DJ k ' su_smnk,mo d.ir nepradeja, nes laukė Jonec...
a nevma11s. Netrukus alejo J oneck1s o Dakne
~•cms tilip '. r neatvyko. Nesulaukęs jo, kapitonas' MlcheleVJ:
pradeJo _susirink.imą . Iš pradžių Jos trumpa, apsistojo
lies_ tarptautine padėllm1 ir TSRS Ir Vokietijos tarpusavi~ _santykiais, o paskui lo susinnk uno dalyviams· Bortkev1c1w. Putnu,, Okulev1ėlu1, J oneckmi ir man~
nausku,
papasako,
·0 ' kad . " pav,,l?USI
,.,.
. Į, Vok1Pllją
.
.
.
mŪSlj
vyn a~sybe sukūro ten oreamzacl ją, vad.mamq Liet uvos
aktyvistų frontu (LAF), kuri kovoja už lletuv1ų tautos

cms

Rama-

laisvę.

Lietuvių aktyvistų

frontui Vokietijoje vadovauja bu •

vęs Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Skirpa . Be to, LAF
vadovybė Vokietijoje is lietuv,ų, pabėgusių ,t TSRS " gyvenančių Vokietijoje, yra sudariust stambų kanni vienet4.

vactinamą Lietuvių legionu,• kuriam vadovauja buvęs Lie-

tuvos kariuomenės stabo vl rslninkas ien. Plecbavlėlus.
Toliau savo pranešime ka pitonas Micheleviėius pasa·
kė mums, kad Vokietija netrukus pradės kar4 prieš Tarybų Sąjungą ir dabar smarkiai ruoiiasl Jam.
Didelj paroot ornąjj darbą dabar dlrba ir mūsų LA.F Uek

Vokietijoje, stlprindama Ir organizuodama Lielųvlq leglo•
• JOki.: 11.tuvtų lf11MeaJ n, bu,•a suorafl111wot:u. Rn1
21S
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.
, Lll'ltl\OJ'-" kurdollhl \ ht n~•, 1 Uldl1s11.1 bu
1-.,, 110 1us 1:;R:i. ,s uinuĮ?clrlO tur a
, -~,k11... l1Jdl l' r
.
.
nl<lll'I ,r n111st1 le~10 11111 lnušk11111

1wk II p,t<lOJ < .

nus, kortl',

kll'l'"I l;.anun
k l
pdddl "''
.
, •lddnll g111klu ,tą su · 1 im ą, ruošda, \rm1J4 , ,u~•
Rau donąh · , ,.·. ,i-cliuose, ~pro!,!dindan11 l 11lus 1r ga.
nu dl,•c[s1J~1~ dt:i.ll
. koJ11llnlk,1riJaS.
d1ndam 1 prwso
thlCIJOOlS LiclU\'Oje kurti LAF a l•
1n,11t,1ų orgai .
.
arn _
_ du prol)TUSIUS kar m1nk11s, kune L1e1untė " \ o~idiJO•.. apslml)'jl', k1t>kncnamc mieste Ir
· ~ _ b.il'" ,·1en0Jt..:
~
.
.
..
tuvoJ• .
d ri·tt nacionahslll organ_11ac1Jas, supaii nro1cs1e!v)l' 11111 su a
·
_ l<>ksma1s uidav 1111a1s 1;,,1 cldrbu, uidmtt ju \'ado, us su
k
· .. .
l etu,•HI nac1onalm10 korpuso ·a rini nme~111 n,1us su ,
.
d
.
.
. ·
•
,·dctcwa 1s PaslarieJ• tun su aryt, nac10kais. ,aul1,11 ,r JŲ
k
.
.
nahstu orgd111luC1Jll \'adovybę. ~~ to, f('L ta p armk~ 1
T\;1n1cl.:us. km1e tures pala1kyl1 rys1us tarp LAF Voklet11~1e u nac,onahslų orl(antz.ac1JŲ L1etuv0Je
.
~hchclcv,ėius papas,1k0Jo, kad JIS Jau daugiau kaip
d~ ;mL dienų vaiinėja po Lietuvą, buvo K,rnne, V iln iuje,
Tdurageje, Te!;mose ir kituose L1 tuvos n11csluose bel
m,eslehua... kuriuose sudare nacionalistų organizacijas
ir davė mslrukc1Jas dėl Jų darbo. Tokį pal ddrbą, kurdamas LAF orgaruzac1jas, Suvalkijoje di rba Iš Vok ietijos
at,1·k~s ue1u,·os kariuomenės kari n inkas, kurio pava1d 8

J•• nepasdke.

