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NACIONALISTAI

HITLERININKŲ TALKININKAI 



Buržuaziniai nacional istai neigia talkininkavę okupan
tams. Priešingai, jie girias i kovoję su okupa ntais, ir tik 
atsk iri tautos išgamos, esą, bendradarbiavę su hitlerinin· 
kais. Prano Gužaičio, Stasio I gnatavičiaus ir liudininkų 
parodyma i vertingi tuo požiūriu, kad sugriauna šiuos bur· 
žuaziniLĮ naciona listų teiginius. 

P. Gužaitis - ne ei linis nacionalistas. Jis buvęs buržua
zinės kariuomenės kapitonas, baigė karo akademiją Belgi
joje. Suprantama, kad buržuaz inė valdžia vien tikrus 
nacionalistus-karininkus siųsdavo mokytis į užsienio vals
tybiLĮ karo akademijas. Kaip užkietėjęs nacionalistas. 
P. Gužaitis 1940-1941 metais dalyvavo nelegalioje nacio
n alistų karinėje organizacijoje ir aktyvia i kovojo pnes 
TarybtĮ valdžią Lietuvoje. Hitlerinės okupacijos metais Gu· 
žaitis - RaseinitĮ apskrities viršininkas. Jis vykdydavo vi· 
sus okupanhĮ įsakymus : imdavo iš valstiečitĮ okupantų už
dėtas prievoles, jas nevykd ančiuosi us bausdavo; rekvizuo
davo hitlerinės kariuomenės reikalams arklius, pakinktus, 
vežimus; varyd'avo gyventojus gaminti miško medžiagos 
ir ją gabendavo į Vokietiją; gaudydavo ir sitĮsdavo į Vo
k i etiją priverčiamiesiems darbams Lietuvos gyventojus: 
mobilizuodavo vyrus į statybos batalionus ir vokiečitĮ ka
riuomenę ; naudodavo apskrities poli ci j ą ir savisaugos bū
rius liaudies pasipriešinimo okupantams judėjimui slopin
ti; kada vokiečiai, Plechavičiaus padedami, steigė vietinę 
rinktinę , P. Gužaitis stojo į ją savanor iu ir buvo paskirtas 
jos karininkLĮ mokyklos d ėstytoju 



Tai tik menka P. Gužaičio talkininkavimo okupantarr, 
f akttĮ dalis. Ji talkininka rn hillerininkams ir tada, kai ji 
Ta rybinės Armijos buvo baigiami guiti iš Lietuvos. I<a i 
Tarybinė Armija jau buvo prie Dubysos, P. Gužaitis ri n
ko nacionalistus ir siuntė į vokiečių šnipinėjimo -divers ij os 
mokyklas, kur buvo ruošiami būsi 111LĮjlĮ nacionali stin ių 
gaujtĮ vadeivos. Jis dalyvavo Ka ltin ėmĮ l icl uv i škLĮjtĮ nacio
na li s ttĮ vadt) ir gestapo at lovo Gerulio pasitarime, kuria
me buvo apta riamas li e lu v i tĮ mobili zavimas į SS da
liniu . 

Bergždžios bū t tĮ nacionali stLĮ pastangos atsirubežiuoli 
nuo P. Guža ič i o. J is bu\'o ne tik okupanltĮ talkininkas. Ka r
tu su kitais į žymia i s nacionalistais okupacijos metais 
P. Gužaitis steigė naciona listines organizaci jas. J is buvo 
RaseinitĮ apskrities LLA organ izacijos vadas ir dėjo pa
stanga sujungti LLA ir katalikiškąsias Lict u Y iŲ fronto or
ganizacijas, ruošė jas kova i prieš Tarybų valdž i ą ir jos ša li
ninkus, prieš darbo liaudį, siekiant atstatyti Lietuvoje išnau
dotojų santYarką. 

Redaflcija 

Gužaiti s Pranas, Antano 
Li etuvos TSR, Rasei nitĮ 

va l sč iuj e, Kuršių kaime. 

s., gimęs 1904 metais 
apskri tyje, TytuvėntĮ 

GUZA i č lO Prano parodymai * 

1948 m. gegužės '17 d. 

A.~ gi miau 1904 metais Tytu vėntĮ va l sčiuj e, Kurš itĮ ka i
me, buožės šeimoje. 1917 metais pradėj a u lankyti pradžios 
mokykl ą, kur i ą ba igiau 1920 meta is. Tais pačiais metais 
į s tojau į vidu rinę mokyklą Rasei nitĮ apskrityje, Si luvos 
miestelyje, o baigęs j ą , 1923 metais - į Kėdainių apskrit ies 
Dotnuvos žemės ūkio technik umą, tačiau nebaigia u jo. 
1925 melais į s tojau į Siaul it/ mokytojtĮ sem tna rij ą, kurią 

baigiau 1929 metais. 
Nuo 1929 mehĮ mokytojavau pradžios mokykloje Siau 

litĮ apskrityje, SiaulėntĮ va l sč iuj e, Petroši LĮ kaime. Cia dir
bau iki 1930 metų. 

1930 met LĮ spalio mėnesį bu\' a u pašauktas į karinę ta r
nybą . Ka riuomenėj e tarnaya u Kaune iki 193 1 mettĮ spa lio 
mėnesio, o paskui buvau pasiųstas į karo mokyklą, kurią 

baigiau 1932 meltĮ spalio mėnesį. gavęs jaunesniojo leite
nanto l aipsnį. 

Po to aš bu,·au paskirta s į pulką , o 1935 metais perkel
tas į karo mokyklą bC1rio vadu. Tuo metu jau turėjau lei
lenan to l a ipsn į. č ia tarna ,·au iki 1937 rnet 1Į . 

1937 mettĮ liepos mėnesį išlaikiau aukšlLĮjLĮ Vytauto 
didz. genera li,iio štabo ka rini11ktĮ kur stĮ egzamiĮJu s ir bu-

* Archyviniams dokumentams skt:11.Jli redakcijos fo11<l a~. 7'l. 1111k1 
11y~. 35-58 lap~ i (toliau - ADSR f.. 72 r .. 35- 58 l.1 . 
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vau pa itĮs l as į Briuselio karinę akadem i j ą (Belgi ja 
1939 metais baigiau akademiją ir gavau kapitono laipsni 
Tuomet g rį žau į Lietm·ą ir buvau paskirtas į ka ro mokyk 
I ą būri t) vadtĮ vyresniuoj u kuopos \"ado teisėmis. 

Atkūrus Ta rybtĮ va l džią Lietuvoje, buvau pervesta 
į Raudonąj ą Arm i j ą ir paskirtas bataliono vadu. Raudon 
joje Armijoje tarnavau iki 1941 metų birželio 17 d., o pas 
kui kartu su savo broliu Jonu Gužaičiu , "uris tuo metu tai 
pal larna,·o Raudonojoje Armijojr leitenantu, dezer 
tyravau. 

Kai mes su broliu parvykome namo. į Ku rš itĮ 

pas tėvą, jau burn p r asidėjęs l«lras. Tai bu,·o maždau 
1941 melų birželio 24 d. Tuo melu vokiečiai jau buvo Ty\u 
,·ėnuo e ir visuose aplinkiniuose kaimuose. 

1942 mettĮ gegužės mėnesį bl!vau pnsldrtas Raseini 
apskrities viršininko pavaduotoju ir di rbau šiose pareigos 
iki 1944 metų balandžio mėnes i o . 1944 rneltĮ ba landžio~
nesį ėmė organizuotis P lechavič i a us rinkti rn\. Aš savo nor 
įstojau į Plechav ičiaus rinktinę ir buvau paskirtas į ka 
mokyklą Ma rijampolėje taktikos instruktoriumi. 

Raseini tĮ apskrities \'irši ninko pavaduotoju aš buv 
paskirtas 1942 melų gegužės 11 d., Raseini tĮ apskrities vi 
šininkui Antanui Ja nušoniui rekomendavus. 

Mano, kaip apskrities vi rši ninko pavaduotojo, pareig 
buvo: l) rinkti grudus ir žemės ūkio produktus iš gyvent 
jtĮ vokiečitĮ kariuomenei, 2) organi zuoti miško medžiago 
vežimčĮ, 3) organizuoti žmoni t) vežimą darbams į Vokiet · 
ją, 4) rekvizuoti arklius vokieči tĮ ka riuomenei ir visa kit 
kas buvo reikalinga voki ečitĮ va ldžios organams. Aš vy 
džiau visa lai, laikydamasis vokicč i tĮ valdžios orga 1111 į sa · 
kymtĮ. Susirgus Janušoniui, nuo 1943 mcttĮ balandžio mė 

nec; io iki 1944 mcitĮ balandžio 24 d. ėj a u apskrities virši 
ninko pareigas. 

Per visą l a i ką mobilizava u 1,monc5 darbc1 111s. Kiek žmof 
nitĮ bu\'o išvežta į Vok ietiją, ncprisimcnu. Kaip apskritie 
, irši ninkas, gaudavau pareikalavimus iš darbo j ėgos pa 
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skirstymo biuro• ir rašydavau įsakymus va l sč iLĮ v1rsa1-
č i ams ir polici jai. Tokiu būdu buvo s ru n čiami žmonės dar
bams į Vok ietiją. 

Be to, 1943 metais gavau į sakymą iš vokiečių gebitsko
. misaro (sri ties komisaras) mobil izuoti žmones į voki ečių 
ka riuomenę. Visoje apskrityje įsak i a u iškabi nti skelbimus, 
šaukiau gyvcntojLĮ susirinkimus, kuriuose buvo raginami 
žmonės stoti į vok ieč i LĮ a rmij ą . Kartu su vokieč i ų komisija 
važinėjau po va lsčius, rinkau ir mobilizavau žmones į vo
kiečių kariuomenę. * * 

Man, kaip apskrities viršininku i, policij a buvo pavald i 
ir tc1is atvejais, kai kas nors nevykdydavo grūdų, mėsos 

bei kitLĮ žemės ūk io produktų prievo l ių. Kaip apskri ties vi r
šininkas, parašydavau policijai įsakymą, o policija tokius 
asmenis suimdavo. 

1944 mettĮ vasario paba igoje, kai per radij ą ir laikraš
. č iuose buvo paskelbtas generolo Pl echaviči aus kreipi ma
sis dėl vieli n ės r i nktinės steigimo, apskrityje buvo sudary
tos komendantūros , kurios pri imi n ė j o žmones į ka r i uomenę. 

Rasei ni tĮ apskrityje komendantu buvo pulkininkas leite
nantas Ka rašius. Aš, nors ir ėj au apskri ties viršininko pa
reigas, tač i a u, kaip buvęs ka rininkas-kapitonas, nutariau 
stoti į P lcchav ičia us ri n kti nę. Pulkin inkui lei tenantui Kara
šiui ta rpininka ujant, buvau mobilizuotas į Plechav iči a us 

rinktin ę ir pas i tįsla s į karo mokykl ą /V\ari j ampolėj e takti
kos instruktoriumi. 

Į mokykl ą nuvykau 1944 meltĮ balanclž°io 24 d. ir buvau 
joje iki 1944 melt/ gegužės 16 d. 

• J\rbeits11mt (vole.) - olrnpantL/ įs t a i ga dilrbo jėgai apska ičiuo ti 

ir 1rnskirstyli; mobilizuoti žmones darbams ka ro pramonėje. Jai vado
vavo olrnpneinės valdžios generalinis tarėjas cl arho ir socialiniais rei 
k11 l 11 is, n11cion11l islas J. Paukšlys. R.c>d. 

** J\pskri č itĮ viršininkai - h i ll cr i n i nkLĮ okupal'i nės v11 ldžios p11rci
giina i, k11rir111s huvo pnvnldžios visos apskri lirs įstai gos. Apskr iči tĮ vi r
~in inknis olrnp 11 11t11 i sl<yri' lir luviškuosius nacionalistus, nes šie oku
pantams buvo parnnkr~ni l ic111d liai apgauclinrli ir hcs!)lygiškai vyl-.dy
rl11vo ok11p:1nl11 va l i ą. R.ed. 
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hlcJi'-\ i11u:,, Lit'lu\'OS T l{ b vokiecitĮ okupaci jos, r1š vi
-, ,į laiką slapsčia usi savo tėvo 11kyj e, j okioms ginkluotoms 
gaujoms bei organizaci joms 11ep rildausiau ir nenorėjau 
priklausyti. 

Pas tė\'ą daržinėje įrengtame bunkeryje s l a psčiaus i vie
nas. Apie lai, kur yra bunkeri s, žinojo mano brolis Kazys 
ir sesuo Paulina; išskyrus juos, daugiau niekas nežinojo, 
kur esu. 

Aš tikrai grrai žinojau apie į statymus dėl lega lizavi
mosi ir pals juos skaičiau, tačiau nl'likėj au j ais ir nėj au 

legalizuotis. 
1948 m. liepos 9 d. 

Apskrities \'i ršininko įsta igos aparatas vokieč i tJ okupa
cijo melu buvo vadovaujantis apskrities civilinės administ
racijos organas. Man, kaip apskr iti es viršininkui, buvo pa
valdūs visi \'alsciq \·i ršaičiai ir atskirais atvejais apskr ities 
viešosios policijos viršininkas. Aš ir man priklausantis 
apskrities aparatas buvome pavaldūs dviem pareigūnams, 
būtent: \':daus reikalq general iniam tarėjui ir ge
bitskomisarui - vokiečių okupacinės valdžios atstovui. Lie· 
tuvos teritorijoje buvo 4 vokieči ų gebitskomisariatai: Vil
niaus, Kauno, Siaulių ir Panevėžio. 

Raseinių apskrities valdybos aparatą sudarė: 
l) apskrities viršininkas, jo pa,·aduo\ojas ir 7-8 tar· 

nautojai; 
2) bendrojo skyriau (sa\'ivaldybės) uždavinys hm·o va· 

dorauti finansinei apskrities veiklai: uždėli gyven(ojnms 
piniginius mokesčius. organizuoti ir vykdyti įva iria s rinkl ia· 
rns, stat1ti Uitus, remontuoti kel ius, be to, jo žinioje buvo 
komunalinis ūkis, transportas, aprūpinimas kuru ir Id: 

3) tiekimo skyrius tvarkė prekybos reikalus: išduodavu 
korteles gyYentojams, skirslydavo pramonines bei maisto 
prekes pagal korteles; 

4) paruo·ų skyr ius rekvizuodaYo zemės ūkio prod l l 
t 

. k' .. k . . -d u ( LIS 
i,: gy,·en OJtĮ m IecIų anuomene1: gru us, mėsą. riehalus 
ir kt.; 
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5) pramonės skyriaus žinioje bu vo !:>lalybi11 i tĮ mr·dziag11 
parnošimas, l enlpifi vės, malūnai ir kt. 

19~3 meltĮ pradžioje pramonės skyrius, anhsčiau buv{ė:, 

pavaldus apskrities vi ršininkui, buvo perduotas Kaune 
į steigto vokieč itĮ tresto žinion. 

Tokia pal slruklūra ir pavaldumo tvarka hu\'O ir kitose 
Lietuvos apskrityse. 

Iš civi li11r s ir karinės adminislrat:ijos vador1i man žino
mi šie asmenys: Vidaus re ikaltĮ generalinis tarėj as Nara
lws, 1943 meltĮ pradž ioje jo vic!on paskirtas Pyragius. 
Fina 11s tĮ generalinb tarėj as Matulionis, švietimo genera 
linis tan:•j as Germantas, Darbo ir soc i alinitĮ reikalLĮ gene
ral inis tarėjas (jis vadovavo larybinitĮ pili ečių vežimui 
į Vokietiją darbams) Paukštys,- jų vardt) ir kur jie dabar 
yra, nežinau,- š iauliLJ apygardos gebitskomi aras Gevekė 
ir jo štabo viršininkas Bubas, abu ,·okiečiai. 

RaseinitĮ miesto karin iai komend antai dažnai keitėsi, ir 
nė rieno jL) pavardž itĮ neprisimenu, išskyrus pulkininką lci
lenantą I(arašitĮ, vardo nežinau, 1944 metais paskirtą gene
rolo Plechavičiaus , kuriam jis burn pavaldus. 

RaseiniLĮ apskrities poli tinės policijos saugumo \'iršinin
kas buvo Raišys, gimęs maždaug 1905- 1906 metais, krimi
na linės policijos viršininkas buvo Vidžiitnas, n esos10:, 
policijos viršininlrns - Kmlauskas: jt) rardtĮ ir i ' kur jie 
kil t;, neži nau. 

Prieš mane Rascin iLĮ apskrities viršininku liu,·o A11ta11,1s 
Janušonis, gimQs maždaug 1900 metais. 1943 mcttJ balan
džio mėnesį dėl ligos jis paėmė aloslogas ir iki vokiečių oku
pacijos pabaigos, teisingiau, iki 19H mc!tJ balandžio mė

ne io, kai aš i šėja u į Pl echav ičiaus rinktine;·, forntal iai bm·o 
apskri ties viršininku, tačiau nedirbo; fakti škai apskriti es \'ir
šininko pareigas ėjau aš - Gužaitis, nors oficialiai patvi r 
tintas šiose pareigose nebuvau. 

J\\ano pavaduotoju buvo Jonas Guclavičiu . , gimc; maž
daug 1900 melais, kil ~s iš Tauragės apskri( iv..,, Eržvi lko 
va lsčia u '>. Rac;pin itĮ apskriliec; viršininko ,ekrl'toriumi buvo 

l .1 



Jonas Juknailis, gimęs maždaug 1901 metais, kilęs iš Kel
mės valsčiaus, kokio kaimo - nežinau. 

Apskrities viršininko tarnautojai buvo: Jonas Bakšys, 
gimęs 1922 metai , Raseinių miesto gyventojas; Cesnienė, 
vardo neprisimenu, maždaug 35 mettĮ amžiaus, kilusi iš Ra
seiniu \'alsčiaus kokio kaimo - nežinau; Janina Kaunienė, 

mažd~ug 30 meltĮ amžiaus, kilusi iš Raseinių valsčiaus; re
gistratoriu - SimonaYičiūtė, vardo neprisimenu, gimusi 
1923-1924 metais, RaseinitĮ miesto gyventoja ; mašininkė 

Steponavičienė, \'ardo nepri imenu, gimu-;i 1907-1908 me
lais, iš kur ki lusi - neprisimenu; buhalteris - Ramoška, 
va rdo gerai neprisimenu, rodos, Antanas, maždaug 50 metų 

amžiaus. Raseini tĮ miesto gyventojas. 
Bendrojo skyriaus (savivaldybės) viršininkas buvo Na

vickas, ,·ardo neprisimenu, RaseinitĮ valsč iaus gyventojas, 
maždaug 65 melų amžiaus senis. 

Tiekimo kyriaus viršininkas buvo Mačiulrns, vardo 111:!· 

prisimenu, apie 50 metų amžiaus, iš kur kilęs - nežinau. 
Paruošų skyriaus viršininkas - Juodka, rodos, Anta· 

nas, RaseinitĮ miesto gyventojas. 
Pramonės skyriaus viršininkas - Leonardas Zemaitis, 

pas kurį gy\'enau, Vilniaus gatvėje Nr. 75. Kai tas skyrius, 
anksčiau buvęs pa,·aldus man, perėj o vokiečių tresto žinion, 
kaip jau anksčiau esu sakęs, Zemailis ir toliau ėjo tas pa· 
cias pareigas. 

Iš ,·alsčitĮ viršaičių (buvo 12 valsčitĮ) prisimenu aštuo· 
nių žmonių pava rdes: Raseinių va l sčiaus viršaitis buvo Jo· 
nas Jonikas, 55 melų amžiaus, kur gyveno- nežinau, Jur· 
barko \'abčiaus \ irSaitis - Gcnlcris, vardo nežinau, apie 
60 mehJ amžiaus, Jurbarko miesto gyventojas, Vidukl ės -
Sugare, 1čius, \ ardo ir kur gyveno - nežinau, l(ra ži LĮ -
Alehandra, ičius, Kelmb - Cėsna, Siluvos - Ulginas, Be· 
tygalos - Jarvė ir Tytu,·t'ntĮ valsčia u c; viršaitis - Stasys 
Liaugaudis (vardo gerai nežinau). Jų visų vardLJ ir t i ks litĮ 
adresų nC'.fnau, bet daugiausia jie gyveno tuose va lsč iuose, 
kuriem5 vadovavo. 

l ◄ 
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1948 m. gegužės 12 d. 

1943 meltĮ kovo pabaigoje Šia uliuose gebitskomisariatas 
sušaukė pasita r imą , kuriame dalyvavo SiaulitĮ apygardai 
priklausiusių Raseinių, Tauragės, Kretingos, Mažeikių , Tei
ši tĮ ir Šiaulių apskričitĮ viršininka i. Tame pasitarime ge
bitskomisariato štabo viršininkas vokietis Bubas padarė 
pranešimą savanoritĮ ėmimo į vokieči ų kar i uomenę klausi
mu. Jis kalbėjo, kad lietuviai taip pat turi da lyvauti kare 
prieš TarybtĮ Sąjungą kartu su Vokietij;:i ir kad tam pr itarė 

Lietuvos generaliniai ta rėj ai*. 

Bubas pasiū l ė pasitarime dalyvavusiems apskričitĮ vir
;ininkams pasirašyti ir išplatinti atsišaukimus į lietu\'ius, 
kad jie savanoriais stol tĮ į voki eči ų ka riuomenę. 