Kre1pdamas1s ! sus1rink1mo dalyvws, M i c he lev lčius
pareiškė, kad Krelmgos a pskrityje reik ia tuoj a u pradėl!
organ1zuo1J nedideles nacionalistų grupes po tris- penk.le
imones, paskirti kiekvienai iš jų prityrusius Ir pat ikrintus
karininkus, gerai apginkluoti jas ir ruošti, k ad reik iamu
momeniu jos butų pilnoje kovinėje parengtyje. Be to, re l·
kia jau dabar sudaryti diversinę grupę, ui.meg zti ryšius
su buvusiais šauliais, voldemari nlnkais, tau tininkais bel
kari ninkais Ir jtrauktl juos l naclonaliltų organizaclJIII,
Įsigyti ginklų Ir saugau Juos. Tame IU&lrlnkime jil ne~
l!sirinkti du ryšini nkus, kurie tur61 palaikyti ryillll 1111
LAF organizacija VokleUJoJe.
11~

k

~lflltngr," no( mndlist11

t11~dfll1u,

l}tJ1 tume &us1r1nk1mr•

/ " lonus M1<1wl1•v1ė1us po,1vr•d~ p,1~• ·1!,<:11 p,,,.,,n,,nt ,.
Tu-tuvos l V<Jkl~l•J,i ir ,1ll(dl ryi.inrnkdlTIS Ir k~11t11nk„ms
dlp !J.US1rink1m,1, llųvo hrllf,lld.S

N!•l,·gaham, 111 u•ų po~r,ntJtnt·s "'" ir,Ml1slų mgo,1n1ld•
c1jos susirinkime, Jakuhr1vo k,umc cy;1mnk1us t1.1q, LAF
Vokil'liJoje ir Krclingn, df>'ikr11,~s or~an11,1c1J"" h1Jvo .,..
rinkit l'ulm ,r Okulev,ėius
Kapiton..,, !1chclev1ė1u, savi, pr•n~.ime kalhcJo, kdd
Am •rikoJe y• didelė ltetuv1t1 saullq or11.in1z,1n1<1, kun
te1k1d fmdDS!
·•lll<l Li\F or~an1zac1ra, Vok1cl1jojc 8"
lo. JIS papasak
Jog tos or2an1zaetj,,. vadovas 1940 melų gr11odi10 pr•dt.toje buvo •tvyk~s l Vok,ellJą, kalbcjosi
su Skirpa ir Plt·!'hav1(1um Ir fodejo s111elkli pa$!olbą ltP.•
tuvių tauta, kovoje ui savo nepnklausomybę
J\hchetev1 č1u dlŠkino, kc1d dabar r,•1k1a d,rbll vien hk
organl1.acin1 darbą, aktyviai nepasireikšti. kuri, nac,ona
l1stų būrius, j81RYII ginklų tr lauk h inslrukc1it1 ,,; Vokie·
Lijos. Suk1hmo d1eno bus pranešta a1sk1ru tsakrmu, laė,au
1s esmės suk1hmo laikas sutaps su VokteltJOS pradelu ui•
puolimu prieš Tarybų Sąjungą
1941 m. gegufeJ 16 d.

Aš, Jonas Ramanauskas, jtrauk,au l konlrrevollucm ę
nac ion ali stų organ izaciją Aiuos asmenis:
l. Motiejų trwnskj, gyvenanti Krellngoje, L.,i.sves
ga tvėje Nr. 2, d1rbanlj Kret1n2os ginnink1Joje. Apie kontr·
revo llu cl nę nacion allslų orga n izaciją pirmą kartą kalbė
ja u su Slrumsk lu maždaug 1940 melų groodžio pabaigoje
ar 1941 metų sausio pradžioje jo palies bute. Mes abu gy•
venome v iename name, todėl dainai susilikdavome Ir kai·
bėdavome apte velklantlq organ izaciją.
2. Kazį Sk.r!dallą, pasiturinti ūkininką. gyvenanti Kre·
tin1101 a pskrityje, Platelių valsčiuje, Vlrkių kaime. AA bu·
21 7

\1111 11nk,, Uiti

u

JIJI' p,1f11rtl,111ht'I \

,1

11 lfJ fl1t lll'.hl Jf•

111\lu

11 (l•1k11l,ll!l' "tc-lllH!• I 11 1.llt"jlJ p,1, IJld l H• l w, IIH.!lU
lm\,lll .. , .. ,m fMll11t' f\111111·, l1t "fi lk 111 1,ml ,1JJ1i • p,J1h•q Lu
2111\P

l'" l' 11,•1,k, iflcl, ·IJ t11 ·pc.t!i1l< ' llkH1w1 l t ,1.Htc. h1 ldry
huw ~•nlv,llkli l 11liJ 11~ p., .... 1kwu, k.ut Lc,11 :'i.Jlllv„uk 11 uc~11~,u h-1 ,d,1tk ' k,111 l lf•III\ it JI' \'l•1k1,1 pr1Jri:I u11.Ju1,, llrlLUJ·
n,,ll~l'I ur~, 1111 ;(JrtJit, k1111 111nr;M ~11k11!nq prst·!-1 ·1,uybtĮ
vt1ltf1t~ f\l,in pit1i ·r,k11s, )"~ "'k111l,11l,1 t11t1 li11p p,1t lur(•li
hu s:,,hnJI ' JJ -.1 0 11 1 111 uwl,1 n,,r n,rMh„111 fHS!•UllbH 1Jr1. JIS
,nlf'l,11 ~1111kn f u11nu-l lJ'.) r><l'4:lkMII, k,,d l,u1Į,, l<lll)t• c1phnk f1t 110 rh·I lnlt•\nlo il,irlw, lli \ uk11 •l1JUh 11 ~nv<; prdn<·S 1mc•
tu\1,p·,

,1

i,n

(,up 1t11'i I s1 k\lc·m,-. u 11s 1~c·10 n11nin

Di.1111:1r1u

"'It

~11d,,1J I n, h11\·,w M1 111k•."

l Jon, 1 Hlo111. ~•yvt·n,11111 K1••1111~11, v,ilst' ltqr-, K,t1lt•nob
pt,l1cijo~
,11,1111nk,1, ol,almr <lrrl„ant1 il'nlf's ukyl<· l n,H w n ,1hsh1 ori.?•IIUt.11 IJil 11 11r.111k1tm ~n1url1.10 m{1 nt•s1 J( d l"lC.•n oJ I nuva•
!M\·,, p11tt JI , -'iv, 111 f\l11rns lx·Mk11ll1i111t nprc or2dn1z.acl•
l 1, ,J,111~1n11 rm·ku m·huvo. 1',as1vt11~111t; Ir l~!fcrę pu~ llla:i:1,
m,-. ,· l'Jl"lll' l ,:atV'i pt1hlVu1ki;t'-iul1. ' l udtl Ir f)dSlulldU Jam
1<, 11 l 11,11 ,,.11,1h•hl ur~un11,,, lj<I, lll111ys mrcld1 suliko.
-l ~h-, l R„gd11\kt1, ~yv,• 11<1nt 1 Kr-,llngos upskrllyje,
K11l111 11111-,1.-lyjc:, dOk~i i,,u buvusi Krt· tingos poli ci ninką .
D,,l,,r '" m·hlrt P,l trlVdUS ddlbo, gyvena Kulluos su l •
vois S,uis10 JMliatgoj(.' «r vo. ur 10 pradžioje, Ragauskul at •
,·.wavus su r<>rk,1ln1s l Kr e tingą, ai 111klln<1I sulikau JI
1!41"ri" " P,1Jld kuj~u api nac ,ooallslų orgamzaclją. Jis
m,elol suliko dt1lyvuul1 toje organizacijoje, kovojančioje
mi• h'l\·lf',

prat Tor}bų

110~!'-f

M•• lmvu l h.i11 h•n1,._. v11l,i 1,1us

valdtlą .