Grįž~s iš pasita rimo į Raseinius, gavau iš Kauno l ietuvių 

kalba a tspausdi ntą analogiško turin io kreipimąs i . Jame buvo 
pasakyta, kad priklausomai nuo to, kiek lie1uviai dalyvaus 
kare prieš TarybtĮ Sąjungą, pareis Lietu rns vieta naujosios 
Europos va lstybių tarpe. Mano nurodymu ta kreipimasis 
burn išklijuotas Raseiniuose ir ,·alsčitĮ centruose; jokių para
ŠLĮ po juo nebuvo. Tuo metu Raseiniuose burn sudaryta spe
ciali kom isija savanoriams imti į \'okiečitĮ kariuomenę. Jos 
pirmininkas buvo vokietis majoras l-Ingas. Aš, kaip ap krilies 
viršininkas, turėjau dalyvauti los komisijos posėdyje, nors 
formaliai jos nariu neburnu. SavanoritĮ ėmimo komisijos dar
bo rezultatai pasirod ė esq nepatenkinami. Iš vi ų RaseinitĮ 

apskri1ies ,·;_tlsči ų į kom is ij ą at\'yko lik 200 žmon i tĮ, iš kuriLĮ 
liktai 17 bu,·o pasitĮsla į vokieč i tĮ kariuomern;, o kiti burn pa
lild i, nes lai buvo polici11inlrni, gclržinkc liniukai, įvai r i ų 

įsla igLĮ tarnautojai , turintieji specia ltĮ rezervavimo pažy
mėjimą ir at leisti di•l ligos bei f izinitĮ trf1kum1J. 

• .Jie vadinosi ne Lietuvos, o vold t'Č ltĮ okupal'int'.•s valdžios gene• 
rnlini11 i t11rėjr1i. Ti!i įžymus burfoalinitĮ nacionėilisltĮ Vilrlcivos. kuriuos 
hdlcrininka 1 pasirinko sa\ o tarėjais. Jie okupacinl'i valdziai duodavo 
pa tarimus ir padėdavo i, naudoti Lietuvos liaudies ukį ir pačią l iaudį . 
kovol1 prieš jo~ pasipriešinimą okupa ntams l~ed. 
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~užlugu~ · avanoritĮ em1 mo Į vokiečitĮ kariuomen~ kam. 
panijai , 1943 meltĮ birželio pradžioje general inio ta rėjo nu. 
rodymu su, aukiau Raseiniuose susi rinkimą, kuriame buvo 
išrinkli du delegatai į risos Lietuvos pasila r i mą. 

Delcgalais buvo išrinkti agronomas Barceviči us, vardo 
ir iš kur kilęs- nežinau, ir antras, rodos, te isėj as Tiškus. 
Sušauk~ susirinkimą, aš išvažiavau i Šiaulius, į gebitsko
misar iatą, o susirinkimui vadovavo Antanas Janušonis. Iš
rinkliesiems delega tams grįžus iš pasita rimo, aš sušaukiau 
Ra einiuose val sčitĮ viršaič i ų p asita rimą dėl ša ukimo į vol<ie
či tĮ kariuomen~. Vi o Lietuvos pasitarimo Kau ne delegatai 
pasakė mobilizuojančias kalbas, kad reikia r1klyvinli lietu
Yil) sayanoritĮ yerba\'imą į vokiečių kariuomcn~. 

0!elrukus av pats bu,·au iškvieslas į Kauną, į apskric itĮ 

\' iršininką pa ilarimą laip pat savanorių mobilizarimo į vo
kiečių kariuomenę reikalu. Pasitarime clalyva\'O vi l! Lietu
,·os ap kričitĮ \'iršininkai, gebitskomisa rai. slambitJ miestų 
h1rmislrai ir generaliniai larėjai . 

Pasitarimui vadova,·o Lieluvo gcnera l komisaras rol<ie· 
tis Rentrlnas, kuris pa akė kalbą ir nurodė, kad reikia grieb
tis \'iStĮ priemonių, kad daugiau lietuv ių sava noriLĮ s toltĮ į 
W>kiečitĮ kariuomen~. Rentclnas ka lbėdamas grasino tiems 
apskričitĮ vado\'ams, kurie nesiims ryž t ingtĮ p riemon i ų mo· 
bilizuojanl lietuvius i vokiečių kariuomen~. 

Po Kauno pasitarimo aš su apskrities savanoriu ėmimo 
komisija aplankiau \'isus Raseinių apskrit ies va l~či.us . Mes 
paėmėme i \'OkiecitĮ kariuomenę tiklai 11 žmoni tĮ, tačia u ir 
jie nchll\'O pasitĮsli į karimus dalinius, nes komi ijos pirmi
ninkas Hagas nutraukė darbą, matyt, dėl blogtĮ jo rezultatų . 

19.J:~ rneltĮ liepos mėnesį gava u iš Siaulių apygardos ge
hit..,komis_ariato į_sal?mą. s~imli \policijai padedant) visus 
tuos, kurte nestojo Į vok1ccn1 kanuomen~. nes ap ie savano· 
r1 šką stojimą į vokiečių kariuomen~ vokiečiai tiktai formaliai 
1 ašė sm o kreipim~s.i ir .~edė propag~nd,,J, o iš liknij ų ėmė 
į kariuomenę mobd1zac1ios tvarka, 1r zmoni•s vengė tok io 
.. <;a ranoriskumo". 

11, 

1 ctrukus vokieč i ai savarankiškai ėmė organi1.uoli ,·en
giančių stoli į kariuomenę gaudynes, tačia u ir tai j iems 
beveik jokių rezu l ta tų nedavė. Girkal nio ir Betygalos vals
čiuose jie su ėmė iš viso lik apie 20 žmon itĮ *. 

1944 meltĮ vasr1rio mėnesį per radiją ir spaudą buvo pa
skelbta apie Plechavičiaus rin ktinės formavi mą ** . lš kur 
(uo metu atsirado Plcchavičius, nežinau. Apie jį žinau tik 
tiek, kad jis buv~s senosios Lietuvos ka riuomenės genero
las, kuriam padedant Smetona paėmė va l džią. 

P lechav i č i us savo kreipimesi pareiškė, kad jo radovauja
ma r i nktinė niekur į užsienį nebus siunčiama. Aš pats neabe
jojau, kad ji dalyva us mūšiuose prieš Tarybinės Armijos 
dalinius, jeigu j ie peržengs Lietuvos sienas, nors niekas apie 
lai nekalbėjo. 

1944 melų balandžio pabaigoje aš, kaip buvę ka-
rininkas, sa\·o noru slojau į P lechavičiaus rinktirn;, 1s,·y
kau į Nlarijampol~, kur buvo formuojama karo mokykla iš 

* Gužailis nutyli, dėl kokios pr iežasties sužlugo hitlerininkų su na
cionalistais mobi lizacij os kampanij a į vokieči tĮ kariuomen~. nors j ie 
platino atsišaukimus, šaukė susirinkimus bei konferencij.1s, sakė 

,,mobilizuojančias kalbas", organizavo neslojančiLĮjlĮ gaudynes. H itle
r i ninkLĮ ir lieluv i šl<lĮjtĮ naciona l islLĮ mobi l izaciją į vokieėitĮ kariuomenę 

sužlugdė lietuvitĮ l iaudis, kur i aktyviai kovojo prieš okupantus ir jtĮ 

talkininkus - buržuazinius nacionalistus. Red. 
** Kai hitlerininkams nepasisekė lietuvių pašaukti į sa\'o kariuo

mern;, jie kariu su lietuviškaisiais nacionalistais ėmė organizuoti lie
tuviškus kariuomenės dalinius, vokieči tĮ \'adinamus policiniais ba
talionais, o n11c i onalisltĮ pramintus vieline rinktine, kuri turėjo bilt i 
pa\'aldi SS ir gestapo vadovybei. Hitler ininkai ir bu ržualiniai nac:ona-

, list;i i sutarė, kad vielinės rinkt i nės - polici n i tĮ bataliumĮ užda\'iny., 

turi būti kova su tarybiniais parti7anais, l iaudies pasiprirši nimo oku
panl .1 ms j u dėjimu ir Tarybine Armij a. 1944 mctt1 gcgutt'~ mėne!.į, ka :la 

Tarybinė Armija sun;iikino ištisas vokiel.'itĮ kariuomenės armijas, hit
lerininkai davė jsakymą vielinei r inktinei vykti į RyllĮ frontą. Vieli nei 
rinktinei atsisakius vykt i į fron tą, 'ji buvo pa leista, dal is kari t) buvo 
hillcrininktĮ sušm1dyta, o kili panaudoti hitler i ninktĮ fron to ir užnu• 

gario tarnyboje. Red . 

l l 
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pašauktlĮ į tą rinklin~. Mokyklos virš ininkas pulkininkas 
leitenantas Vertelis paskyrė mane taktikos dėstytoju mo• 
kykloje, tačiau dirbti tenai man neteko, apie dvi savaites 
nieko neveikiau, nes mokykla laip ir nebuvo suformuota. 

Per visą mano da rbo l aiką Raseiniuose į Vokietiją dar• 
bams buvo išsiųsta iš viso apie 50 tarybin i ų piliečiLĮ; lai buvo 
žmonės, kurie vengė darbo vokicči tĮ olrnpacijos metu. 

Tuos \'al sliečius , kurie neįvykdė grūd tĮ hei kilų produktų 
pr ista tymų, aš bausdavau dviem- trimis paromis k a lėjimo, 

nes jie, kaip pranešė val sčitĮ v iršaičiai, ga lėjo atiduoti prie• 
voles, bet nenorėjo. Paleidus iš ka l ėjimo, jie atiduodavo visas 
prievoles*. 

/948 m. liepos 19 d. 

Aš palaikiau ryšius su kai kuriais buvusiais karininkais, 
būlenl - su pulkininku leitenantu Valkūnu, Viliumi, Leonu, 
kur ie, esą , Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo ,komiteto** 
vardu norėjo suorganizuoti ats išaukimtĮ į lieluviLĮ ta utą 
l eidimą; tačiau, ar buvo iš viso toks komitetas, nežinau. 

1943 melt1 rudenį, Kaune, GeneraliniLĮ tarėjtĮ rūmuose, 
susitikau savival dybitĮ departamento direktorių pulkininką 
Naujoką, vardo nežinau, kuriam betarpiškai tarnyboje buvau 
pavaldus. Išsprendę tarnybinius reikalus, ėmėme kalbėti apie 
padėtį Tarybų Sąjungos-Vokietijos fronte. Tuo metu vo· 
kiečiai patyrė vieną prala imėjimą po kito, ir mums, kaip ir 
daugeliui kitų, buvo aišku, kad jie pralaimės karą . 

• GuLait is, norėdamas sumenkinti savo tarnavimą okupantams, 
duod a neteisingus duomenis apie žmonit! vežim~ darbams į Vokiet ij ą 
ir apie bausmes ui. prieYOl ių nevykdymą . Į Vokietij ą buvo išvežta da ug 
kartų didesnis žmonit! s\..aičius, o už prievolių nevykdymą va l s ti ečiai 
be teismo bu\'O šaudomi, tremiami i stovyklas ištisiems metams. o kai 
kurie ištu, o ir iki karo pabaigos. Red. 

•• \'yriausiasis Lietu,·os išlaisvinimo komitetas (VLI K) _ bu ržua· 
z inių nacionalistų organizacija, įste i gta 1944 m„ kurios tikslas buvo 
kova prieš t arybų santvarką. buržua zinės Lietuvos atstatymas . . Ji jun· 
gė visas buvusias buržuazines partijas ir sroves. Jos steigimo inicia· 
torius buvo socia ldemokratų vad~s Steponas Kairys. Ned 
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Tuomet Naujokas pa sakė, kad esanti ga limybė. jog šve
dai išsilaipins Pabaltijyje, nes tuo metu sklido įvai r ūs gan• 
dai, kad švedai ruošiasi desan tinėms operacijoms. Naujokas 
paklausė, ar aš nega liu gauti jam radijo siųstuvo, tačiau 

kokiam tikslui, nepasa kė. Aš atsakiau, kad jeigu kokiu nors 
būdu pasiseks gauti, ta i perduosiu jam. 

Maždaug po mėnesio per savo šoferį Ka zį Barauską nu
s iunč ia u iš RaseinitĮ į Kauną Naujokui radijo S! LĮ stu vą „Du
pleks" ar kurios kitos firmos - neprisimenu. Tą radijo 
si tĮ stuvą 194 2 mcttĮ pabaigoje ar 1943 mettĮ pradžioje kažkur 
buvo gav~s mano brolis Jonas Gužaitis. 

Kai ;iš vė l susitikau Kaune Naujoką, jis man pasa kė q;i
v~s iš manęs siLĮstuvą ir perdavęs jį Viliui, bet kaip vei k iąs 

aparatas , jis než in ąs. Naujokas paklausė, ar noriu stoti 
į pogrindi nę organizaciją. Kai pas i domėjau. kokia tai or
g;inizacija, kokia jos progra ma ir kas jai vadovauja, jis at
c:; a kė pa pasakosiąs apie tai, jeigu į s tos i u į organizacij ą . 

A.š atsisakiau Naujoko pasiūl ymo, nes aplamai nenorėjau pri
klausyti jokioms organizacijoms. 

Netrukus po to, tai p pat 1943 mettĮ rudenį. pas mane į ka
binetą Raseini tĮ apskrities va ldyboje atėjo buvęs Lietuvos 
ka riuomenės generolas Zaskevičius, vardo nežinau, ir pa
reiškė man, kad Lietuvoje bus įsteigta karinė organizaci
ja.- jos pavadinimo jis neminėjo,- kuri būsianti paYaldi 
,,Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui ". Jis pa
siūl ė man stoti į tą organizaciją, tačia u aš atsisakiau dėl tų 

pačitĮ priežasč it.Į, kurias anksčiau minėj a u Naujokui. 
Zaskevič ius man papasakojo, kad į tą organi z aciją įei s 

profesorius Fleclžinskas bei kiti, kuritĮ p a vardžiLĮ nepasakė, 
ir kad organizacin iam darbui bus pakviesti taip pat kapitonas 
Zemai lis ir leitenantas Digrys. 

Man atsisakius stoti į ste igi amą pogrindi nę organi zacij ą, 

Zaskev ičius išėj o, ir daugiau nebumu jo sutikęs . Po kel itĮ 

d ientĮ pas mane į darbo kabinetą a tėjo kapitonas Zemaitis, 
kuris tuo metu dirbo RascinitĮ c1 pskrityje, iluvos miestelio 
kooperatyve, ir paklausė, ar aš, Gužailis, dirbsiu Zaskevi-
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čiau., pogrindinėje organizacijoje, ta č i au ,1š ,·ė l atsisakiau.* 
Su Zemaičiu taip pat daugiau nebuvau su · itikęs . 

Buvęs Lietuvos kariuomenės briga dos generolas Zaskevi
čiu 1931-1932 metais buYo karo istorijos dėstytoj::is Kauno 
karo mokykloje, kurioje aš mokiausi nuo 1934 metų, ir dir
bo Lietuvos kariuomenės generali niame štabe, o nuo 
1938 metų buyo karo atašė Maskvoje. Aš asmeniška i paži
nojau jį. kaip avo mokyklos dės lyloj ą . Než inau, ar jis paži
no ir prisiminė mane iš mokyklos, nes 1943 metLJ rudenį, kai 
ji bu\'o alėjęs pas mane Raseiniuose, nealroclė, kad jis būhĮ 
pažinęs arba prisiminęs mane. 

Tuo metu Zaskeviči us gyveno Raseini uose, Bažnyčios 

gatvėje, numerio nežinau. Jo žmona buvo gydytoja, dirto 
Raseinių apskrities li goninėje. Tiksliai nežinau, bet kiek pri
imenu, jis pals tuomet niekur nedirbo. 

Digrio aš visai nepažįstu ir niekada nebuvau su juo su
silikęs. Zemaitį aš pažinojau lik kaip kooperaty\'o tarnauto
ją ir apie tai, kad jis yra buvęs Lietuvos kariuomenės kapi
lona , sužinojau iš jo luomet, kai kalbėjomės apie pogrindi· 
nę organizaci ją ir kai atsisakiau į ją stoti. Paskui, t. y. nuo 
1943 mehĮ rudens iki 1944 metLĮ liepos mėnesio, daugiau su 
nieku apie jokias pogrindines organizacijas ne ·u kalbėję;;. 

1944 melų rugpittčio pradiioje, grįžęs į Ra seinius, suti
kau galYėje bu\'usį jaunesnįjį l ei tenantą Urbutj, vardo neži· 
nau, kuris 1942- 1943 melais vadovc1vo prof ąj ungai ** 
!<a einiuose. 

• Gufaitis netiesą sakė, kad jis nepriklausi> naciuna li~t i n ėms or 
ganizac1joms. fo buvo Lietuvos laisrės armijos (LLA) RasC'i n itĮ 11psl< 
rities \'a~as .. Prr \ isą hitlerinė; okupacijos melą LI. \ buvo ruošiam 
kovai prieš farvbtĮ \' aidžia. Jos dalyviai bu,•o ,•ok· ~- · kluoti . : . . .. · . J C'CJLĮ apgin 
o kadrai paruosti h1 llen ninkų dt\'rrsiJos-šnipinėJ'imo k kl šio . . . d l . . • . . . . 1110 y OSC'. 
organizactJOS a vv1ai 5nipmeio vo\<icčių angltJ 3111 'k' č' d · ,· . : . · . cn 1e llĮ nau a1 
organiza\'o band il ų gauias Tarvb11 Lictuvoi·e J) ·•t . G ž ·t· • k 1·r • • u ~ u .a1 I!> nn o 
:,i un lė .1monr~ / ,ok ieči tJ halgyb,Js mokyklas. Rer/. 

•• Hilleri nia1 oku pantai ir b~ržua1iniai nacionalista i uždarė tary· 
bines profsąjunga~, !ų t~r:ą ko~f1~kavo, profs_ąjungų darbuotojus žu dė, 
kaimo. Okupantai J!>le1ge faš1slmes prolsąiun((as, kurios pagelbėjo 

Arkjant frontui prie Rc1 sei nių, Urbutis paklausė man9s, 
ką ketinu daryti -evakuotis į Vokietiją ar likti vietoje. At
sakiau. jog manau kol kas trauktis į Vakarus, tačiau nieko 
konkretaus dar nenutariau. Urbutis pasakė ga l vojąs likti 
Lietuvoje ir pasiūlė man, jeigu ir aš norėčiau likti, važiuoti 
pas jį į DainitĮ kaimą ir ten slapstytis, ko l praeis frontas. 

Po 1-2 dienų nuvažiavau pas jį į kaimą, apie 5-6 ki
lometrus nuo RaseiniLĮ. Praėjus 2-3 dienoms grįžau į Ra
seinius pas Leonardą Zemaitį ir nuvažia vau su juo į jo žmo
r:os ūkį Tauragės apskrityje, Eržvilko valsčiuje , Dūd l aukio 
kaime. Urbutis liko namie, DainiLĮ kaime, ir taip pat ketino 
evakuotis. 

.Man su Leonardu Zemaičiu gyvenant pas jo uošvę Dt1d
Iaukio kaime. fronta s kuriam laiku i sustojo prie Dubysos 
upės. Ma ždaug po savai tės pas mane atvažiavo ciu \'Okiečiai 
ir pareiškė, kad jie al\·yko iš korpuso štabo pakviesti manęs, 
nes jiems žinoma, kad esu kapitonas ir buvęs Raseinių apsk
rities viršininkas. Kas j iems pranešė apie mane, tiksl iai ne
gal iu pasakyt i, bet manau, kad Zemaiti . 

Tą pačią dieną su ta is vokiečiais nuvažiavau į PagėgitĮ 

apskritį, VilkiškitJ miestelį, į 9 korpuso ar 3 armijos, tiksliai 
neprisimenu, štabo skyritJ. Ten mane priėmė du lietuviai; 
vienas iš jLĮ, ci\'iliai apsireng~s. užsirekomendaYo pulkinin
ku ar pulkininku leitenantu Valktmu, o kitas, su policininko 
uniforma,- leitenantu Zarskum. Prieš tai jLĮ 11cpažinoj3u. 

Susip a žįstant ValkOnas man papasakojo, kad jis gyvena 
kažkur Su\'a lkijoj e; iš lcn buvęs bu ržuazinės ka riuomenės 
kapitonas Vi lius * jį išr ež~s į RytLĮ Prt1siją. kur jis, Valko-

hitlcrininkams išnaudoti darbininkus ir tarnautojus, mobilizavo darbo 
.1 moncs vokicčitĮ karo pramonei; jos burn oku pacinės vald žios aparato 
~11di•li 11ė dalis. T1Į profs~j11ngtJ vadovais buvo paskirt i nacionalistai, o 
jų Centro biuro vadovas hul'o pulkin inkas Oskarns lirbonas. senas vo
kicči1Į šnip as. Rcd. 

* Vc l ,1 vič i11s•Vilius Ignas, An b1110 s., buržuaz inės kariuomrnės 

kapitonas, vokicčitJ šnipas, okupacijos melu buvo Kauno sunkitĮjų darb 1Į 

k a lė1in10 vi rši ninkas, da lyvavrs masinrsc ž monitĮ žudynė~c IX for
te. Red. 
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nas, gyvenęs pa vieną valstietį, o paslrni Vilius a tgabenęs 
jį į Vilkiškius propagandiniam darbui korpuso ar armijos 
šlabo skyriuje. 

~\an paklausus, kokiam tikslui mane čia pakvietė, Val
kūnas pareiškė, kad jis ir pats kol kas nieko neveik i ąs, išsky
rus tai, kad kažkokio „Vyriausiojo Lielm·os išlaisvinimo ko
miteto" vardu parašė atsi·aukimą platinimui už fronto linijos. 

Apsistojau Valkūno bute. Kitą dieną mane ir Valkūną 
priėmė vokicčitĮ karininkas - jaunesny'>is leitenantas Lema• 
nas, kuris pasiOlė mums dalyvauti formuojant karinius dali• 
nius iš li eluvit1. Aš pasi akiau prieš lai, parei škęs , jog iš to 
nieko neišeis, nes jau turėjome patyrimą ~.oje sri tyje ir ži· 
nojau kaip 1943 melų pavasarį, kai buvo šaukiama į vokiečių 
kariuomenę, o ypač (1944 m.) iširus Plechavičiaus rinktinei, 
dauguma vengė mobilizacijos. Valkūnas pritarė man. Vol<ie• 
lis baigė pokalbį su mumis ir pa sakė lauks i ąs atvažiuojant 
kapitono Viliaus, su kuriuo ir spręs i ąs visus klausimus. 