5- Ju074 P trull, llYvenant1 Kr llngo
pslmtyj , Pa•
lon11oJ •, buvusi Krellngos miesto poli lJos vachmistrą; da•
haJ Jla drrba buhalteriu
l l,11111, bonko Palangos sky•
rluj . Pr
k lurlns aav1111e11 alallilr.UD4.1 1uti.kau Petrutl
Krctmtioie Qatvėje b užverbavau l kontrrevolluctų na•
clo Ilstų or nluictJ4. Ji■ 14lp pat mielai auUko. Deųiau
iu fuo net.eito aualllktt .
211
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vr•J,.. , l(rt lrnguJ•·

,

~

111

mH1l

ei ur, r ·.·a
v-1~1nr.J m<:nr~t Jl-il

7 1\111,,ną
uu1ok,,
y .
'f•
.i( ~enant1 Krr•\1r1~'-'J"~
Ų..4'k:f<!•
'1r111~ '!dl\'( l~ Nr 1H. Ank~t:laau J1, t11rb<.., ,r d-tl~u dirt~ d"~:
~k 11tr_,-s ll·m •s ,1k i() sk y1111jr, ter hruku
~11jr,k,1 ui:v~rbd\',;11 l r iori l ••~ or(l,m11,1riM p1
~rjf.1as- i(
s.,
v,11h•-s. JO but
p,11- JI
th1i..nfu 11i.t-ui-1v,rn A! /inrJ.J'1'1
~•HI N,illfnka& )rtt huv~s rtklyvu~ ~aulyc:,, OU51,!illt!, pn,~
r,tr)·bq V l J~ I\.al)"Vu JII ni1n,,ndh~lt~ JIJtfr j,mP ;,\ mi~
l,u suhkn
d,Jinu1 k,,llx-dt1vr111 «iu 1rt11rr,k 11 r1.1pal:! n.t•

i,

ei,

'1o n<1 listq "t

i\nlZtH:' 1)09

u;;

rt:1kalus

'ff"""""'i

R. Andrru K 1ksėiūn,1
Kr<•llnl?<>Jc. Jonui<>
'? 1 1tvėp, n11m •nu nr-pn!1;1m~nu; ųnksėiao JIS buvo Kret,n•
op~krttws Vd)dybos koncel,arijos v,ršin1nkas, dabar
•hrlk1 ap,k11h•·s vykdom,qam(! knmHete kelių ,kynuje
mnhdnlku A~ ,mojau. k,ul Krtk.sė1ūna, an~ė,au buvo
ukl yvus šdulys, o ddhllr yr.i nusistatęs prt •š Taryb11 val•
di14. l n a.uonaltst11 orga.nrzactJą 11rauk1dU Knk.š<'1uną iių
111 •tli knvo Y ,duryje, sutikęs jj galveje Su Juo a§ daina,

l!"'

susi likdavau .
9. Pov,lą GIIJ:dl4uską, gyvendnlj Kretlllgos dpskmyje.
Plalclill miestelyje; anksčiau JIS buvo Platelių valsčiaus
v,ilrJybos sek retorius, dab.ir dirba buhalteriu kooperatyve
Plateltuose ar Salantuose, Kretingos apskrityje. Maidaug
pneš mėnesi Gr galauska.s buvo a tvykęs I buhaltenų kur·
sus Kretingoje, užėjo pas mane Ir paklausė, ar tiesa, kad
yra suku rla kontrrevoliucinė n cionalistų organ12ac1ja
Man paklausus, lš kur jiS tai žino, Jis ai.sakė, j<>'s apie .~
organizaciją Jam papasakojo Kazys Skrldaila. AA palvu•
llnau lai, Ir Grilla.lauskas noriai sutiko dalyvauti naclona-

llst11 organizacijos veikloje prieš Tarybų valdžią
10. Slasj Piklulžl, gyvenanti Kretlnaoje, kooperatyvo
name, Vytauto gaivės Ir Viešosios alkAI kampe; anks·
21ą

~
·1!-, d11ho H dt1h(n thrbd Krt.'1111.(?tls ~tlPf.lt.'111 t yvo vlr~t.
d._.ėJU. su Pi1'.tt11ž1u \rnk.:,chttl kartu dirmnko (H·dt•Jol P<' tJ
.
k
•.
ariJl.>J·.:, ir pa110<1u JI, <11p MMĮ Tarybų
bau s,.rnllų on:an17
. . . ..

ciMJ J ~

l tiws rH.:;ą, P1 tt"; iwnk1d, .:.t.•š1d" !HlV,l.lll.'s _Jis u~·<'JO pas
' •<
P
k . s k ,d 1;, Jo1wck 10 su,moio ,1p1e nelent(Ult' Jr, p.a)MSd \_iJę ' •
._
,
,
. .

't1li1\ 11d(il'nal.stų orszdntZ,lC'LJ<\, kl11usC' m~_nęs, a r tai l1~sa.
g
.
l )~Id Of~dniWCijd VC'lkJd, ir mes susitaAš c1tsak1dU, JO\! {
lt'll\E" su juo wli11u lwndra1 d1r\:ll1.
-.
.
11

~

11

k,,1, Zdchdlą. ~\ ,-.,11anlĮ Teisiuose;
1

anksc,au

JJS btl\"O Krl'llll~(\S pollCIJOS Vdchn11stras: -~ pa~k.~1

~

l\.n,,,tingo~ apsl-..nlll'.S Sdl<1ntq \'č1.l~ė1ou~ ~oh_c1JOS ~usm mkas, dabar d,rb<t TeF,,ų elektnoeJe. Pnes tns savaites bu,·au nn\'az,a, ę> su ,e1kdla1s l Telšius, als1t1ktma1 gatveie
sulikt1u Zadlol<\ Jr pclklt1us1<.tu jo, <lT yra TeJ;iuose nelegali
Mc>onahsllĮ or~amzac,ja ir ką ji veik.Ja. Be to, pasakiau
jam. kad Kretingos apskrityje yra tokia organizacija. Jis,

matyt. btjoJO 1ndnęs ,r dtsakė nieko nežinąs apie lai, ar
veikia Teisiuose nacionalislti organizacija.
12. Stepą Paulauską. gyvenantj Telšiuose; anksčiau
11s burn Kretingos apskrities policijos viršininkas, o dabar dirba Telšiuose apskrities vykdomojo komiteto sociahn,o dprūpmimo skyriuje. Su Paulausku buvau susitikęs
gruodi10 menesj Kretmgos stotyje ir papasakojau jam apie
ve1k>il!lė><1 nacionalistų organizaciją. Jis noriai išklausė
manęs ir dave iodj kuo aktyviausiai dalyvauti pogrindi·
neje nacionalistų organizacijoje.
Be šitĮ asmenų, daugiau nieko į kontrrevoliucinę na·
c1onalistų organizaciją nejlraukiau.

. . Aš_ žinau, kad kontrrevoliucinei nacionalistų o rganizaci-

Ja1 priklausė dar šie žmonės:

l. Osvaldas 2advydas, anksčiau buvęs Kretlniroe kari·
rus komeo<lantas, buvęs Lietuvoe kariuomenės kapitonu,
Su 2advydu dažnai susitikdavome Ir kalbėdavome apie

pogrmdinės nacionalistų or1ianl%ac1Joa dar~.
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2. Zenona, Okulev1ėms a kS<'.
dirh~s pollciJ'o• . .
• n ••u KVV•·nę• Kr•tln~c,1,.
Je, vė1ldU jis r~fldtt,J•vo
V k

d<1bc1r gyvena tenū1.