Tą pačią dieną , vakare, 1944 melų rugpiučio pabaigoje, 
pas mane ir Valkūną užėjo Vilius ir leitenantas Leonas (iš 
kur jie atvyko, nepasakė). Vi l ių pažinojau dar iš anksčiau, iš 
Vidaus reikalų departamento Kaune, nors arlimtĮ santykių 
tarp mūsq nebuvo. 

Aš paklausiau ji, ką jis čia veikia ir kam buvau pakvies· 
tas aš- Gužailis. Vilius man papasakojo, kad jis dirba kar· 
tu su rnkiečiais, steigdamas lietuvitĮ karinius dalinius, ir tuo 
reikalu pasikvietė čia ir mane. Aš paprašiau Viliaus i šspręsti 
su vokiečiais klausimą, kad biiltĮ ga \ima sušaukti vietinių 
gyventojtĮ susirinkimą ar pasitarimą , kur iame būtų aplar,tas 
lietuvių karinių dalinių steigimas. 

Kai mes a ntrą kartą susilikome, Vilius, Zarskui ir Va l kū· 
nui gird:nl, pastarojo bute man pasakė kad vok· č. . t·i 

. . .. . ' le la l SU !KO 
su mūstĮ pas1ulyrna1s pradz10Je spr~sti kari n ių dal" . . 

l . •i· .. . . k' 1111LĮ stet· gimo kausimą p1 1ccn1 sus1r111 1rnuose. 
Tuomet Vilius mums pranešė šaukiąs pasita . 

rimą Telšit/ 
apskrityje, Kaltinėnų mieste, kur bus aptartas t . 

as klaust· 
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rnfls. Jo pasiū lymu išvažiavau į Kaltin ėnus, į tą pasitar i mą. 

Kas jam turės vadovauti ir kas dalyvaus jame, Vilius nepa· 
sakė, ir niekas iš mūsLĮ to neklausinėjo. 

1944 metLĮ rugsėjo 5 d. Kaltinėnuose pas kunigą, kurio 
pavardės nežinau (pas jį aš nu vykau Viliui nurodžius), 
įvyko pc1sitarimas, kur iame dalyvavo profesorius Ivi nskis , 
vardo nežinau, leitenantas Ba rzda, du man nepažįstami 

asmenys: vienas - mokylojas ar agronomas iš Ta uragės 

apskrities, antras - mokytojas iš Kaltin ėnų, jų pavardžiLĮ 

nežinau, profesorius Fledžinskis, a t stovavęs „Vyriausiąjį 

Lietuvos išla isvinimo komite t /Į'' ir du LLA organizaci jos 
atstovai, kuri LĮ pavard ž itĮ nežinau. 

Ti.:omet Barzda mums pranešė, kad į mūstĮ pasi tarimą 

mašina važiavusius generol.1 Daukantą, VilitĮ, dakt arą Pa
jaujį ir profesoritĮ Ivinskį ištiko avarija, ir dėl to jie negali 
atvykti. 

Jau kitą dieną tas pats Barzda atvežė Ivinskį, kuris buvo 
tik truputį sus i trenkęs ir ga l ėjo dalyvauti pasitarime. Kar
tu su jais į p as itar imą alvyko vokietis, pulkininkas lei te
nantas ar majoras, tiksliai neprisimenu, Gerulis (K l aipė

dos kraš to vokietis), buvęs Karali a učiaus universiteto pro
fesorius. Gerulis, kuris vadoYavo pasitarimui, pareiškė 

es1Įs Hitlerio ar Himlerio įga l iotas steigt i iš lictuvitĮ kari
nius SS dalin ius. Jokio nutari mo pasitarime nebuvo priimta, 
ir taip i šsiskirs tėme. 

1948 m. liepos 21 d. 

Po pasitarimo Kaltinėnuose grįžau į Eržvilko vcilsčitĮ, 

OC!d laukio kaimą pas Leonardą Zemaitį. Tuo melu vokiečiai 
rekvizavo gyventojtĮ gyvulius ir mobil izavo žmones įva i 

riems darbams. Kai kurie gyventojai kreipėsi į mane, kaip 
mokantį vokiečitĮ kalb<Į, kad i šdėstyčiau vokieč itJ vadovybei 
kai kuriuos skundus dė l ne teisė l LĮ vokiečitĮ kariškitĮ veiksmtĮ , 

a tirninėjanl iš va ls tieč itĮ kiaules ir kt. 
Vieną kartą aš krei piausi į gyvenviečitĮ grupės \'Ok icčitĮ 

komendan tą ir prašiau, kad jis duoh1 nurodymą sustabdyti 



valsliE~itĮ gyvulilį rekvizavimą ir palikti br nt po virną ka rvę . 

[ dė čiau komendantui daugelio va l slieči tĮ prašymus grą

ži nti į m1mus jų arlirnuo, ius, mobilizuotus įvairiems dar
bams. 

Komendantas nieko konkretaus man neatsakė. Maždaug 
už savaitės man grįžus iš KallinėntĮ pasitarimo, 194-1. metlį 

rugsėj o mėnesi, lauko žandarmerijos darbuotoj as, kurio 
pava rdė nežin au, i šhiet ė mane į 3-os vokicč itĮ arm ijos, 
jeigu nekly lu, 9-o korpuso štahą , burnsį Eržvilko valsči u
je, Varlaukio kaime, už 25 kilomelrtĮ nuo DCtdl aukio kaimo. 
Korpu o štabe mane priėmė rnajora /1\ozeris, kuris pri
slal~ mane korpuso vadui generolui Vulman ui . Vulnrnnas 
pasakė man ži nąs, jog aš esu buvęs RaseinitĮ apskr1ties 
virvi ninkas, ir pareiškė, kad dabar jis skiria mane civi li
nė administracijos Yadorn io korpuso veikimo ribose. 

Kaip civilinės administracijos vadovas - viršininkas, aš 
turėjau , kaip nurodė man generolas Vulmanas, spręsti vis1 1s 
administracinius bei ūkinius klausimus, kyl ančius tarp gy
vcnlojLĮ ir ,·okieč i t! vadovybės, organizuoti tiltL) ir kelitĮ lai -
5ymą . 

.Mano veiklos rajonui priklau ė Jurbarkas, Eržvilkas, 
~ imkaičiai, Viduklė, Nemakšči ai, Kal tin ėnai (kur jvvko rug
sėjo 5 dienos pasitarimas), Kraži ai ir Skaudvilė. Vėliau, vo
kiečiams lraukianlis, korpuso \'eiklos ribos siaurėjo ir, luo 
būdu , Kražit), Kaltinėnų ir Skaudvilės va l sčiai automatiškai 
iškrito iv man priklausančios lcrilorijos. Paskyręs milne 
toms pareigoms, generolas Vulmanas davė man naudotis 
lengvąją mašiną. 

Iš pradžitĮ keletą dienų mano šoferiu dirbo vokietis, o 
paskui pas manei Zemaičio namus Dūdlaukio kaime atvyko 
leitenanta s Leonas,- ar tai pavardė, ar vardas, tiksliai ne
žinau,- kuris nuo tada pradėjo pas mane šoferiauti. 

Važi nėdamas po val sčius, visus administracinius hci ūki 

nius klausimus, susijusius su derl iilus nuėmimu ir kel itĮ bei 
lilltĮ taisymu, spręsdavau kartu su vietiniai vol<ieči tJ kon1C'n• 
danta i<; ir valsč i tJ viršaičiais . 

'../ 1 

Aš ir Leonas vi są laiką gyvenome pas Zemaitj. 9-o vo
ki cčiLĮ korpuso civil inės administracijos vadovu dirbau maž
daug dvi savaites. 1944 mettĮ spalio 6-7 d., vokiečiams 

trauki antis, nutariau likti Lietuvoje ir grįžti į savo tėviškę, 
į Kuršių kaimą. Leonas nenorėjo likti ir mano mašina išva
žiavo į Vakarus. Nuo to laiko su juo daugiau nebuvau su
s ilikęs ir kur jis yra - nežinau. 

Gri žęs namo, visą l ai ką slapsč i ausi savo ūkyje ir iki mane 
suimant, iki 1948 m. gegužės 23 d., joki LĮ ryš iLĮ su nieku ne
pal c1 ikiau. 

Jokios kanceli arijos nei techninio darbuotojo neturėja u. 

Visus tarnybinus raštus rašydavau pats pas Zema i tį ; j ų bu
,·o labai nedaug, nes pranešimtĮ korpuso štabui apie įvairitĮ 
ūkinitĮ d a rbtĮ a tlikimą kopijtĮ sau nepalikdavau. Tarnybinius 
užrašus dariau savo bloknote, bet kur jis liko, neprisimenu. 

Zemailis tuo metu dirbo savo uošvės ūkyje ir vokiečiams 
netarnavo. 

Valsčių ir sr ičių vokiečių komendantams buvo paskelbtas 
įsakymas ar koks kitas dokumentas apie tai, kad esu paskir
tas korpuso civi l inės administracijos vadovu, nes jie tai ži
nojo, nors aš pats loki tĮ dokumenltĮ nesu matęs. DaugumB 
anksč iau mano aptarnaujamLĮ RaseinitĮ apskrit ięs va lsčių vir
šaiči LĮ mane gerai pažinojo, todėl jiems ir nereikėjo skelbti 
apie tą na uj ą mano paskyrimą. Nors TelšitĮ apskrities Kal
linėmĮ va lsči a us ir Tauragės apskrities Skaudvilės valsčiaus 
v i rša ičiai, - jLĮ pavardžitĮ neprisimenu, - manęs ir nepa
žinojo, bet tikėjo, kad esu vokieči tĮ paskirtas civi l inės 

administracijos vado\'as. 
Isakymo apie mano paskyrimą toms pareigoms man nie

ka s nerodė ir pažymėjimo, kad esu administracijos viršlnin
lrns, voki eč i a i man taip pal nedavė. Turėjau tik pažymėjimą, 
suleikianlį tei sę važinėti man skirta mašina po korpuso lerito
rij,Į, nes be lokio pažymėjimo mane galėjo sulaikyti lauko 
ža neia rmeri j a. 

Leonas gimęs maždaug 1919-1920 metais, iš kur kil<;s. 
neži nau . Anot jo, jis b11\'<;'S bu ržuazin ės kariuomenės jau-



nesnysis leitenantas ar leitenantas; vokiečiams pavedus, 
jis dirbo kartu su kapi tonu Vilium, formuojant lietuviu 
dalinius. · 

Susipažinau su juo 1944 metų rugpiūčio paba igoje Pa
gėgių apskrityje, Vilkiškių miestelyje pas pulkininką lei
tenantą Valkūną, kur jis atėjo kartu su Vilium. Leonas m::m 
pasakė, kad po automobilio katastrofos, kuri išliko Vilių, 

Daukantą, Pajaujį ir lvi nskį, jis liko be darbo ir t odėl atvy
ko pas mane. Aš paėmiau jį sau šoferiu. 

Su vokiečitĮ kariuomenės leitenantu Nisenu, maždaug 
48-50 mehį amžiaus, aš buvau susitikęs tik vi eną kartą Pa
gėgit) apskrityje, Vilkiškių miestelyje pas Valkūn ą; ap ie tai 
jau kalbėjau praeitos kYotos metu. Tuomet Nisenas įsakė 
man įsijungti į vokiečių karinių dalinitĮ iš lietuvitĮ steigimą. 

Kaip sakė Valkūnas, Nisenas * buvo 3-os (tiksliai neprisi
menu) vokiečių armijos propagandos viršininkas ir turėjo 

savo žinioje apie 20 lietuviq iš buvusiq apsa ugos dalin ių 
kariškių, - jų pavardžių nežinau, - kurie ten buvo <1 pmo
komi. Tuos kariškius į Niseno grupę surinko kapitonas Vi
lius. Tai man sakė vienas lietuvis seržantas, kurio pavardės 

nežinau, priklau sęs tai grupei. Kartą prie Valkūno narnų jis 
papasakojo, kad juos moko karinių dal ykų; apie kokius nors 
kitus užsiėmimus jis nekalbėjo . 

Praėjus kelioms dienoms po Kalt i nėnų pasitarimo, 
1944 rnettĮ rugsėjo viduryje, kai jau buvau 9-o vokiečių korpu
so civilinės administracijos vadovas, to korpuso štabo virši
ninkui majorui Mozeriui pakvietus, kartu su juo ir Leonu ma
ši na išvažiavau į Klaipėdą . Ten Mozeris nuvežė mane ir 
Leoną į ligoninę, o pats nuvažiavo į miestą savo reikalais 
ir į li goninę nebuvo užėjęs. Ligoninėje mes a pl ankėme vie
noje palatoje gulinčius kapitoną VilitĮ, generolą Daukantą 
ir daktarą Pajaujį. Jie ten gydėsi , nes 1944 melLĮ rugsėjo 

.5 d., važiuojant į Kallinėnų pasitarimą, įvykusios katastro-

• VokiečitJ žvalgybos karininkas, ruošė diversijos-šnipinėjimo m•)· 
kyklose kadrus naciona li stų gaujoms. veikusioms Tarybų Lietu 

voje. Red 
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fos melu buvo sužeisti. Daukantas ir Vilius gulėjo subin
tuotomis kojomis ir j autėsi gerai, o Pajaujis buvo beveik 
visas subintuotas, jo padėtis buvo sunki. Apie tai, kad jie 
guli Kla ipėdos l igoninėje, man pasakė Leonas. Su juo mes 
buvome palatoje apie valandą ir paskui vėl grįžome į 9-o 
korpuso š t abą Varlaukio kaime kartu su Mozeriu, kurio lau
kėme, kaip jis buvo mums liepęs, prie geležinkelio stoties. 

Su Vilium aš beveik nekalbėjau , tik aplankiau j į ir pasi 
teiravau apie jo sveikatą. Leonas su juo visą laiką apie kaž
ką kalbėjosi kartais pusbalsiu, todėl jų pokalbio turinio ne
supratau. Su Daukantu ir Pajauju tuomet .susipažinau. 
Daukantas klausinėjo apie Ka l ti nėmĮ pasi tarimą, į kurį 

susižeidQS nega lėjo atvykti. Jam papasakojau, kad pasi ta
rimui vadovavęs vokiečių karininkas Gerul is reikalavo iš 
pasitarimo dalyvių pagalbos organizuojant lietuviškus SS 
dalinius, kad pasitarimo dalyviai nepritarė jam šiuo reikalu 
ir todėl jokio nuta rimo pasitarime nebuvo priimta. 

l.gnatavičius Stasys, Juozo s., gimęs l 920 me
tais Lietuvos TSR, Raseinių apskrityje ir va lsčiu

je, Začižų kaime. 

IGNATAVICIAUS Stasio parodymai * 

1944 m. lapkričio 29 d. 

Pasita rimas įvyko 1944 m. liepos 14 d. pas Urbutį Ra
seiniuose. Pasitarime dalyvavo šie asmenys: 

l ) Vytautas Stonys, 2) aš - I gnatavičius, 3) Bro
nius Urbulis - LietuviLĮ fronto** organizacijos vadovas 

• ADSR f., 72 r., 59-62 l. 
•• LietuvitĮ frontas (LF) - krikšči on itĮ demokra ttĮ ir Jiems paval

džių ka tali ki šk11 organizacijtĮ okupacijos melu įs tei gia orgariizacija, 
kuri turč-jo ir savo karinę „l<_ęsluč io" orga niza cijų . Per visų okupaciją 
LF organizacija rengė savo narius kovai pri eš Tarybų valdžiiJ. LF karo 
pabaigoje ir pokario melais organizavo bandilines gaujas. Red. 
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Ra einių ap krityjc, -!) Kril(ėiunas, \'ardo nežina u, Lietuvi11 
fronto 1{ascm1 ų organizacijos yado\'o padėj ėja~, 5) Raseinių 

apslmties rys1ų kontoros tarnautoJas, pa\'arllės llez111au, 
L1etu\'iŲ iromo l{ase111 1ų apsknlles orga111zc1c1jos , adovo 
am1a:,1s palleJejas, b) 1,azys Amorazan1s, L1uU\' llĮ lronto 
štaoo at lO\ as 1r / ) \ ytau1as Actoma1us, taip µat L1ewv1ų 
f romo · taoo atsto\'as. 

Į pasnanmą neatvyko Lietuvo l aisvės arm1jo~ Raseinių 
ap lmue orga111zac1JOS vado\'as liuza1tis ir A110ga10s va1s
ė1aus LLA uuno vaaas leitenantas Liepa. 

!Ja 1tanmu1 vauova\'O :::itonys ir urnutis. Buvo aptaria
mi šie k1aus11na1: l) L1etuv1tĮ lronto orga111zac1Jos štaoo 
atSto\'O Amuraza1ė10 i111ormac1ja, :L.) ap ie gt11K1uot0 pasi
pnes1111mo l(auuonos1os Arm1Jos da11111a111s organ1tdv1111ą, 

J ) apte LICtU\ OS Iat \'eS arm1JOS SUSIJU11g,m,Į :,U Lie LU\"IŲ 

flomo orga111zac1ja 1r -l) nurouyma1 organ1zac1Jos naria ms, 
kaip etgL1s pognnctyje. 

i-Ja nanme KalDeJęs Lietuvių fronto organizacijos atsto
\'as Amorazanis pranešė, kad o·rganizac1jos stabas vcde de
ryoas su ,·OK1eė1a1s del Lr burių ap g111I<1avllno, kad butLĮ 

galima organizuoti ginkluotą pas1pnesm 1 1ną 1{audonosws 
Armijos da11111ams, pradedam nuo Uubysos krantLĮ, taciau 
tos uerybos nedavė 3ok1ų rezultatų. 

Touel štabas nutarė duoti v1eunėms organizacijoms nu
rodymą veikti, ats1ivelgiant į vietos sąlygas, savo 1rnc1atyva, 
ne1sproYokuojant l{auc1onos1os Armijos vadovybės represi
j ų, nes dė l to gali buti sunaikintos ištisos vietovės. 

Toliau Ambrazaitis pareiškė, kad susidariusnĮ ap l inkybių 

sąlygojama pasyraus pasipriešinimo laikotarpis nėga li bu
ti ilgas, todė l štabas nutarė vistĮ aktyvitĮ jėgtĮ konspiracijos 
ir pasiruošimo būsimai aktyviai kovai prieš TarybtĮ valdžią 

tikslais duoli nurodymą visoms viclinėn1s L ietuvių fronto 

organizacijom susijungli su Lietuvos l aisvės arn1ijos orga
nizacija, ruoštis korai prieš Tarybų valdži ą, nes jungtinės 
organizacijos taktikos požiū riu yra na udingesnės. 
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Baig-rlam<1s Ambraza itis pasifil ė apie štabo pri imt11s nuta
rimus informuoti visus organizacijos na rius. Po Lietuvių 

fronto štaho atstovo duotu nurorlvmtJ antras klausima <; -
apie ginkluoto pasipriešinimo Raudonosios Armijos dali
niams organ izavimą - nebuvo aptar iam<1s, trečiu klausi
mu - aoie org-anizaciiu susijungimą - Urbutis p::isitarime 
pa reiškė, kad jis be štabo nurodvmo, savo iniciatyva, kaip 
LietuvitJ fronto RaseinitJ apskrities organizacijos varlovas, 
jau apsva rstė tą klausimą su Lietuvos l aisvės armi jos Ra
sciniu organiz<1ciios vadovu Gužaičiu . tačiau iie nesusitarę, 

nes Gtržaitis reikalavo, kad Li etuvių frontas į siium:rlu i Lie
luvo<; lai svės armiia. o ne priešingai. kaip norėjo LF. Pasi
tarime dalyvaujantieji taip pat pasisakė už tai. kad LLA 
į siiun g-ltJ i LF org-aniu ,rija, motvvuodami tuo. kad pasta
ro ji or!!anizacija yra galingesnė. turi didelį nelegalios veik
los p a tyrimą ir gabius organizatorius bei vadovus. 

Ketvirtu klausimu pasisakė Stonys, kuris davė organiza
cijos nariams š iuos nurodvmus. kaip reikia elgtis pogrinclvjc: 

l ) organizaci ios nnriai turi gvventi nelega liai. pareina
mai nuo apl inkybių ir salygt), bet ne daugiau kaip po du
tris žmones vienoje vieto je; 

2) gvvenant nelegaliai, susitikus su Raudonosios Armi
jos lrnriais, vengti susirėmimtĮ su jais, nes. Raudonajai Ar
mijai pava rtojus represijas. ga li būti auktĮ iš aktyvių orga
nizacijos mirit) ta rpo; 

3) iša iški nti visus a menis. kurie 1940- 1941 metais in
formuodavo ir ga li c!nbar informuoti TarybtJ va ldžioc; orga
nus, vokieči u okupacijos metu l a i kėsi pasyviai lieluvitJ na
cionalisto atžvilgiu, padėjo tarybiniams part?z:rnams, džiau
gėsi artėjant Raudonajai Armijai. Jeigu yra pagrindo 
įt arti, kad (ie asmenys Yėl teiks informaci jas Ta rybtĮ val
džios orga11a 111s, reikia juos visus sunaikinti , tačia u taip , 
kad nc likltĮ jol<i tĮ pė·dsakt) . Tie nurodymai turėjo tiks lą at 
imli val s ty bės saugumo organams ga limyb~ ga uti žinitĮ 

;-tpic LictuvitĮ fronto organizacijas ir jt/ veikli) . 
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\ isi nurodymai bei direktyvos, kurias LietuvitĮ fronto 
štabo rnrdu da\·ė Ambraza itis pasitarime. buvo pri imti. 