l

r,

JelJj41

ir

3. Putrius. v· rd
•
.
. .d o nepns1menu, unkshau gyve:oęs Kr~•
11~gos apskn!!Je, PetnkaiėitĮ kaime ir buvę1 lo ka,mo selllUlldS. ~iek zmau, šių metq halllnd.210 m~nesį jas nPJe d·
liai pabego j Vokietiją.
• g
4..Jo~eck.is, vardo neprisimenu. gyvenę:, Krehng,.~
apskntyJe, Petrlkc11t'iq kaime. Jo as seniai nemdfaau; md•
nau, kad jis arha pabėgo j Vokietiją. arba suimtas.
5. Borlkev1c1us. vardo nezinau, rodos, Petras. ank•ė1au gyvenęs Kretingos apskrityje, Jokubavo miestelyje 11
dirbęs ten mokytoju...
6. Būda, vardo ne:linau, ~yvend Kretrngoje, anksėidu

buvo policininkas. dabar dirba kooperatyve.
Maždaug prieš mėnesį Būda atėjo pas mane ir papraš<e1 li kartu su juo pasikalbėt, slapta su kai.kokiais imonemis, kurie, esą, laukia manęs. Aš supratau. kad jis, Būda,
kvieėia mane į pogrindini susirinkimą, 1r atsakiau netuqs
laiko ir neisiąs. Nepaisant Būdos kvietimo, i tą pasitarimą
nebuvau nuėjęs.
~
7. Zidoras Buitkus, anksčiau gyvenęs Kretingoje. Klaipėdos gatvėje, buvęs policininkas. Aš jau seniai Kretingoje jo nematau ir manau. kad jis čia nebegyvena.
Buitlcus buvo geras Okulevičiaus pažįstamas. daina•
su juo susitikdavo, o Okulevičius buvo nacionalistų organizacijos kūrėjas. Todėl ir manau, kad Builkus P!rm".'is
atsiliepė i Okuleviėlaus raginimą stoti į tą orgaruuc1ją.
1941 m. gegutėa 18 d•

Kaip Jau sakiau, nežinau, ar mūsų organizacija turi
ginklų. Galiu pasakyti tik tiek, kad 1941 metų sausio ar
vasario mėnesj nacionalistų organizacijos narys
man sakė turįs pistoletą-mauzeri ir keletą angliškų g

Zad~:

natų.
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RJišC:ial su s,·c1slikos i:t."'nk lu buvt~ ~lUV-~ ~'.1 mano inicįa~

tv,·a Aš f'd''''ditdU ,\uglėnui paruosti ra1sc-1ti su svastika
Atrodo. kdd bu,·o P<'ruošla 80 raišėnJ .
KeoslJ\Jčlus Antanas. Silvestr o ~-. '?lm~s 190b rnelllis
\JM.l'lli.tų npskrityJ(\ 2id1kų valsl:luje, Dc1pSi11 kaime. Bu,i:; :k,uh11 būno Vdd11~ Klc:iip •doJc• Ir Mai.e-1k1uose, otSd r-•

Apytikn„1 ui. pusantro menes,o buv" paskirta
.
komcndanl .,, Perduoda nt komendont,iro, ūk ' naujas
kad kapitonu, Kulb1u i trūksta 50 000 1 l
. 1· pasmxle,
1 ų " Jis ten po.l ras•
tinėje nusišov«.

~'S l~1lendUliJS

KEf':STAVICIAUS ANTANO parod y mai '
1941 m.

geg užės

9 d,

:'-!ūsų suk1lel,ų organizac ija pradėta formuot i 1940 m.
ltepos men. 1okiom1s aplinkybėmis:
Aš tuo melu dJTbau Mažeikių muitinės valdininku, bu,·au aktyvus konlrrevohuci n ės šaulių organizacijos ve 1kė
Jas. Mareikių miesto šauli ų būrio vadas ir palaikiau tarnyb,ruus ir d~aug1škus sa ntykius su kapitonu Kulbiu, ku·
ns dirbo Maze1k1ų komendantūros ūkvedžiu . Paskelbus
jsakymą dėl šaulių organizacijos likvidavimo ir visų šios
o~ganizacijos turimų ginklų perdavimo kome nda ntūrai,
as kar.t_u su šaulių organizacijos sekretorium Sadausku ,
kuris
· ' k'1ų miesto
.
•
. . s1uo
. melu dirba Maze1
m ilicijos past1 sky•
TIUJe. VISUS mūsų šaulių
. ..
šus
d .
organ1zac1ios ginklus pagal sąra•
per aveme kapitonui Kulbi ui j sandėl i
Maždaug už savaitė š · · •
·
raštinę perduoti . . . 5 a uzeiau pas k apitoną Ku l bį 1
organiza . .
i_v amus paskutinius dokumentus ir šaulių
nusiteikę~J~:~bsirašlnėjimą. Kadangi aš huva u priešiškai
- , Ų valdžia! ta· t
gų, užsimezgė Pasjkalbė "' 1 a rp mūsų, kaip fleTŲ drauJUDU apie tlnk.lų jsifljim4_ atei·