Oraanizacijų susijungimo klausimu buvo nutarta toliau 
tęsti derybas su LLA vietinėmis organizacijomis, bet neis i• 
jungti i j ų organ izacij ą , o siekti, kad LLA įsijungtų į ·LF 
or~anizaciją , vi r_ ~eduoti ?riesaikos LLA organizacijai, kaip 
re1kalaYo Guza1t1s, kalbedamasis su Urbuči u. 

V~sti_ derybas dėl org,i ni zacijų susijungimo Raseinių 
aps_knty!e bu_v~ pavesta Urbučiui. Visi Stonio duot i nurody
mai_. k~1p reikia el:tis organizacijos nariams pogrindyje, 
pasitanme bu\·o prnmti. Apskritai Stonys pasitarime vaidi
no _ :ado\·a~j~ntį vai d'.11enį, aiškino duodamus nurodymus, 
?a' e. pr_aktmius patanmus, kaip tuos nurodymus vykdyti 
ir kaip 1g-vti autoritetą . 

y~pi_e Gužaitį. kaip. LLA vadovą Raseinių apskrityje, aš 
~uzmoJa~ 19~4 m:tų liepos mėnesio pasitarime, tačiau pats 
JO n_emac1au Ir pazįstamas tada su juo nebuvau. Susipažinau 
su JUO 1944 metų ruap· - Y• · • . · 
Urb 

V • b .., iucio menesĮ, kai Gužaitis drauge su 
uc·u U\"O atvažiavęs · R · · .. . ·t . ! asemių apsknt1 Dainių kaimą 

! pasi anmą pas Stonį. ' 

me~!/~~Dn:~onpaassaGkoti°:t~ žinak~· ~ad buvęs Lietuvos kariuo-
uza1 1s vo i ečių ok •· 

generolo Plech avičiaus rinktin.. . ~1p_a~_11os metu tarnavo 
ta, slapstė i nuo \'Okiečių V keJV~ Jr, a1 l'.. buvo nug"inkluo
Rasein ių apskrities v1·rsY1•n·. ko iecJ1~ okupac11os metu jis buvo . . m as. 1s kilęs •Y t Y• 
n ties tačiau 1•5Y kur v• k 1s os par1os apsk-. - nezmau· u ·· nežinau. ' r JIS yra dabar, taip pat 

Po 1944 metti gegužės mėn . . . . rugpiūčio mėnesio aš • k' esio_ p~sitanmo iki 1944 metų 
d
. . JO 10 praktinio darb . . .. 

ne 1rbau 1r gvvenau tuo met k t _o organizaclJOJe •t . •Y u ar u su Stoniu p .. 
n yJe. is pradž ių Dain ių, 0 paskui KaY•- _,ase101ų apsk-

1944 metų rugpiūčio mėn . y SJUnų ~a1mc. 
i _Dain i1J kaimą, kur Stonys pe:~ ::v~ut ~toniu b_u~au nuėjęs 
s1 su Urbučiu ir Gužaiči u tač· ~vus Susi tiko ir tarė-

. . · iau po ilgos k r • pavargęs 1r miegojau, todėl neg· d'· . e iones buvau , . . 1r CJau, apie ką •· 1 .. 
Kaip pasakojo Stonys, jie tarėsi į st . t" . . Jie rn lbe1osi. 
30 e1g l Jungtinį štabą, kuris 

-

vadovauttĮ LLA ir LF organizacijoms Raseinių apskrityje. 
Tas štabas buvo sudarytas; jis sus id ėj o iš Stonio, Urbučio 
ir Gužaičio. Kas dar priklausė tam štabui, nežinau. 

Stonys man pasakojo, kaip buvo paskirstytos parei-
gos, bet aš to neprisimenu. Tuomet Stonys man sakė, kad 
1944 metų rugpiūčio 12 d. Raseiniuose turi įvykti įsteigto 
štabo posėdis, bet jis pats į tą pasitarimą nebuvo nuėjęs. 
Ki t ą dieną po pasitarimo, įvykusio Da inių kaime, atėjo LLA 
būrio vadas Domas Sčepavičius ir pranešė Stoniui, kad 
LLA Raseinių štabas įsakė jam su būriu išeiti į mišką ir 
slapstytis. J is prašė patarti, kaip jam pasielgti. Stonys ir 
aš patarėme jam neiti su būriu į mišką, nes susidariusio
mis aplinkybėmis būrys gali patekti į besitraukiančių vo
kiečių ir puolančių Raudonosios Armijos dalinių ugnj. 



p 
LIUDININKŲ PARODYMAI 

BANIO Prano parodymai* 

1948 m. gegužės 29 d. 

. ~~ tikrai ~~rai pažįstu Praną Gužaitį, kaip Tyluvėn 
, ;ilsc,aus Kurs1ų kaimo gyventoJ· ą ir ka,·p J)ase,·n· l _ų 
t" • •. . . •. , 11.1 aps m-
. ies v1lrs1 ~~nką vok1ec1ų okupacijos melu; iokiLJ sa<;kailu su 
JUO ne urcJaU. J • • 

Pranas G_užaitis kilJs iš_ buožiLĮ šeimos. Smetonos ,·aldy

:~om1: \L~s~~-1 n:~·l~ici~tzuaz1 n ėj_~ kariuomenėj e, turėjo kap i
kiečiams b~;vo R ~ _okupac ,J_o~ metu stojo tarnauti vo-

• '. . a eini ų <1pskn t1es viršin inkas. 
Guza1l1s siuntė tarybinius Jilie·· . r ... 

ir rinko žemės tik io prod 11 
1.• cius Į _\ ok1el1Ją darbam._ 

menei. u < us is gyventoJų voki ečiLJ ka riuo-

TyluvėntJ val sčiaus vi ršaiti s p . . . 
194,1 metų gegužės mėncs· :-· . • : .•. ovlfa1l1s (suimtas) 

- Į uz, ase I SSJLĮs ti Į. , , l. t·· . . lllano suntĮ Joną Banį A [ Č v0<1e lj q d1rbl1 
Gl·,·g- l ·t· s· 11 ' 11 aną esnauską Vaz1· D . . 

~ a, Į, ,e a u skėĮ, Kalkau ską ir kilus. , ' , nvc,ni . 
S111 asmemi sąrašai buvo duoti· n , .. 

. l . G • .•. ,,a sem 1ų apskrit· .• 
0111 <U 1 uza1c1ui tvirtinti J" . . 1es v1rs1-. 1s p;i l vi rtino j . . 
r1ės buvo iš\'cžli darbams . V 

1
. 

1
.. uos, ir visi tie žmo-

l · · • 1 0 <ie 1 J ą . Kalorgo l 
< augia usia imdavo žmones iš net ·t· . s e arbams 

____ lll 1ngtĮJŲ. 

• ADSR f., 72 r .. G:3 l 
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Prieš vežant į Vokietij ą mano sūntĮ, aš pa ts kreip iaus i 
į Praną Gužaitį, prašydamas nesiųsti sūnaus į Vokietiją. 

Gužaitis man atsakė: ,,Nieko, Vokietija i žmonės reikalingi, 
tegul padirbės." 

Išvadavus Lietuvos TSR iš vokiškųjų okupantų, Gužai
čio dar niekur nebuvo matyti. Kai buvo organizuojama Ple
chavičiaus rinktin ė, j is su savo broliu Jonu Gužaičiu, buvu
siu Smetonos kariuomenės leitenantu, įstojo į Plechavi 
čiaus rinktinę, tačia u kuo jie ten buvo ir ką veikė, nežinau. 
Kur jie yra dabar, taip pat nežinau. 

JASAVICIAUS Edvardo parodymai * 

1948 m. liepos 27 d. 

Pra ną Gužaitį pažįstu nuo 1928 metų, nes gyvenau su 
juo viename valsčiuje. J is gyveno KuršitĮ kaime už dviejų 
ki lometnĮ nuo Tytuvėnų. Mano santykiai su Gužaičiu buvo 
normalūs. 

Dabar tiksliai negaliu pasakyti, kuriais metais Pranas 
Gužaitis, baigęs gimnaziją Raseiniuose, buvo paimtas į ka
riuomenę. Tada jis stojo mokytis Kau ne į kar ininkų mokyk
lą ir, baigęs ją , apie 1929 metus išvaži avo mokytis į Belgi
ją, į ka rinę akademiją. 

Baigęs karinę akademiją, Gužaitis grįžo į Lietuvą ir 
tarnavo buržuazin ėj e kariuomenėj e kapitonu Kaune, Mari
jampo lėje, Šiauliuose. Karininkas Guža itis dažnai motocik
lu arba lengvąja mašina atvažiuodavo į TytuvėmĮ va l sči ų , 

I(urši tĮ ka imą, kur gyveno jo giminės. Kartu su juo atva
ži uod avo ir kiti karini nkai. Tenai jie girtaudavo. Neretai 
jie gerdavo ir pas TytuvėmĮ kunigą Gėkšą, kuris Tytuvė

nuose nebegyvena. BU\ o ka lbama, kad jis - Gėkša, nuteis
tas už ryšius su banditais, bet kada ir kur, nežinau. 

• ADSR f., 72 r., 65-67 l. ' 
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Gužailis larna \'O Smetonos kariuo111en ėj e iki Tarybų 

va ldžios atkūrimo Lietuvoje, t. y. iki 1940 melų liepos mė
nesio. Sukūrus Lietuvoje TarybtĮ valdži ą, Guža itis ir toliau 
liko tarnauti kariuomenėje. Kada ir kokiomis aplinkybėmis 
Gužaitis metė tarnybą kariuomenėje, nežinau. Zinau, kad 
voki ečių okupacijos metu jis gyveno RaseiniLĮ apskri
tyje. 

Pirmomis voki ečių okupacijos dienom is Pranas Gužai
lis pasirod ė namuose, bet netrukus buvo vokiečių su imtas. 
Apie 1942 metų balandžio mėnesį Gužailis vė- 1 grįžo namo 
ir prndėj o dirbti Raseiniuose apskrities viršininku. 

Eidamas tas pareigas, Gužaitis kokius penkis kartus 
burn at\'ažia\'ęs į Tytuvėnų mieste l į (tuo melu Tytuvėna i 
p riklau sė Raseinių apskričiai). Kartu su juo at\'aži uoda
rn ir vokiečių kariuomenės karininkai. Jie prievarta ėmė 

\'yrus į vokiečių kariuomenę. 

Pirmą mobilizaciją Tytuvėnuose jie įvykdė 1943 metų 

gegužės mėnesį. šaukiamojo amžiaus vyrams, gyvenan
tiems Tytuvėnų valsčiuj e, per valsčiaus valdybas buvo 
į teikli pranešimai, kad jie atvyktų paskirtą dieną į Tytuvė

nų mokyklą. 

1943 metų gegužės mėnesį, dabar neprisimenu kuričĮ 

dieną, i Tytuvėnus atvažiavo komisija, kurią sudarė Pranas 
Gužaitis, vokiečių karininkai, val sčiaus viršaitis Liaugau
dis ir da r du civilia i apsirengę atstovai. 

Dar komisijai neatvykus, į mokyklą susirinko daug vy
rtĮ, kuriuos saugojo policija. Komisi jos priimti karinei tar
nybai tinkami vyra i buvo uždaromi į ka l ėj i mą, kuris buvo 
Tytuvėnų valsčiaus valdybos kieme. 

Tai buvo daroma tam, kad žmonės , mobilizuoti į vokie
čių kariuomenę, nepabėgtų. Tą pačią dieną, komisijai nuta
rus mobil izuoti į kariuomenę Tytuvėnų miestelio gyvento
jus Beloglavį ir Viktorą Dambrauską, policininkai Brc
dulskis ir dar vienas, kurio pavardės neprisimenu, vedė 
juos į kal ėjimą . Pakeliui Beloglavis leidosi bėgti , polici-

34 

ninkai ėmė ša udyti į jį iš šautuvų, tačiau jam vis dėlto 
pavyko pabėgti, o Dambrauskas buvo uždarytas į kalėjimą . 
Tai vyko prie mano namų, ir aš pats viską mači au, nes gy
venu prie mokyklos, kur dirbo komisij a. Paskui sužinojau, 
kad ir Dambrauskas iš kalėj imo pabėgo. 

Ką ir kiek žmonių tą dieną mobilizavo į vokiečių kariuo
menę, nežinau, nes kitų pavardžitĮ nežinau. 

Tokia pat mobilizacija Tytuvėnų valsčiuje vyko dar 
tris ar keturis kartus, ir Gužaitis visuomet buvo komisijo
je. Jie vykdė mobilizaciją ir kituose Raseinių apskrities 
va l sčiuose. 

Gužaitis aktyviai dalyvavo siunčiant tarybinius žmones 
darbams į Vokietiją. 1943 metų liepos mėnesį aš gavau 
p ranešimą su va lsčiaus vi ršaičio Liaugaudžio ir valsčia us 
sekreto ri aus Sulco parašais, kuriame buvo nurodyta, kad 
aš, nep risimenu kurią dieną, nuvykčia u į Raseinius, į ar
beitsamtą. Jeigu nenuvyksiu, turėsiu t ris mėnesius sėd ėti 

ka l ėjime. Nurodytą dieną kartu su kitais gyventojais nuvy
kau į Raseinius. Ten dirbo komisija, kuri ėmė žmones dar
bams į Vokietij ą. Komisij ą sudarė Pranas Guža itis, Liau
gaudis ir du vokiečiai. 

Man įėjus į kab i net ą, vokietis kreipės i į mane, klausda
mas, ar aš sveikas. Aš atsakiau nesuprantąs vokiškai. 
Tuomet Gužaitis išvertė į lietuvitĮ kalbą jo klausimą; aš 
atsakiau esąs sveikas. Į to paties vokiečio klausimą, ar 
neturiu kokitĮ nors fi ziniLĮ trūkumLĮ, atsakiau, kad man 
Hnt ka irės rankos trC1ksta ket uritĮ pi rštų. Tada vokietis 
paklausė Guža i tį, kodėl jis parenka tokius žmones. Gužait is 
paa iškino, kad aš gali u di rbti, esu geras stalius ir neblo
ga i dirbu namie, todėl sėkmingai gali u dirbti ir Vokietijoje. 
Vokietis atsakė , kad j iems nereikia žmonių be piršhĮ, be 
rank LĮ ir be kojų. 

Tada Guža itis iškoliojo mane ir pasakė: ,,Daugi au taip 
nedaryk, nes būsi pasodintas į kal ėjimą." Tokiu būdu likau 
Lietuvoje. Vėliau mano brolį Vincą Jasavičių ta pati komi-
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sija išsiuntė į Vokietiją. ir jo likimas man iki šiol ne

žinomas. 
Be to, žinau, kad Gužailis keletą kartų buvo atvažiavęs 

į TytuYėnus ir šaukė susirinkimus, kuriuose buvo svarsto
mi klausimai, kaip Yalstiečiai pristato vokiečiams žemės 
ukio produktus. Burn kalbama, kad Gužailis suėmė tris 
žmone · iš TyluvėmĮ valsčiau už lai, kad jie ncpristak 
nd:;tybinil) prievolių . 

NACIONALISTIN IŲ GAUJŲ 
TERORISTINĖ VEIKLA 



Siame rinkinio skyriuje spausdinama dalis dokumentų, 
parodančių nacionalistinių ginkluotų gaujų banditinę veik
lą Dzūkijoje ir Lietuvos TSR šiaurės rytuose - Biržų. 
Vabalninko, Pandėlio ir Rokiškio rajonuose. Nors tos na
cionalistų gaujos ir veikė priešinguose respublikos kraš
tuose, tačiau jų tikslai, veikimo būdai buvo panašūs. Ta i 
leido sujungti dokumentus į vieną skyrių. 

Spausdinamieji dokumentai - tai pačių banditų, pate
kusitĮ į teisingumo orgamĮ rankas, parodymai, liudininkų , 
nukentėjusių nuo banditinitĮ gaujų bei jų žiaurumus mačiu 
s itĮ, parodymai ir kiti dokumentai. 

Spausdinamieji dokumentai parodo, kad nacionalistų 
gaujų vadai buvo užkietėję liaudies priešai, tarnavę hi tle
rininktĮ baudžiamuosiuose organuose, turėję nemenką žmo
nitĮ žudymo praktiką. Dzūkijoje veikusios vienos naciona
listų gaujos vadeiva Petras Sima 11avičius tarnavo nacio-
11alishĮ ir hitlerinitĮ okupanttĮ įsteigtame sadsaugos 
(policijos) batalione. Sis batalionas saugojo Maidaneko 
mirties stovyklą, kurioje buvo nužudyta 750 tūks l ančitĮ 
žmonių*. Simanavičius, būdamas gaujoje, ir jai \'adovau
damas, dalyvavo vykdant devyniol ika teroristinitĮ akltĮ, 
r ašė bei pasirašinėjo banditinius „teismtĮ sprendimus". 
Romas Petronis, nacional istų gaujos, veikusios BiržtĮ, Va
balninko rajonuose, vadeiva. Jis tarnavo buržuazinės Lie
tuvos pol icijoje, saugojo Dimitravo koncentracijos stoYyk-

• Kleines Lexikon, Verlag Enzyklopiidir. Leipzig. 1959. p. 574. 



Ią, žiauria i el gės i su politiniais kaliniais, kurie ten buvo 
uždaryti Lietuvos fa š istinės valdžios. Petronis 1940 me
tais pabėgo į Vokietij ą, kur voki ečitĮ žva lgybos buvo už. 
verbuotas ir pasiųstas šnipin ėti į Ta ryb tĮ Li etuvą. Hitleri
nės okupacijos metu jis persekiojo tarybinius žmones, tar
nav~ vokiečitĮ policijoje. Kazys Kalpokas - Kauno kunigų 
se111111ari jos ir buržuazinės Lietuvos karo mokyklos au kl ė

tinis. Karui prasidėjus jis Čedasų miestelio nacionalish, 
gaujos vadas, suiminėjęs ir žudęs taryb inius aktyvistus. 
yokiečitĮ okupacijos metu jis tarnavo p agalbinėje policijo
je, kovojo su tarybiniais partiza nais. Po lrn ro !(alpokas 
vadovavo nacionalistų banditinei gaujai, kuri žiauriai žu
dė tarybinius akty\'istus. 

Panaši praeitis ir kitų nac i ona listų gaujų vade i vų ir jtĮ 

dalyvių. 

Nacio n a listų ga ujos, nors ir labai neskaitlingos, susi
dedančios lik iš kelių žmonių , vadino save apygardomis, 
rinktinėmi s, tėvūnijomis, da n gstėsi istorini ais Vytenio, ša
rūno, J\l\indaugo ir kitais vard ais, skelbės i parti urna is, ko
voj ančiais d ėl Lietu\'os laisvės, jos neprikl a usomybės. 

Kokiomis v isuomenės j ėgomis rėmės i nacional i s tų ga u
jos? Kokių v i suomenės kl asių padedami, nacionalistai no
rėjo atslalyti kapita li stinę sa ntvarką Lietuvoje? 

Jie ga lėj o tikėtis tik i šnaudotojų kl asių likučių parama. 
Tačiau tie i šnaudotojų likučiai burn liek menki, jog jie ne
sudarė rimtesnės visuomenin ės j ėgos , su kuria b ū tų buvQ 
galima pakeisti yis uomeninę san tva rką . Todėl nacionali stai 
\'isa s vi ltis dėjo į užsienio imperialistus, į karą . Naciona
li sltĮ burn nuolat skleidžiami gandai, skiriamos konkre
č i os datos, kad a prasidės karas, kada imperiali sti nės va ls
tybės užpuls Tarybų Sąj ungą. Nacion a li s tų gaujos tu rėjo 

JAV halgybos in st rukc ij ą _ šnipinėjimo žinioms rinkli. 
J ie rinkda,·o karinio, ekonominio ir politinio pobūdžio 

žvalgybos žinias ir s itĮsdavo a merik ieč i ams , anglams ir 
kitoms i mperial is tinėms va l stybėms. Surinklieji žva lgybos 
d11omenyc:: !tt rPjo palengvint i imperialisf ams kariauti rr irš 
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TarybLĮ Sąjungą. Vadinasi, nacionalishĮ gaujos buvo impe
riali st ini tĮ va l slybi tĮ šni pinėjimo orga ni zaci jos. 

Kaip matyti iš skelbiamų dokumentų, nacionalistų gau
jos sistemingai žu d ė tarybinių ūkių vadovus, kolūkių or
ga niza torius, kolūkinės santvarkos propagandistus, tary
bi ni tĮ įs taigų pareigūn us, tarybinės santvarkos ša linin
kus, eilinius va l st i ečius bei darbininkus. Jos užpuldinėdavo 
klubus ir skaityklas, naikindavo knygas bei kitą li teratū rą , 

grobdavo ir naiki nd avo socialistinių įmonių ir valstiečių 

turtą . Sklei sdami gandus apie artimą karą ir terorizuoda
mi gyventojus, nacionalistai trukdė socia l istinės visuome
nės kūrimą bei stiprinimą. čia nacionalistai pasireiškė 

kaip teroristai ir diversantai. Iš tikrųjų jų organizacijos 
buvo teroro, politinės , ekonominės ir moralinės diversijos 
organizacijos, kurios taip pat tarnavo imperialistams, teikė 
jiems pa galbą ruošiantis karui prieš tarybinę darbo žmonių 
san tvarką. 

Darbo žmonės, nepaisydami žiauraus nacionalistLĮ te
roro, visomis j ėgom i s padėdavo liaudies gynėjams ir sa u
gumo organams likviduoti n aciona li stų ga uj as. Naciona lis
t ų gaujtĮ žiaurumas buvo nei špasakytas. Buvo žudomi ne 
tik suau gusieji, bet ir kūdikiai. Jie susidorodavo su ištiso
mis šeimomis. Taip buvo išžudytos MikelioniLĮ trijtĮ asme
nų, I(arunkevičių trijtĮ, Levu l ių penkių asmemĮ šeimos ir 
daugelis kitų šeimų. 