• ADS1t d. r , 54, 21 - 26.
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Visą lą laiką. aš nieko neverkiau, retkdrlla,s sus,Wtdavau su draug'."s, su kuriais palaikiau ge,us sanlyluus,
Siaustu 1r Jonusu. Su Jais kalbėjomės pohtinia,s klausimais.
194 1 m. sausio men. pas mane l butą atvaitavo atsargos kapitonas Osvaldas 2advydas, gyvenąs KretmgoJe it
dirbąs liaudies mokytoju . Aš jį pažjstu nuo 1927 mel1j.
Kalbėjomės politmiais klausimais. J15 pareiškė, kad ,da·
bar nėra Jokios laisvės, visos mūsų orgaruzac,jos esančios
paleistos, greit būsiąs karas tarp iSRS ir Vokietijos, o
mes neturime jokios lietuvių tautinės organizacijos". l
tai aš taip pal išdėsčiau savo priešišką pažiūrą i Tarybų
valdžią. 2advy das pasiūlė man stoti i kontrrevoliucinę organizaciją kovai p rieš Tarybų valdžią . Aš sutikau ir papa:
sako ja u jam a pie gink lus. Po to Zadvydas ėmė su
konkrečia i kalbėti , duodamas nurodymus, kad aš tunu ls
pradžių organizuoti nedidelę grupę, verbuoti _mums .P:' 0 ·
kimus žmones, o paskui gausiu instrukcijas apie organl'Z.a·

m~!

cijos darbą Ir uždavinius._
_ susilarimo su
Kaip jau esu tard ymu, parodęs, po musų I man da,-ė
atsargos ka p itonu Zadvydu mano bute. kur l 5 •
kaip verbuoti mWll1
konkrečius n u rodymus Ir lnst ruk tavo,
1:1.1

l'"hoJll'"" 11

a•

TM)bŲ ,dldi1a1 p11ci1skd1 nU>ISldll~~ d• •

meru>. prddeJall wrbuoll narius. ,
l!i lnJų d,emi po mus11 pas'.kalhcJtmo su Zudvydu Pas
man• 1 Wtą uiėjo Tadds Jonusas. As papdSdkojau, kad

JSlūJdU I slaptą kontm,voliucln_ę or11an1zac1ją,

ir

pasiūliau

Jam st<1lo I tą organ11,mJ4 palddedumas pas.kmi Ji savo
padejeju Jonušas suliko, ir aš jam 1šdes(rnu mlist1 likslus
,r uulav10.1us artimIausrnm la1km.
\fus, 1 11k.sla1 11 uidavm1ai artom,aus,u metu buvo o rgaruzuou pa11k1mą grupę. verbuojanr naujus narius. pavadint, musų or11an1zaciią „penktąja kolona" ir dirbt, Ma:žeik1uos<> ardvmąJ1 kontrrevoliucinį darbą,
!>fo.1~ organizaciJ~s nM1a1 buvo; aš - organii.acljos
vadovas, Tadas JomISas - mano padejėjas ir mano be"
Jonuk, uiverhuot, naria, - Šlaustas, $a1tJ3 ir Auglėnas'.

He 10, mdno buvo ~ar numatylt užverbuot,, bet tuo tarpu
suddre re1er11ą, OLštemds. dirbąs normuoloju plytų fabuke ,r ~-) vcnq5 Tukshuosc. Mažeikių apskiilyjc, Pulcikis,
dnbą~ \al!l)'brn,ame hllnkc ir gyvenąs Mažeikiuose Am·
brauun
b ·
'
a,s, uoze, gyvenqs Mazeikluose dl1 bąs geležlnke•
l YJe. Tomk~v1ėlus L'

·

k

'