Nacionalistai , liaudies nekenčiami ir susidūrę su griežtu 
jos pasipriešin imu, pamatė savo bej ėgiškumą , nusivylė 
politiniais siekiais. Dalis jtĮ, kurie buvo suklaidinti, paliko 
gaujas, legalizavosi ir humaniškos TarybtĮ valdžios poli
tikos dėka įsijungė į visuomenei naudingą darbą. Kaip 
matyti iš pa tci kiamtĮ dokumenltĮ, kila jtĮ dalis, didžiai nusi
kaltusi liaudžiai, bij anti a tsakomybės už padarytus nusi
kaltimus, virto kriminali niais banditais, kurie teužsiimda
vo turto grobimu, ž udynėmis . Pri s igrobt ą turtą jie naudo
d,i vo girtavi1rn1i. asmeniškam praturtėjimui. 

Redakcija 
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BA DITI Ė „JUOZAPAVIČIAUS" TĖVŪNIJA 

im anavičius Petra., Andri aus . gimę~ 

1ą1s metais Alytaus rajone, Obelijos ka ime. 

SIMA AVICIAUS Petro parodymai* 

19.11 m. vasario 7 d. 

1947 m. gruodžio mėnesį pas mane į namuc:; a tėjo keturi 
ginkluoti banditai Pranas Sidoras - ,.Paukštis" (nukautas 
1948 m. vasario mėn. Lazdijų rajono Seiliūm1 kaimo apy
li nkėje) , Sidoras Bronius, Petro s.,-· ,,Ziedas" (veikia). 
,,Grikis" (jo pavardės, vardo ir iš kur kilęs, neži7au , nukau
tas 1949 m. lapkričio mėn. Lazdijų rajono Seili ūmJ kaimo 
apylinkėje), ,,Sarūnas" (pavardės, vardo ir iš kur kil<;;s -
nežinau, nukautas 1948 m. bal andžio mėn. Lazdij1Į ra jono 
Mankūnėlio kaimo apylinkėje). J ie ėmė įkalbėti mano tėvą 
ndrių Simana\'ičių ir mane, kad jiems būtų leista įsirengti 

mano ūkyje bunkerį slėptU\·ę, kurioje jie galėtų žiemos 
melu pasislėpti nuo Tarybų valdžios organų. 

Pradžioje nei mano lė\'as, nei aš nesulikome, bet pa~h.111 
mano giminaitis Pranas Sidoras-- .,Paukštis" ėmė prašyti. 
1r llh s sutikome. 

T,Į pačią naktį minėti banditai ir aš kartu su lėni arklidt:· 
jL· įrengėme bunkeri, kuriame ir slapstėsi banditai. .\\es juo~. 
priėmę į ·a\'o namus, aprūpinda\'orne maisto produktais, in 
formuodarnme apie kariuomenės, liaudies gynrjtĮ grupi1J . 
partinio-tarybinio aktyvo \'eiksmus ir judrjimą. 

Vykdydamas banditų uždavinius, aš taip pat m-;d,1 v,i11 
bandittJ laivkus, rašytus banditų grupei, jos pavad inimo ne
.žinau, kuri tuomet bu,·o Dlirmiškil1 miškų masyve. 

• -\DSR r 71 r , 2- -43 l. 
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Ma11u ukyjc įrengtame bunkeryje slėpiau banditus 11uo 
TarybtĮ valdžios orgam1 iki 1948 m. balandžio mėn. Vėl iau 
banditai perėjo į bunkerį, specialiai įrengtą DzirmiškitĮ miš
ke. Apytikriai po 2-3 dienų karių patrul is surado mano ūky
je bunke rį ir suėmė mano tėvą Andrių Simanav ičių. 

1951 m. balandžio 4 d. 

Aš tuo metu buvau Alytuje, kur kartu su savo kaimynu 
Jonu Matulevičium jo arkliu nuvažiavau kelnitĮ nusipirkti. 
Tą pačią dieną, paėmęs pirkinį, kartu su Abeci ūnu jo arkliu 
nuvažiavau iki jo namų. Eidamas nuo Abeciūno į namus, 
pamačiau Vl adą Juškelį, stovintį prie savo namLĮ, pasisvei
kinau su juo, ir mes užsirūkėme. 

Juškel is tuomet man papasakojo, kad dieną į mano ūkį 

automašina buvo atvažiavę kareiviai, kurie surado pas mane 
bunkerį ir suėmė mano tėvą AndritĮ Simanaviči tĮ. Juškelis 
p asiūlė man paslėpti a rklį, nes dėl surasto bunkerio galį 

konfiskuoti mano ūkį. Tai i šgirdęs paklausiau Juškelio, ar 
mano ūkyje tebėra kareiviai. Juškelis atsakė, kad ka re ivių 

ten jau nebėra, jie dar dieną išvažiavo iš mano namų. Po to 
aš nuėj au namo. 

Man atėjus į namus, mano motina Ona Simanavič i enė ir 
žmona Jadvyga Simanavič ienė papasakojo, kad mano fikyj e 
buvo surastas bunkeris ir kad tėvas suimtas. T,Į paff vakarq 
pakinkiau arklį į vežimą ir pasiūliau savo žmonai važiuoti 
su manimi. Ji sutiko. Mes pasiėmėme savo j au nesnįj į sūnų 

ir išvažiavome į Mankt111ėliLĮ kaimą pa pažįstamą Vladą 
J\beciūną. Ten mudu su Žll tona pagyveno111e 4- 5 dienas, 
o pasku i nuvažiavome į Alyta us rajoll'> Varnagirit! kaimą 
pas žmonos di,dc;- Praną AmiciejtĮ . pas kurį gyvenome apie 
III Č' l1eS į. 

V ieną clien;i, 1948 m. geguž(,s pabaigoje. pa\'aka ry mudu 
su žmona Jadvyga Sirnanavičiene išėjome iš Amiciejaus 
ul<io. Eidami į savo namus Obrlijos kaime ufrjome pas 
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Vladą Salduką ir pasiteiravome, ar Obelijos kaime yra ka
reivi ų . Saldukas atsakė, jog jis negirdcj~s, ka d kareiviai 
būtų pasirodę . Ga\'ę tokį atsakymą, nedelsi ant nuėjome na
mo. Atėję į namus. radome mano motiną su vaikais. Motin;,i 
man papasakojo, kad prieš dvi dienas pas j ą į namus buvo 
atėj ę gaujos dalyviai: Pranas Sidoras - ,,Pa ukštis", Bro
nius Sidoras - ,,Ziedas" ir Aleksas Sidoras - ,,Briedis" ir 
prašė pranešti man, ka i aš užeisiu pas moliną, ka d atvyk
čiau pas juos į Va la ikienės vienk iemį, esantį Dzirmiškių pa
miškėje. Išbuvęs motinos namuose apie pusva l a ndį, aš kar
tu su žmona nuėjau pas Milaštonių kaimo gyventoj ą Giršų. 

Kelyje papasakojau žmonai, kad pas mano mutiną buvo už
ėję banditai ir pranešė, kad aš atvykč i au pas juos į Dzir
miškių p amiškę . Pasisakiau žmonai, kad ketinu stoti į gau
j ą. Užėję pas Giršų, mes radome besis l ep iančius Vladą ir 
Gediminą Abeciūnus. PasisveikinQs su mumis, Vlad as Abe
ciūnas mano žmonos akivaizdoje pa si ū l ė man eiti su juo 
į m išką ir stoti į gauj ą. Aš sutikau. Paskui Vl adas Abeci ū

nas pasakė, kad mes turime nueiti į Dz irmiški tĮ pam i škę ir 
laukti ten pasirodant band i ttĮ. Juos ten, esą, ga lima sutikti, 
ir Abeciūna i prašys, kad priimttĮ mus į ga uj ą, kadangi, ka ip 
tuomet p a rei škė Vl adas Abeci ūnas, jie su bandita is gerai 
sugyreną ir šie dažnai pas juos užei n ą. 

Bet aš pasiūl ia u nueiti pas Valaikienę, kuri turėjo padėt i 

susirišli su banditu Rinkevičium. Vladas ir Gediminas Abe
ciūnai suliko. Iš Giršaus namų aš, Vladas Abeci ū nas, Gedi
minas Abeciūnas ir mano žmona nuėjome pas Va l a ikicnę. 

Pcrnak\'oję pas Val aikienę kluone, mes an!<sli ry l ą užėjome 

pas ją į namus. Būdamas ten, pro l a ngą pastehėj a u Rinke
vičitĮ, einantį l Dzirmiškių mišką . Tuo metu aš prisiminia u 
bandito Prano Sidoro žodžius, pasakytus apleidžiant bunkerį 

mano ūkyje, kad, jei aš panorėsiu susi likti su juo, ma n rei
kės kreiptis į R i nkevičių. Pastarasis ž i n ąs , kur jie slepiasi, 
ir surišiąs mane su jais. Aš išėjau iš Valaik icnės namų ir 
paklausiau RinkevičitĮ, kur gal ima surasli banditus Praną 
Sidorą, Bronių Sidorą ir kitus. Rinkevičius pasakė, kad jis 
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e i nąs į Dzirm iškių m išką ir iš ten sugrįžęs pasakysiąs, kur 
yra banditai. Jis man pasiū l ė palaukti jo pas Va l aikienę. 

Po valandos R inkevičius grįžo pas Va l aikienę, i škvietė 
mane į k iemą ir pasakė, kad banditai leido man ateiti pas 
juos. Po to užėjau į Va l ai k ienės namus, i3kv ieč i au iš ten 
Vladą ir Ged im i ną Abeci ūnus, atsisveikinau su žmona ir pa
sakia u jai, kad einu savo, o ji galinti eiti savo keliu. 

Tuo ba i gęs p asika lbėj imą aš, Gedimin as ir Vladas Abe
ciūna i ir R i nkev ičius nuėjome į Dz irmiškių mišką . N uėję du 
kil ometrus mišku rytų kryptimi, mes sutikome banditus: 
Pra ną S idorą - ,,Paukštį" , B ronitĮ S i dorą - , ,Z iedą" . Alek
są S idorą - ,,B riedį" , Jakuta v ič i ų - ,,Ke rštą ", ,,G rikį" , 

,,ša rūną" ir „B astūną " , pasisveikinome. Aš pasidomėj a u, 

kaip jie gyvena miške. Bandita i atsakė, kad jie gerai gy
veną. Tai išk l ausęs paprašiau, kad pri imtų mane į gaują . 

„Grikiui " nurodžius, bandita i pas i traukė į ša l į, o paskui 
vėl priėjo prie mūsų ir „Grikis" p are i škė, kad jie sutinka 
pri imti mus į savo gauj ą ir pareikalavo iš manęs, Vla do 
Abeciūno ir Gedimino Abeciūno dokumentų. Mes perdavė

me „Grikiu i" buvusius pas mus dokumentus. Aš jam atida
viau savo ka ri nį b i l ietą ir pasą . 

P aėmęs ir perž i ūrėj ęs mūstĮ dokumentus, ,,Grikis" pa-1 
liko juos pas save. Išbuvę ten apie 1,5-2 val., mes ... su ban
ditais nuėjome į j tĮ stovykl ą, kuri buvo už ki lometro nuo 
mūsų susit iki mo vietos. P rieš tai Rinkevičius buvo pasiųs
tas į namus. 

Atvykus į stovykl ą, banditai davė mums bandi tinius sla
pyvardž ius: man - ,,Ąžuolas '', Vladui Abecillnui - ,,J ova
ras", Gedimi nui Abeciūnu i - ,,K l astūnas" . P atys j ie nuėj o 

gulti, o mums l iepė stebėti, ar nepasirodys svetimi asme
nys, ir jiems apie ta i pranešt i. Tą pači ą d ieną , ,,Grikiui" 
įsak i us , banditas „Ziedas" iš kažkur atnešė ginkl tĮ ir i š d avė 
mu ms. Aš gavau vok i šką šautuvą su 30 šovi n iLĮ , pistoletą 

„Valter" su dviem šov in itĮ apkabom, o Vladas ir Gediminas 
Abeci ūnai gavo kiekvienas po šautuvą ir granatą. 



Vitas Rinkevičiu s yra kilęs iš SeirijočitĮ kaimo s 1 „ 

l Č
• • • , e n l ,1 

va s 1aus, Aly_taus a~skr;~1es (daba r Lazdijų rajono). Pir
m~ kartą su JUO sus1pazmau 1948 metais ir pažinojau •· 
kaip mūsų gaujos ryšininką . Iki 1949 m. Rinkevičius gJ!~ 
veno Seirijočių kaime. y 

. 1948 metų pradžioje, kai mano ūkyje buvusiame bunke
r~Je s l apstėsi gaujos dalyviai, vieną dieną banditas Pranas 
S1doras ~ ,,Pa~kštis" pasiūlė man nueiti į Seirijočių kai
mą pas Vitą Rinkevičių ir sužinoti, ar prie Dzirmiškių m•V . 
k . k . . s IS ~- nera are~:ių . . į bandito Prano Sidoro įsakymą įvyk-
?z1au. Tą ?ac1 ą dieną nuėjau pas RinkeYič;11 ir pasidomė
Jau, ~vr D~Hmi~~ių miške ir jo apylinkėje yra kareivitĮ. Ga
vęs i~. Rmk~v1c1a_us neigiamą atsakymą, grįžau namo ir 
pranes1au ap ie tai banditams. 
k' 19~~ metais, kai buvau gaujoje ir slapsčiausi Dzirmiš· 
ių -~1ske:. ten tris kartus buvo pas mus atėjęs Vitas Rin 

k~v1c1us, JIS ten kalbėjosi su banditais Paukšč1't1" i·r G .. 
km" A . k " " n . pte ą jie kalbėjosi, - nežinau Be to 1948 
1949 m t · v k · , ar 
Ziedu"e _a1sk.ats · atr~u su banditais „Paukščiu" , ,,Briedžiu", 

·• lf I ais ris kartus buvom v • • • • V• i namus, ir tuomet PaukT " . e_ uzeJ ę_ pas Rmkev1 c1tĮ 
kareivių. " s is JO teJravos1, ar nepasirod(· 

1951 m. vasario 7 d. 

Iki 1949 metų Ja k •V• · • Skyriui tuomet vaJo:1c10 mb ende~10 buvau eilinis banditas. 

G 
'k' " avo an 1tas Grikis" p t k · 

" n is buvo nukautas b d't " . o o, a1 , an I as l(amby " k . 
mane skvriaus vadu s· . " nas pas yrc 

1 • 1as pareigas ė' k 1 grupė buvo sutriuškint . . Jau 
O 

mano bandihĮ . a 1r mane suemė. 

Mano banditų grupė buvo Da ina " . 
dos „Sari:ino" rinktinės padali~vs vos bandthĮ apygar-

. ~an yra žinoma, kad „šarū;o,: rink . ., . . 
111u1 vadovaYo Gegužis (vardo . t· ttnes banditų iungi -

D
. d' " .. tr evo vardo ;- · 

.. 1cme 1s , Lazd t JŲ rai·ono Ge . k . nezinau) -rvenLĮ a1 mo t . 
pavaduotoju buvo banditas Sakai " . gyvcn OJas, jo 

t 
v • • • " as . Kiek i·ie t · b · ų, nezinau. Apie tai jie man per su ·t·k· un andi-51 1 irnus nesakė. 
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si t<1 ba 11ditų junginį sudaro keturios banditų grupės : 
pirmaia1 grupei vadovavo Valerijonas Abeciūnas -
,,Smauglys", Lazdijų rajono Kuciuliškių kaimo gyventojas, 
jis buvo 1949 metų vasarą nukautas Lazdijų rajone prie 
MankūmĮ kaimo. Kas užima nukauto „Smauglio" vietą, 
nežinau. Įsakymo šiuo reikalu nebuvo, bent jo neskaičiau. 
$ią banditų grupę suda rė penki-šeši banditai, kurių pa
yardži tĮ ir vard LĮ nežinau, žinau dviejų jų slapyvardžius -
,,Balandis" , ,,Narsuolis". Kitų banditų slapyvardžių neži
nau. Banditų grupė, kiek žinau, buvo ginkluota trimis auto
matais, trimis šautuvais, šešiais pistoletais. šios banditų 
grupės veikimo teritorija man nežinoma. 

Banditiniais reikalais visuomet susitikdavau su šia ban· 
dilLĮ grupe Lazdijų rajono Cijūniškių miške. 

Antra jai banditų grupei vadovavau aš - Petras Sima· 
uavičius - ,,Ąžuo l as" . Mano banditų grupę sudarė ban· 

d it ai : 
l. Bronius Sidoras - ,,Ziedas", Alytaus rajono Mankū-

nų kaimo gyventojas. Buvo ginkluotas automatu. Iš mano 
band itų grupės jis pasitraukė 1950 mehĮ pavasarį, bet ko
dėl - nežinau. šiuo metu vienas slapstosi Lazdijų rajono 
Vozbt1čiLĮ kaime, pas ką , būtent, - nežinau. Su juo labai re· 
tai susitikdavau įvairiose mano veikimo rajono vietose. Ke
lis kartus „Ziedas" p rašė, kad jam duočiau banditą „Var· 
guolį" , bet aš vis nesutikau, nes ,.Varguolis" žinojo, kur 
yra bunkeris, kuriame slapsčiausi su savo banditLĮ grupe 

nuo \'a idžios orgamĮ. 
2. Aleksas Sidoras - ,,Briedis", Alytaus rajono Mi-

lašton ių kaimo gyventoj as. Turėjo vokišką šautuvą ir pisto-

letą „TT". 3. Antanas Simanav ič i us - ,,Kalnelis", Lazdijų rajono 
GinčionitĮ kaimo gyventojas. Turėjo vokišką šautuvą ir už· 
sieni nės markės 7,65 mm kalibro p istoletą. 

4. Stasys Balit1kas - ,,Varguolis", L azdijtĮ rajono 
,V\ankūnėliLĮ kaimo gyventojas, turėjo vokišką šautuvą ir iš 
ra ketin ės perdirbtą pistol etą, kuriam tiko „TT" šoviniai. 
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5. Alvydas Laibinis - ,,Audra'', Simno rajono Buckūnų 
kaimo gy\'entojas (1950 m. lapkričio mėn. nuka utas Lazdi
jtĮ raj ono Mankūnėlių kaimo a pylinkėje). Buvo g inkluotas 
,·okišku šautuvu. 

Mano banditų grupės veikimo rajone buvo šie kaimai: 
Obeli ja, J\1\ilaštonys, Pupasodžiai, Tolkfmai, Balkasodžiai, 
Dzirmiškiai Alytaus rajono ir Mankūnė l ia i, Gervėna i , Gin
čionys, Sei\iūnai ir Vozbūčiai Lazdijų rajone. 

Kas vadovavo trečiajai ir ketvirtaja i b anditLĮ grupėms ir 
kas buvo tose gaujose, nežinau. Nežinau ta ip pa t j LĮ veiki
mo rajonų ir ka ip jie buvo ginkluoti. 

Iki buvau paskirtas naciona listinės banditų formuotės 

banditų grupės \'adu, buvo įvykdyt i šie teroro aktai , ku
riuose aš pats dalyvavau: 

l. 1948 m. rudenį, mėnesio nebeatmenu, mes, penki ban
ditai, ,,Gri kis", ,,Bastūnas", ,,Briedis", ,,Ziedas" ir aš -
„Ąžuolas", nuėjome į Alytaus rajono PupasodžiLĮ kaimą ir 
nužudėme valstietį Janavičių, apie 45-50 metų amžiaus 
(jo vardo nežinau) . Ten pat mes sušaudėme jo žmon ą Ja
navičienę, apie 35-40 metų amžiaus, ir dukterį Janavičiū

tę, apie 20 metų amžiaus, kuri kažkur mokėsi gimnazijoje. 
Prieš sušaudant banditas „Grikis" visus juos apklausi

nėjo, ko būtent jis tei ravosi , nežinau, nes stovėj au lauke 
sargyboje. 

Jie buvo sušaudyti už tai, kad buvo lojalūs Tarybų val
džiai. Nuosprendį jiems padarė „Grikis", kaip tėvynės iš
davikams. 

Sušaudę tą šeimą, mes apiplėšėme ūkį. Kaip dabar ge
rai atsimenu, vieną čemodaną perdavėme Lazd i jLĮ ra jono 
SeilillmĮ kaimo gyventojui Vl adui Kašelioniui. Kur jis tą 
čemodaną su daiktais padėjo, nežinau. Apie jo p raktinę 
veiklą nieko nežinau. 

Praslinkus vienam mėnesiui po pirmojo teroro akto, 
tie patys banditai, tarpe j LĮ ir aš, įvykd ė>me teroro aktus 
Alytaus rajono Milaštonių ir Obel ijos kaimuose. 
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Sį kartą nužudėme 8 žmones: Gabrį Koj elį, ap ie 50 melų 
amžiaus, jo žmon1 Kojeliern;, apie 35-40 metų, Joną J uš
kelį, 45-50 metų, du jo sūnus, Vaclovą 24 metų ir antrą 
sūmĮ (vardo nežinau) 18 metų, Praną MatulevičiiĮ, 60 me
tLĮ, Adcli;; Matulevičiūtę 40 metLĮ ir Petrą JaroševičiLĮ apie 
55 mctLĮ amžiaus. Visi jie buvo sušaudyti už tai, kad buvo 
tarybiniai aktyvistai. 

Įvykdę teroro aktus prieš nurodytus asmenis, visus ap i
p l ėšėme. Pakinkėme du vežimus, sudėjome tu rt ą, ir ban
ditai „Grikis", ,,Kardas" ir „Kerštas" nuvežė tą tu rtą Laz
di j LĮ rajono Ginčionių kaimo kryptimi, tačiau, kur, būtent, 

jie tą turtą nuvežė, - nežinau. 
Aš - ,,Ąžuolas", ,,Briedis" ir „Ziedas" nuėjome į Lazdi 

jų rajono Mankūnėlių k~imą pas valstietį Vaičiulį, va rdo ir 
tėvo va rdo nežinau, apie 50 metų amžiaus. Tuo metu jo 
ūkio kluone buvo įrengtas bunkeris. Vaič iul is mus visuomet 
aprt1pindavo maisto produktais, informuodavo apie saugu
mo kariuomenės judėj imą ir veiksmus gaujos slapstymosi 
rajone. 

1949 metų pavasarį karitĮ grupė surado pas Vaič i u l į 

bunkerį. č ia buvo nukauti banditai „Kerštas", ,,Sartmas" 
ir „Vyturys''. 

Vieną 1949 mehĮ vasaros vakarą, kai mes buvome Dzi r
miškių miško masyve (buvome čia penki žmonės : ,,Berži
nis", aš - ,,Ąžuolas" , ,,Ziedas", ,,Ateitis" ir „Dūmas" ), 

pas mus atėjo mŪSLĮ banditLĮ grupės ryši ninkas Vaclovas 
Monkelis, Karolio s., Alytaus rajono Pupasodžių gyvento
jas, ir p r anešė, kad jo tėvas Karolis i\lonkelis suimtas Ta
rybLĮ valdžios orgami ir šiuo metu laikomas Alytaus rajono 
TolkūmĮ kaimo ko!Ltkio valdyboje. Jis ėmė prašyti, kad 
mes pa dėtume jam išvaduoti tėvą . 

Banditas „Beržinis" čia pat davė Monkeliui granatą , ir 
mes visi nuėjome į TolkOmĮ kaimą. Apie 100- 150 mdrtĮ 
nuo kolttl<io va ldybos mes t'mėm šaudyti iš šautuvtĮ ir kul 
kosvaiclž i LĮ. Mes šaudėm maždaug 15 minučitĮ ir paskui pa
s itraukėme į Dzirmiškio mišką. Kokie buvo š io apšaudymo 
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µa<lariniai , nei i11au. l{eikia pasakyti, kad Vaclovas .Monkė

lis buvo saugumo organų suimtas 1950 mclt) gruodžio mė>

nesį. Tuo metu jis jau buvo gaujos dalyvis. 
1949 metų lapkriči o pradžioje aš - ,,Ązuol as·', ,,lai

bas" Dūmas" Ziedas", ,,Briedis" ir „Audra" įvykdėm te-, ,, J ,, 

roro aktus Alytaus ra jono BalkasodžitĮ kaime prieš Kazį 
I gnalavičių, apie 40 metų, ir Mariją Urbon i rnę, apie 50 me
lų amžiaus. 

šitie piliečiai buvo sušaudyti banditui „BNžiniui" įs a
kiu , kaip Tarybų valdžiai lojalūs asmenys. 

1951 m. gC'gužės 16 d. 

1950 melų rugpiūčio, rugsėjo ir spalio mėnesį apiplėšė

me Obelijos ir Mankūnėlių kaimų gyventojus: Antaną Ki
verą, Kaminską ir Petrauską, iš kurių atėmėme l ris avis. 

1950 metų rugpiūčio mėnesį Saldukas pareiškė mums, 
kad jis jau suvartojęs visą produktų atsargą mais tui mums 
gaminti, o savo produktų mai stui jis neturįs. 

Tuomet aš ir banditas Sidoras pasisakėme, kad reiki a 
paimli avį iš Kaminsko, gyvenančio Lazdij LĮ rajono Man
kūnėlitĮ kaime. Kitą naktį mudu su Sidoru išėjome iš bun
kerio Obelijos miške ir nuėjome pas Kaminską . Atėję į Ka
minsko namus, mes pareikalavome, kad jis duotų mums 
,·ieną avį . Kaminskas prieštaravo, bet mes pri\'erlėme jį 

i' eiti iš namų, parodyti, kur laikomos jo avys, ir duoli vir
vę, kad būtų lengviau avį varytis. Kaminskas įvykdė mt1SLĮ 

reika lavimą . Jis tuojau pat parodė, kur laikomos jo avys, 
vieną pagaYo, užmetė jai \'ir\'Q ant kaklo ir perdavė mums. 
1\ lcs paėmėme avį ir nuvedėme pas Sa lduką į tv artą, kur 
ji bu\'o per naktį. Kitą dieną aš ir Sidoras paskerdėme avį 
Salduko tvarte. Skerdžiant avį, Salduko nebuvo, nes, anot 
jo, jis bijąs kraujo. Skerdieną ir av i kailį palikome pas 
Salduką . 

1950 metų rugsėjo mėnesį aš ir gaujos dalyviai Stasys 
Bal i ūkas ir Aleksas Sidoras, pastarajam pas iūlius, nuėjome 
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maisto prod uk lLĮ pas Antaną Kiverą , gyvenantį Alytaus ra
jono Obelijos kaime. Mes ketinome, jei Kiveras geruoju 
produktų n eduotų, paimti iš jo avį. Atėję pas I(i verą, na
muose jo neradome. Ten buvo jo žmona, motina ir sesuo. 
Aš kreipi ausi į Kivero motiną, kad ji duotų mums maisto 
produktLĮ . Kiverienė atsakė, kad ji produkhĮ neturinti ir ne
galinti jLĮ mums duoti. Gavę iš jos tokį a tsa kymą, Aleksas 
Sidoras pasakė, kad patys suras ime produktų, ir pasiūlė 
Baliūkui eiti kartu su juo. Jie išėjo iš namLĮ, užėjo į Kivero 
tva rt ą ir p aėmė vi eną avį. Aš likau Kivero namuose, kad 
Ki\'ero šeima nepastebėtų, kur bandi ta i Baliūkas ir Sidoras 
nugabens avį. Pas Kiverus išbuvau apie 15 minučių ir, įspė
j ęs juos niekam nepranešti, kad mes paėmėme avį, išėjau 
pasivyti su avimi nuėjusių Baliūko ir Sidoro. Prie Juškelio 
ūkio aš juos prisiv_ijau, ir mes nu,·edėme avį pas S alduką, 

kur kitą dieną ją papiovėme. Skerd ieną perdavėme Saldu
kui, kad iš jos pagamintų maisto. 

19fi0 metų birželio ar liepos mėnesį aš ir banditai Alek
sas Sidoras ir Laibinis s l apstėmės Maušės b rūzgyne. 

Tuomet mums valgį ruošė Baliūkienė. Vieną rytą atėjęs pas 
mus Baliūkas pranešė , kad kareiviLĮ Mankūnėliuose nėra, 

be to, jis mums pareiškė, kad jau nebeturįs produktų val
giui. Tada mes pasitarėme. Aš pasiūliau paimti iš Masio
nio, gyven ančio Laz dij1Į rajono Mankūnėlių kaime, veršiu
ką, nes jau ilgą l aiką iš jo nieko neėmėme, o jis gyvena 
pas it urinčiai. Tą pačią dieną, vakare, aš, Laibinis ir Sido
ras nuėjome pas J\\ asionį. J į radome namuose. Aš Masio
niui pasakiau, kad mums reikia maisto ir todėl paimsime 
iš jo veršiuką . Masionis mėgino priešta rauti , bet aš įsa

kiau banditui Lai bin iui nueiti į Masionio tv artą ir paimti 
veršiuką. La ibinis įvykd ė mano įsakymą, užėjo į tvartą, iš 
kur verši uką paėmė ir nuyedė pas Baliūką. Sidoras ir aš, 
i šbuvę pas Masionį 10-20 minučitĮ ir įspėję jį, kad jis nie
kam nieko nepasakotų, nuėjome pas Balillką , kur jau ra
dome Laibinį. Iš Masionio paimtas veršiukas jau buvo Ba
l iūko tvarte. Veršiukas išbuvo Baliūko tvarte vieną ar dvi 

51 



dienas. Paskui Baliūkas, man, banditams Sidorui ir Laibi
niui, taip pat mano žmonai J aclvygai Sima navičienci ir Ba
liūki enei matant, paėmė dalgį, p <1 pio\'ė veršiuką M aušės 
brūzgyne, netoli Bal iūko namų. Ske rdieną mes sukapojome 
į dalis, sudėjome į statin ai tę, p ::is(1dėme ir palikome. Vė

liau dal į mėsos atidavėme Baliūkui, o kitą dalį, susidėjęs 

į maišą, nunešiau Saldu kui. Veršiuko odą atidavėme Vin
cui Burbai, kuris, anot jo, pardavė ją už 80 rubli1Į. 

1949 metų rugsėjo mėnesį aš su banditais Aleksu ir 
Bronium Sidorais s l a pstėmės Dzirmiškių miške. Vieną va
karą mes nuėj ome pas Masionį ir radome jį namuose. Pa
reikalavome, kad jis duotų mums mėsos. Masionis, nieko 
nesakydamas, davė mums 4-5 kilogramus kiaulienos. Mė
są nunešėm į s l ėptuvę DzirmiškiLĮ miške. 

1949 melų liepos pabaigoje ar rugpiūčio pradžioje aš 
kartu su banditais Aleksu Sidoru, Bronium Sirloru, Laibi
niu, Jonu Tarasevičium ir „Beržiniu" buvome Dzirmiškių 

miške. Tuo mrtu vieną dieną mūsų gaujos vadeiva „Berži
nis" pranešė, kad mes jau nebeturime maisto produkhĮ ir 
kad reikia kur nors eiti maisto. Tą pač ią d i en ą , vakare, 
,,Berži nis" visLĮ gaujos d alyviLĮ akivaizdoje įsakė man, Si
dorui ir Laibiniui nueiti maisto produktų į Tolkf1nus. Gavę 
tokį nurodymą, aš, Sidoras ir Laibinis ginkluoti nuėjome 
i Tolkūnų kaimą. Nieko iš to kaimo gyventojtĮ nepaži no
dami, nutarėme užeiti į artimiausią namą prie miško. Mes 
taip ir padarėme. 

Priėję prie vieno gyventojo (jo pavardės nežinau) na
mo, kieme užtikome du vyrus, malkas skaldančius. Su tais 
vyrais pasisveikinome ir p asiūl ėme jiems duoti mums 
maisto produkhĮ . Tai i šgi rdę abu vyrai pasileido bėgti 
į skirtingas puses, į krūmus šalia tvarto. Aš, Sidoras ir Lai
binis kokius penkis kartus iššovėme ir vėliau užėj ome į na
mus. Namuose radome dvi moteri s, kurių pavardžiLĮ neži
nau. Aš kreipiaus į jas ir paklausiau, kod ė l vyrai pabėgo. 
Moterys atsakė nežinančios, kodėl jie tai p padar~. Pareika
lavau iš tų motenĮ, kad jos mums duotų mėsos. Viena mo-
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lerų atsakė, ka<l jos neturinčios mėsos. Pasakiau, kad tokiu 
atveju mes paimsime veršiuką. Moteris atsakė - imkit, jos, 
girdi, nega l inčios mums pas ipriešinti. Isp ėję moteris, kaė 
jos niekam apie tai nepasakotLĮ, nes kitaip joms bus blo
gai, aš, Sidoras ir Laibinis išėjome iš namų ir nuėjome 
į tvartą, kuri a111e veršiuko neradome. Ten buvo dvi karvės. 
Vieną iš j ų mes paėmėme, o antrą palikome. Karvę vedė 
banditas Laibinis. Aš ir Sidoras ėjome priešakyje. Mums 
įeinant į Pupasodž ių kaimą, prie karvės, kurią vedė Laibi
nis, prib ėgo antra, to paties Toll, limĮ kaimo gyventojo, kar
vė. Mėginome ją nuvyti, bet ji neatsiliko ir sekė paskui 
mūsų vedamą į Dzirmiški ų mišką karvę. Atvedęs karvę, 
Laibinis pri rišo j ą prie medžio mf1sų stovykloje, bet kas 
sugavo ir pririšo antrą karvę, nebeatmenu. Aš visa tai pa
pasakojau „Beržiniui". Jis pareiškė, kad vieną karvę reikia 
papiauti mėsai, o antrą - parJuoti, nes į gaujos štabą rei
kia siųsti pinigų. 

Kitą dieną, mums paėmus karves, į mūsų stovyklą atėj o 

Alytaus rajono PupasodžitĮ kaimo gyventojas Vaclovac, 
Monkelis. Jis buvo suimtas 1949 metais. Pamatęs ~arves, 
Monkelis pasakė man, ,.Beržiniui", Aleksui Si.dorui, Bro
niui Sidorui ir kitiems, kad du vyrai iš Tolkūnų kaimo, iš 
kuriLĮ paėmėme karves, šiandien rytą atvyko į savo namus 
su liaudies gynėjai s , pasiėmė priklau sančius jiems daik tus 
ir išvažiavo gyventi į MilaštoniLĮ kaimą. 

Po dviejų dienų pas mus į stovyklą atėjo Ma rytė Sido
railė. ,,Beržinis" pasivedė ją į ša lį ir kažką su ja kalbėj o. 
Paskui jie pri ėjo prie mf1stĮ . Tuomet „Beržinis" kreipėsi 
į Sidoraitę ir pas iftl ė jai užeiti pas RinkcvičitĮ ir pranešti 
jam, kad jis ateitLĮ pas mus į gaują. Mes, esą, turime karvę 
ir ketiname j ą parduoti. Jis tai, ga l bf1t, padarysiąs. Sido
r ai tė sutiko ir pasak ė , kad nueisianti pas Rinkeviči LĮ ir pa
sakys ianti jam, kad jis atvyldtĮ pas mus. Marytei Sidoraitei 
i šėj us, po dviejtĮ va l an cltĮ pas mus atvyko Rinkev iči us. 
,,Beržinis" jam pasiCtl ė paimti iš mf1SLĮ vieną ka rv ę , par
duoti ją, o pinigus atnešti mums. Rinkeviči us sutiko, pasi-
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cme karrę ir nusiyedė. Kitą dieną aš, Broniui Sidorui ir Id
tiems banditams dalyvaujant, papioviau likusią pas mus 
kar\'ę. J\i\ėsą panaudojome valgiui gaminti, o odą atidavėme 
Monkeliui, kuriam pasiūlėme nuyežti į Alytų ir išmainyti j ą 
į išdirbtą odą. Monkelis nuvežė odą. Tačiau vietoj jos ne
atvežė išdirbfos odos, o perdavė mums tik kvitą. Ki tą ar 
trečią dieną pas mus atėjo Rinkevičius . Jis pasišaukė „Ber
žinį" , atidavė jam pinigus už parduotą karve;, o mums vi
siems davė po pusantro pakelio cigarečitĮ, nupirldtĮ „Ber
žinio" nurodymu, ir išėjo iš mūsų stovyklos. Vrliau „Berži 
nis" pasakė, kad jis ga,·o iš Rinkevičiaus už lrnrvę 

1200 rublių. 

1951 m. grgužės 24 d. 

1949 mettĮ \"asarą aš su gaujos dalyviais Jonu Tarase
,·ičium, Pranu Tarasevičium, Bronium Sidoru, Aleksu Si·
doru, ,,Beržiniu" ir kitais slapstėmės Dzirmiškiq miške. 

Vieną dieną banditai Pranas ir Jonas Tarasevičiai nuėjo 

į Lazdijų rajono SeiliūmĮ kaimą. Grįžęs Pranas Ta rasevi
čius pasakė mums, kad jis ir Jonas Ta rasevičius buvo už
ėję pas Antaną Bražinską, kuris pap asakojęs, kad Seil ifmų 
kaimo gyventoja Zilionienė dažna i vaikšto į Seirijus ir ten 
užeinanti pas kažkokį viršininką. Jis susidomėjo, ko jai taip 
dažnai ten reikia vaikščioti. 

Tarasevičius pasakė, kad .reikia stebėti, ir, jei Zilionien~ 
ir toliau dažnai vaikščios į Seirijus, ją sušaudyti. Banditai 
Zi\ionienę sušaudė. Tai į\"yko šitaip: 

Praėjus dviem mėnesiams po Tarascvičiaus pranešimo, 
gaujos vadeiva „Beržinis" kreipėsi į visus mūsų gaujos 
banditus ir pareiškė, kad eisime Zilionicnės sušaudyti. Jis 
paklausė, kas nori ta i įvykdyti. Tai turėjo būti padaryta die
nos metu. Norą pareiškė banditai Jonas Ta rascv ičius ir 
Bronius Sidoras. J ie tuoj pat, ginkluoti pistoletais, nuvyko 
pas Zilionienę. 

Vykstantiems vykdyti teroro akto „Beržinis" pasakė, kad 
mes likusieji ateisime ten vakare. Praslinkus trims valan-
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doms po to, ka i Tarasevičius ir Sidoras išėj o, aš, ,,Beržini s•' 
ir Aleksas Sidoras taip pat išvykome pas Zi l ioni enę. 

Atvykę tenai jau radome Tarasevičių ir S idorą B ron ių. 
2 i lion i enė ir dar viena moteris, gyvenusi pas j ą, jau buvo 
sušaudytos. Lavonai gulėjo namuose. Mes tada paėmėme 
Zi li onienės du arkli us, karvę, dvi ar tris avis. vežimą ir dra 
bužius ir iš ten užvažiavome pas Ginčion itĮ kaimo, Lazdijų 
rajono gyventoją Kostą S imanavičių, kur mes pal ikome du 
arklius, karvę ir vežimą, pa imtus iš Zi li onienės . ,,Beržinis" 
tada pasiū l ė Simanav iči u i, kad jis tuojau p·at nueitų pas 
NoragėlitĮ kaimo gyventoją Tumasonį ir paprašytų jį kartu 
nuvažiuoti į Druskininkus parduoti arklį, ka rvę ir vežimą. 

Gautus pinigus tegu saugo pas save, nes, kaip pareiškė 
.,Beržinis", mes rytojaus dieną užeisi me pas jį ir, jei jis iki 
to laiko parduos arklius, karYę ir vežimą, paimsime pi
nigus. 

Kostas Simanavičius nuėjo pas Tumasonj, o mes, pasi
ėm9 avis, nuėjome pas Bučkienę, gyvenančią Ginčionyse . 

Avis papiovėme ir penkias dienas slapstėmės bunkeryje 
pas Bučkienę, kuri mums gamino va lgį. 

Išbuvę dieną pas Bučkienę, aš, ,,Beržinis", Jonas Tara
sevičius, Bronius Sidoras ir ki ti nuėjome pas Kostą Sima
navičitĮ, pas kurį radome ir Tumasonį. Tumasonis mums 
pranešė, kad jiedu su Sima navičium pardavė arkli us, kar
\'(,' ir vežimą ir įteikė „Beržiniui", rodos. apie 2200 rubli tĮ. 

Paėmęs pinigus, ,,Beržinis" davė iš j tĮ Simanavičiui ir 
Tumasoniui kiekviena m po 200 rub l itĮ ir 50 rubliLJ S imana
vičiui nami nei degtinei pirkti. Jis nupi rko 5 litrus namint:•:
deglinės, ir visi ba nditai, Simanavicius ir Tumasonis išgė

rėm j,Į S im anav i čiaus namuose, o paskui nuėjome pas Buč
l<icnę. 

1951 m. birželio 7 ei. 

1949 mettĮ spa lio paba igoje aš, kaip ban d ittĮ skyriau~ 
vadas, ir mano gaujos dalyviai Aleksas ir Bronius Sidorai. 
Sinkevičius - ,,Zaibas", Laihini~ - .. Au dra" ir Jakutavi-
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čius - ,,Dūmas" sl apstėmės Dzirmiški tĮ miške. Tuo metu 
pas mus, Alytaus rajono DzirmiškitĮ kaimo gyventojos 
Bronės Baliūnailės lydima, atvyko gaujos ry š ininkė Em i
lija Baranauskaitė. Tuokart ji mums atnešė ba ndi tų bū r io 
vado „Beržinio" l aiyką. 

,,Beržinis" man rašė, kad su gauja atvykčiau laiške nu
rodytu laiku pas Praną Balažentį. gyvenantį Lazdijų ra jo
no Pali epiLĮ kaime, susilikti su juo, ,,Beržiniu", kažkokiu 
svarbiu reika lu. 

Gav~s laišką, tos pačios dienos vakare kartu su bandi
tais Aleksu ir Bronium Sidora is, Sinkevičium , Laibiniu ir 
Jakutavičiurn iš DzirmiškitĮ miško nuvykau pas Praną Ba
lažentį. Atvykęs ten radau banditų būrio vade! ,,Beržinį " ir 
gaujos pirmo skyriaus vadą „Rambyną". 

Pasisveikinę ir neilgai išbuvę p:is B a l ažcntį, \' isi išėjo
me iš narnų ir nuėjome prie kalnelio netoli B al aženčio na
mų. Cia ,,Beržinis", kreipdamasis į mus, pasakė , ka d pirmą 
ir antrą dieną po mūsų susitikimo jtĮ veikimo rnjone bus 
šaudomi tarybiniai piliečiai ir kad mes turime tą pa č i ą nak
ti, t. y. tuo pačiu metu kaip ir jie, sušaudyti Seirijočių kai
mo gyventojus Juozą La sev i čitĮ, Lasev i čiern; ir Jurčikonytę, 

Alytaus rajono Balkasoclžių gyventojus I gną IgnatavičitĮ, 

Urbonienę ir Alytaus rajono Padzirmiškės kaimo gyventoj ą 
. nlan ą Jurčikonį. 

Aš pasiteiravau ,.Beržinio", kodėl tie gy\'entojai tu ri 
būti sušaudyti, juk nieko nežinau apie juos. ,,Beržinis" at
sakė, k:-i d jei nežinau, už ką tie žmonės turi būti sušaudyti. 
užtat jis žino, o man tereikia jo nurodymus vykdyti. J is 
apibiidino kiekvien ą iš sušaudytintĮ a smenų, davė vadina
mojo ban dittĮ teismo protokolo pavyzdį ir pasiCil ė, kad pa
ga l š į pavyzdį kiekvienam, kuris turi būti sušaudytas, su
rašyčia u protokolą, nurodydamas sušaudymo pagrindą. Aš 
tai į sidč>mėj a u. 