,gci a. pastdrasls gyveno Mozeik lų

·

apskrities Ga1h&k111 kaime, slambus buoiė.
Su v1M11 t., 1s asme
1s aš
Jais ap,e pohtin
rnm
susitikdavau, kalbėjau su
Lietuvoje Taryb ę :1::tĮ . Jie pasisakydavo, kad Įvestoji
detų JM,rversmasų . 16 Jiems nepa tin ka, kad, Jel prasi·
11 RctudoD4j 4
Iš aukjė1e

Ar:Jt

P•rmlejJ

u mano

!tvardyt

stotų

prieš

Tarybų valdžią

ą, pad tų mums kuo tik galėtų.

or5:an11.aclJ• n""'- l
ų asmenų nieku apie mūsų
, ~-o O. Ai Ir n ė l
tlWI, laikydamuia alaa
em II nau Įtrauku Juos l na'"' 20 d. PoU1k.albėJi r11os kapi tono 2advydo l9•U m. aaudtl111J lllllrukcJjos k
metu mflllO bute duoto. m10 io·
5 fnioolų l!Upę Ir ,daa tlkla or11ao1:niou oe clld-. kaip
fmonių, kur1a1, aau: a:O IUrėU prlJllltlantfq, l y, tokill
, 14
tų IMlikllauU, ruoitl JUOI. bet

n:;i

W" t,)1pu Jll l orgdDIZd(IJ<I ni:1traukl1,
musų rcz.:-rvas.

k-,d JI n0.luK\li

Taii?i Jie buvo

,\Š nesIstengIu niekr, nuo tardymo nuslėpti 11 s..kau
llCS<l, kad rn,1no organ1zac,_ja ~us1dėJo 15 penkių lJrmnių.
kuriuos iau <'SU tšvard1Jęs, ir as vadovavau ta, grupe,,
1\lusq ~ c,ntrrevol1uc1rn·I o rgarmaclJdi vadeovavc, f)l:r
,nane hurzu,izines kariuomenes atsarg~ kdpitonas Zudvytlos. Jis duodavo m,m pctved1mus, nurodymus, 0 aš
tdl atlikdavau per savo narius. A ata, 194 l m, kovo men
kdp1tonas 2.od, ·clas atnešė ma n I butą n uorašą kontnevol 1ucm10 Ia •J ,, parašyto rasomąja mašinėle rūkoma
jc1mc pop,cn
r pasa kė m<1n, kad aš padaugmėiau tą laP'-'h, duoėlau p,1tik<11tytl kiti ems organizacijos nariams i r
1šplal111i·1au rn,este As tai ir padariau
LdpelI padaugint , pavedžiau savo sekretoriui Salėiw,
kuris mašmcle paraše 30 e gzemplioriLĮ, 1s kurių 7 egzcmpl1orius aš daviau Jonušui išklijuoti alaus darykloje, o ki•
Ius aš pats nakt1. kovo mėnesio pabaigoje. išklijavau Maže1k1uose ant stulpų ir tvorų.
T11 lapel111 lurmys buvo toks: iš k airės kerteje i,tampo
pa v,dolu buvo pn ra§yta: ,.Lie tuvių mformac1jt1 biuras Berlyne" Ir tekstas ...
Mūsų kontrrcvoliuc111ė organizacija turėjo tik tuos
ginklus, apie kuriuos aš gryna širdim i parodžiau tardymui
lai yra du šautuvus, 4 granatas Ir 500 šovinių, k u•
rle laikomi : pas mano orga ni zacijos narj $Jaustą - du šautuvai, 500 šovlnh1 ir viena granata Ir pas Jonušą - trys
2ranatos ir senų 1vn1raus kalibro 17 pistoletų šovinių. Be
nurodytų ginklų , mes da11glau n ieko neturime. Tiesa, mes
mėginome Įsigyti

pistole tt1, Siuo liksiu Ta das JonuAas, su •

rink~s Iš or11anlzaclJos p i n igų, kiek - aš nežinau, važiavo
j S1aulius pas vieną kontraband in i nką. Tuome t J onušas
pisto letų n a tvctė, jis man pasakė, kad 10 koolrabandl·
nink o nebuvo sutik ęs.
Mano pinigų Jonušas turėjo
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