Po to mes grįžome pas Balažcntį, su kuriuo ka rtu i šgė

rr me dvi bankas naminės dcglin č•s. Paskui aš, Aleksas ir 

Bronius Sidorai, Jaku t avičius, S i n kevičiu s ir Laibinis nu
vykome į DzirmiškitJ mišką. 

Antrą ar trečią dieną po susitikimo su „Beržiniu" ir 
„Rambynu" aš ir kiti mano gaujos dalyvi ai turėj ome eiti 
sušaudyti Ignataviči aus, Lasevičia us, Lasevičien ės , Urbo
nienės, Jurč i konytės ir Ju rčikonio. Tuo metu mes t ai pada
ryti negalėjome, nes pamiškėj e buvo kare ivių. 

Po trijtĮ ar ketu rių di en ų, kai kareiviai pa sitraukė iš 
Dzi rm iški tĮ rrnmiškės, vakare aš kartu su gaujos da lyvfa is 
Bronium ir Aleksu Sidorais, Si nkevičium, Jakutavičium ir 
Laibiniu išėjome iš Dzi rm i ški tĮ miško ir nuėjome į Balka
sodžių kaimQ. Atvykę į kaimą, užėjome pas Sinkevičiaus 
seserį Sinkeviči ūtę, kur i šgėrėm Sinkevičiūtės duotas dvi 
bankas naminės degtinės . Nuo Sinkevičiūtės aš ir kiti ban
ditai nuvykome pas I gnatavičiLĮ. Priėjus prie pastarojo na
mų, gaujos dalyviai Sinke\'ičius ir Laibinis pasisakė norį 

sušaudyti I gnatavičitĮ. Aš sutikau. J ie įėjo į I gnatavičiaus 
namus. Aš, Bronius Sidoras, Aleksas Sidoras ir Jakutavi
čius buvome apie 30 metnĮ nuo I gnatavičiaus namo sargy
boje ir girdėjome, kai I gnata\'ičiaus namuose buvo pa
leisti ke li šūv i a i iš automato. 

Po 20- 30 mi nučių Laibi nis ir S inkcviči us grįžo pas 
mus. Sinkevičius papasakojo, kad jiedu su La ibin iu rado 
Ignalaviči tĮ kieme ir nusi\·cdė jį į namus. Cia Laibinis Si n
kevičiaus akivaizdoje iš Jakulavičiaus automato, kurį Lai
binis iš anksto bu\'O pasiėm~s. sušaudė I gnata\· ičitĮ. Igna 
la\·ičiaus žmonos tada namuose nebuvo. 

Sušaud<; Ignala\'ičitĮ, aš ir banditai Aleksas ir Bronius 
Sidorai, La ibinis, Sinkevičius ir Jakutavičius BalkasodžiLĮ 
mi šku nuėjome pas Ba lka odžilĮ gyventoją Urbonienę. Iš
ėjus iš Ba l kasodžitĮ miško ir nepriėjus 400- 500 mdnĮ iki 
Urbon ienės nan1tĮ, aš kreipiausi į bhndilus klausdamas, ar 
mes visi eisime U rbonicnės šaudy ti , ar ne. 

J tni n a c ionalistinės gaujos dalyvis Sicloras pare:škė, knd 
n ėra jokio reikalo visiems eiti Urbon ienės šaudyti , užtenka 
1cn pasitisti du banditus. Tuomet ,iš pasiū l ia u ba nrlitam!-
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Aleksui Sidorui ir Laibiniui nueiti pas Urbonienę ir ją su
šaudyti. Laibinis ir Sidoras tuojau pat nuėjo pas Urbonienę. 
Aš, Bronius Sidoras ir Jakutavičius likome Balkasodž itĮ pa
miškėje ir laukėme jų sugrįžtant. Po pusva landžio 
l aibinis ir Sidoras grįžo nuo Urbonienės pas mus ir papasa
kojo man ir kitiems banditams, kad jie, priėj~ prie Urbonie
nės nam1Į, užtiko ją kieme; jie įtempę j ą į namus, ir ten Alek
sas Sidoras iš turimo pistoleto, Urbonienės vyrui - Urbonui 
ir kažkokiai ten buvusiai moteriai matant, su.šaudę tj rbonie
nę ir lavoną palikę namuose. Banditas Sidoras p<1sakė, kad 
Urbonienę norėjo sušaudyti Laibinis, bet jis, Sidoras, ži no
jęs, kad Laibi ni s blogai šaudo, todėl jis pats nušovęs. 

Gaujos dalyviams Laibiniui ir Aleksui Sidorui $Ugrįžus 
nuo Urbonienės , aš, kreipdamasis į banditus, paklausiau, kur 
eisime. l tai banditas Bronius Sidoras p areiškė, gird i, mes 
šaudome, bet turto neimame. Tai išklausęs, aš atsiliepiau, 
kad galima imti, bet kur mes visa tai paslėpsi me. Siam 
darbui reikia turėti dar specialų žmogtĮ . Banditas Bro
nius Sidoras pareiškė, kad tai ne mano reikalas, bandi 
tas Jakutavičius esąs Balkasodžių kaimo gyventojas, jis vi
sus gyventojus pažįstąs ir mes reikalingą žmogtĮ rasime. 
Bandito Jakutavičiaus pasiūlymu mes visi nuėjome pas 
Lazdijų rajono Plentas kaimo gyventoj ą Vitą Vai lkevičių. 
Atėję pas Vaitkevičių, į ėjome į jo namus, kur ra dome patį 
Vaitkevičių. Aš pas iūliau jam pakinkyti savo arklius, nes 
mes ėjome sušaudyti Jurčikonytės, ir visa tai, ką rasime. 
ketinome paimti. Jakutavičius dar pasakė Vaitkevičiu i, kad 
jis parū pinttĮ n aminės degtin ės. Vaitkevičius, suradęs pas 
san naminės degtinės, pakinkė į vežimą du arklius. Vait
kc\· ičiaus lydimi, nuvažiavome pas LazdijLĮ rajono Vozbū
čitĮ ar BalkasodžiLĮ kaimo gyventoją Gudyną, vardo ir tėvo 
vardo nežinau. Privaž iavę prie Gudyno namų, banditas J a
kutavičius ir, rodos, Bronius ir Aleksas Sidora i įėjo pas 
Gudyną , pabuvo ten apie dešimtį minučių ir kartu su Gu
dynu grįžo. Gudynas sėdo į mūsų vežimą, ir visi nuvaži;i 
\'Ome p;ic; Jurčikonytę. Kelvje papasakojome Gudynui. kad 
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,·aziuojame SeirijoČiLĮ kalrno gyventojos Jurcikonytės U• 

~audyli . Jei ką nors pas ją rasime, viską paimsime. Paskui 
išgėrėme Vaitkevičiaus naminę degt i nę. Aš degtinės negė

riau, nes man skaudėjo galvą. 

Privažiavę Jurčikonytės namus, gaujos dalyviai Jakuta
vičius, Laibinis ir Bronius Sidoras įėjo į, vidų, o aš, Aleksas 
Sidoras, Gudynas ir Vaitkevič i us likome kieme, apie 3 met
rus nuo namo. Būdami či a mes gi rdėjome, kai bandita i 
šaudė Jurčikonytės ·namuose. ·Paskui į k iemą išėjo gaujos 
dalyvis Broni'us Sidoras ir pranešė, kad jie sušaudę Jurčiko
nytę. Tada aš, Aleksas Sidoras, Gudynas ir Vaitkevičius 

užėjome į Jurčikonytės namus. Įžiebę šviesą, pamatėme gu
linčią ant grindų Jurčikonytę, kuri buvo nužudyta šūviu 
į galvą. Namuose daugiau žmonių neburn, nes j i gyveno 
viena. Tada paėmėme Jurčikonytės apie 40 kg svorio kiaulę, 

· kurią Aleksas Sidoras ten pat nušovė iš pistoleto, ir įsidė

jome į vežimą. Jurčikonytės ka rvę atidavėme Gudynui ir lie
pėm parsivesti pas save ir parduoti, o gautus pinigus laikyti, 
kol ateisime. Tada įspėjau Gudyną, kad jis niekam apie tai 
nepasakotLĮ, nes kitaip jam gali atsitikti tas pats, kaip ir J ur
č ikonytei. Po to Gudynas Jurčikonytės karvę nusi vedė į sa
vo namus. 

Gudynas pardavė Jurčikonytės karvę, bet kur ir kam, ne
žinau. Praslinkus savaitei po to, kai paėmėm Jurčikonytės 

karvę, pas Gudyną užėjo gaujos dalyviai Sinkevičius ir Ja
kutavičius, kurie tuo metu jau buvo atsiskyrę nuo manęs, ir 
paėmė iš Gudyno gautus už Jurčikonytės karvę pinigus. Vė

liau, susitikęs su manimi, Jakutavičius man pasakė, kad pi
nigai jam reikalingi drabužiams pirkti, bet ar jie j tĮ pirko. 
nežinau, nes netrukus Jakutavičius ir S inkeviči us buvo nu
kauti. 

Paėm<; iš J urč i konytės ki au lę ir apie 10 melnĮ audeklo, 
aš ka rtu su Aleksu Sidoru, Bronium ~idoru, Laibin iu, J a
kutav i čiurn, Sinkevičium ir Vaitkcvi čium pastarojo arkl it1 
išvažiavome į LazdijtĮ ar Alytaus apskrities Padzirmiškės 
kaimą , pas to ka imo gyventoją Antan ą Jurčikoni. 
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Įvažiavus į Jurčikonio kiemą, liepiau 5aujus ua1yv1a111::, 
Laibmiui, Aleksui Sidorui, Broniui Sitlorui ir Sinkevičiui 

užeili į namus ir ten bet kuriam iš jų sušaudyti JurčikonĮ. 
Nurodyti banditai tuojau pat suėjo į Jurč.iko1110 namus. Aš, 
Jakulavičius ir Vaitkevičius buvome kieme, 2-3 metrus nuo 
namLĮ. M.es girdėjome Jurčikonio namuose šuvius. Po l0 
bandita i Aleksas Sidoras, Bronius Sidoras ir Sinkeviči u s 

išėjo iš Jurčikonio namo. Bronius Sidoras mums pasakė, 
kad pirmas į J určikonį šovė gaujos dalyvis Laibinis, bet jis 
Jurčikonio nenužudė, todėl Bronius Sidoras lurėj0, šauda
mas iš pistoleto, pribaigti Jurčikonį. Tai išklaus'r mes visi 
suėjome į Jurčikonio namus. Ten radome Jurcikonio žmoną. 
Jos vardo nežinau. Ji šiuo metu gyvena su savo dviem ar 
trim mažamečiais vaikais Lazdijų rajono Seirijodų kaime 
pas saYo brolį ar tėvą Radžiuką. Antanas Jurčikorns gulėjo 

ant grindų su peršauta krūtine ir galva. Gaujos dalyvis 
Bronius Sidoras mėgino tada paimli Jurčikonių kan·ę ir 
arklį, bet aš lai daryti nerekomendavau ir pasiūl iau paimti 
lik Jurčikoniui priklausančius daiktus. Paėmėme Jurčiko
nio kelnes, paprastus batus, apie 25-30 kilogram LĮ kiaulie
nos, apie 50 kg rugių ir dviratį. Visa tai pakrovėme į ve
žimą ir liepėme Vailkevičiui nusivežti pas save ir saugoti 
tol, kol tą grobį paimsime iš jo. Paskui įspėja u Vailkevičių, 

.<ad jis apie tai nepasakotų, nes kitaip jam atsitiks tas pats, 
kas Jurčikoniui ir Jurčikonytei. Po to Vaitkevičius nuva 
žiavo į namus. 

Jurčikonytės kiaulės skerdieną liepėme Vaitkev ič i ui pa · 
ruošti, pasūdyti ir laikyti pas save. 

Dalį produktLĮ, Jurčikonio balus ir kelnes paėmė gau
jos dalyviai Jakutavičius ir Sinkevičius, kitą turto bei pro
duklLĮ dalį iš Vaitkevičiaus paėmėme mudu su Laibiniu. 
J určikonio dviratį liepėm Vaitkevičiui parduoti , be:t jis jo 
nepardavė, laikė pas sa\'e ir, kur jį padėjo, nežinau. 

Mano pasiūlymu iš Jurčikonio nuvykome pas Lazdijų 
rajono Scirijočių kaimo gyventoją Juozą Lasevičit!, Priva
žiavus prie pastarojo namLĮ, pasakia u, kad i namus pas La-
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sevičitJ turi eiti gaujos dalyviai Pranas Sidoras, Jakutavi
čius ir Sinkevičius, ir jie turi ten sušaudyti LasevičitĮ ir jo 
žmoną Lascvič ienę. Tai išklausęs banditas Jakutavičius pa
darė man priekaištą, kad aš neinu šaudyti Lasevičiaus ir La
sevičirnės, ir todėl atsisakė vykrlyti mano jsakymą. Tai 
išgirdęs gaujos dalyvis Laibinis parei škė, kad jis einąs La
sevičiaus ir jo žmonos Lasevičienės sušaudyti ir įėjo į Lase
vičiaus namus. 

Paskui Laibinj į Lasevičiaus namus nuėjo gaujos daly
viai Sinkevičius, Bronius ir Aleksas Sidorai. Tuo metu aš 
ir banditas Jakutavičius buvome kieme, apie 1.5 metro nuo 
Lasovičiaus namtĮ priešingose jo pusėse. Aukščiau nurody
tiems banditams įėjus j Lasevičiaus namus, išgirdau kelis 
šūvius. Paskui Jakutavičius pasišaukė mane. Priėjau prie jo, 
ir tuo metu visi banditai i šėjo iš Lasevičiaus na mtĮ. Kieme 
gaujos dalyvis Dronius Sidoras papasakojo, kad į LasevičitĮ 

ir Lase\'ičicnę šaudė Laibinis iš šautuvo ir Sinkevičius iš 
automato. tačiau vienas jLĮ nevvkusiai šovė, ir todėl iis, Si
doras, buvęs priverstas papildomai šauti į Lasevičių ir jį 
pribaigti. Jis pareiškė, kad asmenys, ką tik įstoję į gaują, 
dar nemoka žmonit) ša udyti. . 

Toliau Bronius Sidoras patarė pa žiū rėti , kas yra Lase
vičiaus namuose, ir kai ką paimti. Banditas Laibinis nuėjo 
į Lasevičiaus tvartą, kur rado karvę ir kiaulę. Jis pasiūlė 
paskersti. Aš pasakiau. kad kiaul9 galima paskersti, bet rei • 
kia pagalvoti, kur pas l ėpti skerdieną. 

Gaujos dalyvis Aleksas Sidoras pasiūlė pakviesti Lasevi
čiaus kaimyn ą Kiverą, gyvenantį Lazd ij tĮ rajono SeirijočitĮ 
kaime, kad jis visa tai, ką paimsime iš Lasevičiaus, nuvežtq 
savo arkliu pas savo brolį Anta ną Kiverą, gyvenantį Laz
diitJ rnjono Obclijos lrn imc. Aš pritariau Alekso Sidoro pa
s iū l ymui ir čia pat nut' jau pakv iesti Kivero. Kiti banditai 
liko Lasevič i a tts kieme. 

Priėjgs prie Kivero namtĮ, pažadinau šeimininką ir pasiū
li au jam apsirengti, pakinkyti arklį ir važiuoti su manim, 
nesakydamas kur. Kiveras pasakė bijąs ir nežinąs kur va-
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žiuoli. Jam pasakiau, kad jis galįs bijoti ar nebijoti, bel va
žiuoti turįs. Kiveras apsirengė, pakinkė arklį i vežimą, ir aš 
su juo nuvažiavau į Lasevičiaus namus. Kieme jm1 gutc'.-jo 
paskersta kiaulė, iš tvarto buvo išvC'sla karvė ir iš namų 
išneštos kruopos, kojinė siuvamoji mašina. Visi ten buvę 
banditai taikė rankose ryšulius prisiplėšltĮ daiktų. Sidoras 
jau buvo spėj~s apsivilkti Lasevičiaus odini švarką. 

Po to aš viern1s užėjr1u į Lasevičiaus namus, įžieb i a u 

šviesą ir ten pamačiau gulinčius ant grindtĮ lmiftbsčius nu
žudytus Juozą Lasevičių ir Lasevičienę. Lovoj<' sėdėjo kct
verių mehĮ LasevičitĮ duktė. Daugiau šeimos jie neturėjo. 

Išbuvęs Lasevičių namuose apie penkias minulcs, išėjau 
į kiemą, kur banditai jau krovė į Kivero vežimą vic;~ iš La
sevičiaus pagrobtą turtą. Aš padėjau krauli. Viską s11krovus 
į vežimą ir pririšus prie jo karvę, Aleksas Sidoras nuėjo 
į tvartą ir išvedė iš ten avį, surišo jai kojas ir įdėjo j VC'Žimą 
Kiverui. Liepė jam visa tai nuvežti į Alytaus rajono Obcti
jos kaimą pas jo brolį Antaną Kiverą ir pasakyti pasta ra 
jam, kad jis parduotų karvę, o kitą turtą laikytų pae; save, 
kol pas jį ateisime. Aš įspėjau Kiverą, kad jis nielrnm nieko 
nepasakotų, nes priešingu atveju mes jį sušaudysim. 

Kiverui nuvažiavus, aš ir gaujos dalyviai Jakulavičius, 

Laibinis ir kiti nuvykome į bunkerį Bučkienės ūkyje , Lazdijų 

rajone, Ginčionių kaime. Banditai Bronius lr Aleksas Sido
rai, priėję Lazdijų rajono SeiliūntĮ kaimą, alsiskvr~ nuo mū 

št) ir nuėjo kažkur dviese. 
1949 melų gruodžio mėnesį aš ir Laibinis pėst i, o Jonas 

Babarskas arkliu nuvykome pas Antaną Kiverą iš Lasevi
čiau~ prisiplėšto turto. Atėję į Kivero namus, palaukėme Ba
barsko. Jam atvažiavus, liepėme pasilikti prie arklitĮ ant 
kelio palei Kivero namus. Aš ir banditas Laibinis užėjome 
pas Kivcrą ir radome jį namie. Mes tuomet paėmėm iš Kive
ro kiaulieną, kruopas, avį ir maišą dailcttĮ, pagroblLĮ iš Lase
vičiaus. 

Viską pakrovėme į vežimą, ir Babarskas nuvažiavo į na
mus. Maišą su daiktais įtempėme į bunkeri Babarsko ūkyje. 
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l<.adu111e 111aiše J u kilimus ir tris paklodes. Vieną kilimą ir 
paklodę sau pasiėmiau. Anlrą kilimą ir paklodę pasiėmė Lai
binis, o vieną paklodę atidavėme banditui Aleksui Sidoru i. 

1951 m. birželio 12 d. 

19415 m. vasarą aš kartu ~u banditų skyriaus vadeiva 
,,Grikiu" ir gaujos dalyviais Aleksu Sidoru, Bronium Sidoru, 
Pranu Tarasevičium, Jonu Tarasevičium, Jakutavičium ir 
,,Bastūnu" slapsčiausi Dt 1 rmiškitĮ miške. 

BanditLĮ būrio vadeiva „Beržinis" su banditais Vladu 
1r Gediminu Abeciūnais buvo kažkur Cijūniškio miške. Vie
ną dieną, pavakary, ,,Grikis" kreipėsi į mūsLĮ gaujos bandi
tus, buvusius Dz irmiškitĮ miške, ir pasakė, kad eisime į Aly
tau!:> rajono Pupasodžių kaimą, bet, kokiu reikalu, ji!:> 
uepasakė. ,,Grikis", Aleksas ir Bronius Sidorai, Pranas ir 
Jonas Tarascvičiai, J akutavičius, ,,Bastūnas" ir aš, ginkluo
ti automatais ir šautuvais, išėjome iš Dzirmiškių miško ir 
nuvykome į Pupasodžių kaimą. DzirmiškitĮ miško pamiškėje 
gaujos vadeiva „Grikis" pranešė mums, kad turime nueiti 
pas PupasoclžitĮ kaimo g) ventoją JanavičiLĮ (vardo nežinau). 
Iš čia tiesiog ir nuėjome pas JanavičitĮ. Atėję į namus, j į 
radome kieme. Banditas „Grikis" jį sustabdė ir liepė sėstis 
ant kieme gulėjusios kaladės. Janavičius atsisėdu, ir „Gri
kis" ėmė jį rusiškai tardyti. Paskui „Grikis" pareikalavo iš 
J anavičiaus jo asmrns dokumentų. J anavičiu dokumentus 
padavė „Grikiui". Sis įsidėjo juos į kišenę. 

Po kurio laiko „Grikis" ir gaujos dalyviai „Bastūnas", 
Bronius ir Aleksas Sidorai nusivedė JanavičitĮ į jo namus. 
Man ir gaujos dalyviui Jakutavičiui „Grikis" liepė nueiti 
į antrą Janavičiaus namo pusę ir ten saugoti. Mes laip ir 
padarėme. 

Pranas ir Jonas Tarasevičiai stovėjo sargyboje J anavi
čiaus kieme. Būdamas sargyboje, 3-4 metrus nuo namo, 
išgirdau, kad Janavičiaus namuose buvo paleistos dvi ar 
trys serijos iš ,iut-omato. Po dešimt min11či tĮ „Grikis" ir kiti 
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banditai 1šcjo iš Janavič1aus namų, ir iš čia Dz1rmiški 1Į pa
mivke nuėjome į LazdijlĮ rajono Sl'iliūmĮ kaimą. Kelyje 
„Grikis'· papasaimjo, kad Janavičiaus namuose jie nušovė 
Jan;n-iči1Į, jo žmoną Jana\'ičicn~ ir dukterį Jn na\·ičiūt~, kad 
namuose dar liko g)'\'os kažkokios dvi mergaitės, bet aš j11 
nemačiau, nes vaudymo melu, o taip pat ir po lo, i Janav i
ciaus namus nebuyau užėj~s. 

Pra('j~ eiliumi kaimą, ,,Grikis", ,,I3a~lunas", JakulJ
\'ičius, Pranas ir Jonas Tarasevičiai atsiskyrė nuo mūst.i ir 
kažkur nuėjo, o aš kartu su gaujos dalyviais Bronium ir 
,\lek'u idorais l1U\')'kau į LazdijLĮ rajono \lankūnėlltĮ kai
mą pas lo kaimo gy\'entoją Vaiči ul į , jo \'ardo ir tėvo vardo 
nežinau. Ten dvi dienas slapstėmės jo bunkcnjc. Iš čia grį
žornc į Dzirmiškių mišką. 

Kada ir kieno buvo pas Vaičiulį įrengtas bunkeris, neži
nau. šį bunkerį man parodė 19·18 melais gaujos dalyvis 
J akuta\'ičius. Vėliau, ir iki 1949 111el1Į pavasario, aš karl u su 
banditais Bronium ir Aleksu idorais, Jakutaviči11111 ir „Bas
tūnu'' apie septynis kartus slėpiaus i bunkeryje pas Vaičiul į. 

1919 metii pavasarį kareiviai rado bunkerį pas \'aičiulį , 

ir pastarąjį suėmė. Vėliau jis, rodos, buvo palei~las iš kalt·· 
jimo. 

Po Janavičiaus sušauctymo gaujos vadei\'a „Grikis" man 
ir kiliems banditams pasaki:!, kac.l Jana\'ičius bu\'o s11šaudy
tas už tai, jog bu\'ęs kažkokios geležinkelio stotie · ,·ir ' i
ninkas. 

Be to, ,,Grikis'· mums pasakė, kad, krnsda111as Jana\'ičitĮ, 
paklaus~s, ar jis žinąs, Ims mes esame, Jana\'ičius jam at
sakęs nežinąs, bet ketinąs kitą dienų nuvykti į J\ \i roslavq ir 
apie lai pranešti kažkokiam Kiziliui. 

J a11a\'ičius negyveno Pupasoc.lž itĮ kaime, ji-, bu\'O ll-11 su 
šeima atvažiavęs atoslogt Į. 

Tą dieną, kai buvo įvykdy t as teroro aklas prieš Janavič iLĮ 
ir jo šeimą, į bandittĮ stovyklą buvo iš ryto atėjęs ga uj os 
ryšininkas Vaclovas J\lonkelis. Jis banditams prant'šc\ kad 
j Pupa · odžitĮ kaimą pas sa\'o gimines atvyko Jana,• i či u s Tai 
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i' klaus~s gaujos vadeiva „Grikis" pasakė, kad vakare 1111-
eisime ten ir jį patikrinsime. 

Kartu su banditais dalyvavau įvykdant teroro aktus prieš 
Alytaus rajono Obelijos ir MilaštonitĮ kaimų gyventojtĮ 

Gabrio Kojelio ir Juozo Juškelio šeimas, Praną Matonį-Ma
tulevičiLĮ ir Petrą Jarušką-Jaruševičių. 

1948 metų rugpiūčio pabaigoje ar rugsėjo pradžioje mii
s11 gc1 uja, vadovaujama „Beržinio", kurioje dalyvavo Alek
sas ir Bronius Sidorai, Pranas ir Jonas Tarasevičiai, Vladas 
ir Gediminas Abeciūnai, Jakutavičius ir aš, slapstėmės 

DzirmiškitĮ miške. Vieną dieną, pavakary, .,Beržinis'· ir 
„Grikis" pranešė mums, kad naktį vyksime į Alytaus rajono 
Obelijos kaimą. Tačiau kokiu reikalu - nepasakė. Sutemus, 
ginkluoti lengrn kulkosvaid žiu, automatais ir šautuvais, iš 
DzirmiškitĮ miško nuėjome į Obelijos kaimą. Įėjus i kaimq, 
,,Beržinis" paklausė manęs, kaip rasti to kaimo gyventoją, 
pas kurį gyveno Gabrys Kojelis. Susidomėjau, kam mums 
reikalingas Kojelis. ,,Beržinis" atsakė, kad tai ne mano rei
kalas, ir liepė man pasakyti, kur gyveno Kojelis. Pasakiau, 
kad Kojelis gyveno pas Obelijos kaimo gyventoją ValitĮ. J\l\es 
ir nuėjome į Valiaus namus. Priėjus tą namą, ,,Beržinis'· m;:i
ne, \ ' ladą ir Gediminą Abeciiinus paliko sargyboje, apie 
20 metru nuo namo. ,,Beržinis", ,,Grikis" ir kiti banditai 
įėjo į Valiaus namus. Biidamas sargyboje, po kokitĮ 10-15 
minuč itJ, banditams įėjus į Valiaus namus, i:girdau auto
mato šūvius. Po pusvalandžio banditai privažiavo prie ma
nę s11 vežimu, kuriame buvo pakinkytas Kojelio arklys. 
Vežime gulėjo dvi siuYarnosios rnašino , paimtos iš Kojelio, 
\'iena, rodos, buvo kojinė, dvirati , prie \'CŽimo buvo pririšta 
Kojclio karvė. Prisiplėštą turtą vežė banditas Vladas Abe
ciūna s. Banditai ėjo pėsti. Pakeliui ,,Grikis" pranešė, kad 
Valiaus namuose buvo nužudyti Koj~lis ir jo žmona Kojclic
llL'. Valius ir jo šeima nrbu\'o išžudyti, it! jie nelietė. 

1 cžinau, nr luomet buvo sušaudyta Kojclicnė ~ e ·uo 
1\dl'l ė 1\\at11lc\'ičiutė, kadangi ušaudymo melu ir po to na-
11111osc, kur l ojcl iai gy\'cno, ncbm·au. BC'larpi' bi daly\'avę 
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šaudant banditai sakė, kad jie sušaudę Kojel ių šeimą, bet 
kiek žmonių, nesakė. 

Kai Kojeliai buvo sušaudyti, važiuojant keli u Seirijai
Alylus, gaujos vadeiva „Beržinis" paklausė manęs, kur gy
vena Alytaus rajono Obelijos kaimo gyventojas Juozas Juš
kelis. Pasiteiravau „Beržinio", kodėl reikia šaudyti Juškelį, 

juk jis mano kaimynas ir aš su juo gerai sugyvenau. ,,Berži
nis" atsakė, kad tai ne mano reikalas, ir pavadino mane 
žiopliu. 

Privažiavus Juškelio namus, ,,Grikis" paliko mane prie 
vežimo su pagrobtais Kojelio daiktais ir gyvuliais. Gaujos 
dalyvį Abeciūną pasiuntė stovėti sargyboje antroje Juškelio 
namų pusėje. Likusieji užėjo į Juškelio namus. Būdamas 
prie vežimo su pagrobtais daiktais, aš po kokiLĮ dešimt mi
nučių, kai banditai suėjo į Juškelio namus, išgirdau tris se
rijas iš automato. Paskui banditai Pranas ir Jonas Tara~e
vič iai, Gediminas Abeciūnas ir kiti paėmė Juškelio arklį, 

karvę, dviratį ir drabužius. ,,Grikiui" nurodžius, į vežimą 

vėl įsėdo Vladas Abeciūnas ir su pagrobtais daiktais nuva
žiavo į Milaštonių kaimą. Kiti banditai, jų tarpe ir aš, ėjome 

priešakyje, o paskui mus važiavo Vladas Abeciūnas. 
Antrą ar trečią dieną nurodytus žmones sušaudžius, su

silikau su gaujos vadeiva „Beržiniu" Dzirmiškių miške. Jis 
man ir kitiems banditams papasakojo, kad Juškel io namuose 
jie sušaudė patį Juškelį, jo du sūnus. Juškelio žmona liko 
gyva. Paliko gyvi taip pat ir keli vaikai, Juškelis jtĮ turėjo 

apie septynis. 
Beeinant į Milaštonių kaimą, ,,Beržinis" p asakė bandi

tams, kad einame sušaudyti to kaimo gyventojo Prano 
Matonio-Matulevičiaus. Neprivažiavus 300 metrų iki Malo
nio namt), gaujos vadeiva „Beržinis" paliko mane ir gau
jos dalyvį Vladą Abeciūną saugoti vežimo su pagrobtais 
daiktais ir gyvuliais. Pats „Beržinis" su kitais banditais 
nuėjo į Matonio namus. Būdamas sargyboje, negirdėj au šū

vitĮ Matonio namuose. 
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Po pusvalandžio „Beržinis" ir kiti su juo ėję banditai 
grįžo. Banditas Tarasevičius atvedė Matonio arklį. ,,Grikis" 
pasa kė, kad jie Matonio namuose sušaudė tik vieną Matonį 

ir kad šovė banditas Jonas Tarasevičius. Matcnio žmonos 
ir dviejų seserų jie neli etę , palik9 gyvas. Po to nuvykome 
sušaudyti Mila štoni tĮ ka imo gyventojo Jaruškos-Jaruševi
č i aus. Aš tuo metu variau Matonio arklį, o Vladas AbeciCmas 
važiavo vežimu, kuriame buvo prisiplėšti daiktai ir prie 
kurio buvo pririšti gyvuliai. 

„Beržinis" ir kiti banditai nuėjo į priekį ir p asakė, kad 
mes sustotu me apie 3-4 metrus nuo J aruškos namų. Mudu 
su Abeciūnu ten ir sustojome. Banditai buvo Jaruškos na
muose. 

Išbuvę Jaruškos namuose 25-30 minučių, banditai iš 
ten išėjo ir paėmė jo arklį. Vėliau, susitikus DzirmiškiLĮ miš
ke, ,,Grikis" pasakė man ir kitiems mūsų gaujos dalyviams, 
kad Jaruškos namuose jie sušaudė tik Petrą Jarušką, pali
ko gyvus jo seserį ir brolį. Jaruškaitė šiuo metu gyvena 
Alytuje, o brolis MilaštoniLĮ kaime. 

Nežinau, už ką buvo sušaudyti Kojelis, Juškel is ir jo 
šeimos nariai, Matonis ir Jaruška, nes tiek prieš sušaudymą, 
tiek ir po jo man niekas apie tai nepasakė. 

Visus pagrobtus sušaudyttĮj tĮ Kojelio, Juškelio, Matonio 
ir Jaruškos daiktus, ,,Beržiniui" ir „Grikiui" įsakius, nuve
žėme ir palikome pas Kostą SimanavičitĮ, gyvenantį Laz
dijų rajono GinčionitĮ kaime. Vėliau Kostas Simanavičius 
dalį pagrobhĮ daikttĮ pa rdavė. Pinigus paėmė iš jo „Berži
nis". Siuvamąsias mašinas p asiėmė gaujos dalyviai Pranas 
ir Jonas Tarasev ič i a i. Nuo Kosto Simanav ičiaus aš, Bro
nius ir Aleksas Sidorai, J akutav ičius nuėjome į bunkerį 

pas MankūnėlitĮ kaimo gyventoj ą Vaičiulį ir slapstėmės ten 
keturias dienas. 

,,Beržinis", ,,Grikis" ir kiti banditai liko pas Kostą Si
manavičių. Kur jie nuvyko iš ten - nežinau. Po penkitĮ die
ntĮ susitikome su jais DzirmiškiLĮ miške. 
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1951 m. birželio 29 d. 

Voki;k1Jj1J fa ši">li) kariuornelll' jr tarn avau nuo 194 1 mc
ltĮ hiržclio iki 1912 mct11 gruodžio minl'sio. Buvau ei linis 
lrnrci\ i'> \oki '.-iktĮjlĮ fašishĮ kariuomenės paga lh i nč·s policijos 
kuopoje Vilniuje, saugojau kc1ri11~ komendmilunJ ir vokicčitĮ 
kariuomenč·s maisto sa ndėlius . 

1941 nlC'ltĮ gruodžio mėnesį anlrasic;; batalionas ir mūsų 
kuopa huvo iš Vilniaus perkelti į Liuhlin ,Į. Ll'nkijQ. či a bu
vau iki 19·12 mclLĮ l apkri čio mi•nesio. Pa"lrni 111ėnesį gulė

jau \okiečių karo ligoninėje, nes, kaip patyriau iš vokieči tĮ 

gydytojo, mane gydžiusio, mano ner\'Ų ~istcm;1 buvo su
trikusi 

1942 melų gruodžio mėnesį, grįž<;s iš ligoninL•c;, Liublino 
karch inėc;c antrojo bataliono jau neberadau . .Jis tuo metu 
burn perkeltas į Kauną. 

Ga\ęs dokumentus, išvykau į KaumĮ, turėdnmas gydy
tojo nurodymą, kad būtų c:.uteiklos man dviejtJ savaičių 
atostogos. 

.\l\'yk~s į Kauną, į antrąjį bata l ion ą, ir sužinoj~s iš ba
taliono karei\'ių, kad, gydylojLĮ nurodymu, atostogos nesu
tC'ik:amos, dezertyravau iš \'OkiečiLĮ kariuomcnė,s; išvykau 
i AI} tau,; miestą. o paskui į sa\'o namus. 

1951 mctti balan džio 4 dieną duoli tardymo melu pa ro
clyrm1., kad \ okicčių kariuomenč•je tarnavau nuo 1941 melų 
birželio iki g ruodžio mi·nesio,- neteisingi. Tarnybą \'Okie
čitJ kariuomenč•je Liublinc· ketinau nusl ėpti nuo tudymo 
organų. 

\ntrasi-.; batalioml'i, kuriame larm1vau, c:, augojo Liuhli-
110 stovyklą, kurioje buvo la ikomi vokiečiLJ suimlieji žydni. 
Kiek jtJ ten hm o nežinau. 

>t 2 :is 1i<:tuv111 apsaugos batalir,nas 1!.M2 nwlais (•jo sargylJ~ ,\., ,ti 
d a neko 111irt1cs stovykloje (prie Liublino, l.c:11Vijoj), kur hitlcrininka i 
nu1.11d" ir sudegino :ipic pusantro mil jono Taryh11 S,1jungos, Lenkijo'i 
11 k ''l kral;llĮ i.!YVentojtJ Red. 

f,8 

Tuo melu palckg į nelaisvg Tarybinės Armijos kariai 
toje stovyk loje nebuvo laikomi. Antrasis bata lionas turėjo 
saugoti Liublino stovykl ą, kad iš ten niekas suimtųjų ne
pabėglLĮ. Kilų uždavi nitĮ antras is bata lionas ten neturėjo. 

Antrasis bata lionas susidėjo iš lietuvių, jo vadai taip 
pat buvo lietuvia i, būtent: 

Kazakevičius , vardo ir tėvo vardo nežinau, apie 35 metLĮ 
amžiaus, buržuazinėje armijoje tarnavo gusa ruose. Buvo 
antrojo bataliono vadas, turėjo kapitono l ai psnį. Kur Ka
zakeviči us yra š iuo melu - nežinau. 

Repečka, vardo ir tėvo va rdo nežinau, apie 30 melų, 
buržuazinėje Lietuvos kariuomenėj e buvo 5 pulko rys1ų 

kuopos būrio vadas. Buvo antrojo bataliono vado pavaduo
tojas, turėj o leitenanto l ai psnį. Kur jis šiuo melu -
nežinau. 
Mėšlius, vardo ir tėvo vardo nežinau, apie 37 metų am

žiaus, buržuazinėje Lietuvos kariuomenėj e tarnavo pėsti

ninkuose, bataliono pirmos kuopos vadas, kapitonas, kur 
jis šiuo metu - nežinau. 

Račkus, vardo ir tėvo vardo nežinau, apie 30 mettĮ am
žiaus, buržuazinėje Lietuvos kariuomenėj e tarnavo pės ti

ninkuose. Antrame batalione ėjo ant ros kuopos vado parei
gas, lei tenantas, kur Račkus š iuo metu - nežinau. 

Zubrys, vardo ir tėvo vardo nežinau, apie 27- 28 mcttĮ 
amžiaus, buržuazinėje Lietuvos kariuomenėje tarnavo pės

tininkuose, antrajame bata lione buvo antros kuopos bC1rio 
vadas, leitenantas. Kur Zubrys š iuo melu - nežinau. 

Daugiau vadLĮ antrajame bata lione nebuvo. 

1951 m . rugsėjo 11 d. 

Kaip jau esu parod~s, bC1damas nac ionalistinėje gaujo
je, kartu su kitais banditais dalyvava u įvykda nt 19 teroro 
akhĮ prieš tarybini us piliečius. 

P aimda vome sušaudytLĮjLĮ daiktus, maisto produktus, 
arkliais pagrobtą turt ą gabendavome į s l ėptuves ir vėliau 
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parduodavome. Aš vadovaudavau šaudymui, siųsdavau 
banditus šaudyti piliečių ir versdavau vietinius gyventojus 
gabenti mūsų prisiplėštus daiktus, gyvulius ir maisto pro
duktus į mano nurodytą vietą. 

šiuos veiksmus įvykdžius, pats rašydavau vadinamojo 
banditų karo lauko teismo protokolus, kuriuose nurodyda
vau, kad nuosp rendis įvykdytas, ir juos pats pasirašyda
vau kaip vadinamojo banditų teismo pirmininkas, o kiti 
banditai, nusikaltimo dalyviai, pasirašydavo kaip to teis
mo nariai. 

Be šaudymų, užsiimdavome ir piliečių plėšimu . 

_ 1949-1950 metų rudenį sudarinėjau Alytaus rajono Tol
ku~ų, Pupasodžių kaimų ir Lazdij ų rajono Monkūnėlių 
~-a i_mo gyv:ntojtĮ sąrašus . Grasinant gyventojams ginklu, 
1s _JŲ buvo imami maisto produktai ir pinigai. Pasinaudojęs 
tais sąrašais, surašinėjau įpareigojimus, kuriuose vėliau, 
nur~dant j_uo~~ p_inigų sumas ar produktų kiekį, mano pa
vesti banditai Įteikdavo gyventojams. 

-~ijodami_ ~er~t~, gyv_entojai, gavę iš mūsų tokius įparei
goiimu~, nese pinigus ir maisto produktus į mūsų nuro
dytas vietas, iš kur mes paimdavome. 

BANDITINE „VYTENIO" TEVŪNIJA 

Stravinskas Zigmas, Jono s., gimęs 1918 metais 
VeisiejLĮ rajono Vilkininkų kaime. 

STRAVINSKO Zigmo parodymai* 

1951 m. spalio 7 d. 

Esu nacionalistinės gaujos, vadinamos „Dainavos" 
banditLĮ apygardos, ,,Sarūno" rinktinės, ,,Vytenio" tėvūni-

jos dalyvis. 
Pradžioje gaujoje buvau eilinis banditas, o nuo 1950 

pavasarį į mano ūkį buvo atėję „Vytenio" tėvunijos vadei• 
va. šioms pareigoms buvau paskirtas „Dainavos" banditų 
apygardos vadeivos „Diemedžio". Ginkluotas buvau ranki
niu kulkosvaidžiu „OP" ir pistoletu „Parabelum". 

l „Vytenio" gaują įstoj a u 1948 metų vasarą . 1947 metų 
pavasarį į mano ūkį buvo atėję „Vytenio tėvūnijos" vadei
va Petras Vilkelis - ,,Labutis" ir su juo kartu dar trys 
banditai: Antanas Stravinskas - ,,Jokeris", kittĮ dviejų ne
pažįstu. 

I šsikvietęs mane į kiemą, ,,Labutis" man pasiūlė būti 
ryšininku tarp gaujos ir JovaiŠLĮ kaimo gyventojo R.asiulio. 
Aš sulikau. Tada man buvo duotas banditinis „Zilvičio" 
slapyvardis. 

Būdamas banditLĮ ryšininku, 1947-1948 metais perdavi
nėjau Rasiuliui banditų korespondenciją, kurią gaudavau 
iš gaujos vadeivos „Labučio". 

1948 metLĮ pavasarį saugumo organai susekė mano bro
lio Antano Stravinsko ūkyje bandittĮ bunkerį, kur iame 
s l apstėsi banditai Bučionis , ,,Kalnietis" ir „Strazdas"
Savickas. Jie buvo nukauti. 

• ADSR f., 71 r., 44-61 l. 
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Mano .? r~lio_ Antano _tuomet~ ~~buvo namuose. Bunkerį 
susekus, JIS emc gyvenlt nelegal1a1 1r netrukus įstoj o į gau
ją, kurios vadeivos tuo metu buvo „Kiela" ir „Dykas". Gau
joje jis buvo iki 1948 metų rudens, kai buvo nukautas. 

.. Susekus mano brolio ūkyje bunkerį ir jam išėjus į ga ują, 
b11odamas, kad saugumo organai gali mane suim ti, ir bū
damas priešiškai nusiteikęs Tarybų va ldžiai, mano broliui 
banditui Antanui Stravinskui - ,,Gailiui" pasiūlius 

!948 metų vasarą įstojau į „Vytenio" gaują. Tuomet gau~ 
JOS vadeivos „Kiela" ir „Dykas" davė man „Sapno" s la 
pyvardį. 

V Stoda_mas t g~u}ą, gavau iš gaujos vadeivos \·okišką 
s_a~,tuvą 1r 30 sovm1ų; buvau paskirtas į bandito „Paka rk
lio vadovaujamą banditų grupę. 

Eiliniu banditu buva u iki 1950 meltĮ rudenc; o nuo 
19?0 metų rudens iki mane suėmė - ,,Vytenio" ga~jos va
deiva. 

l ~50 melų vasarą mano pirmtakas, ,,Vytenio" gaujos 
vadei:~ ,,Pap~rtis" _b~vo nukautas. Iki rudens mūs11 ga uja 
neturc~o v~de1vos, 1a1 laikinai vadovavo gaujos štabo vy
resnys is Viktoras Bučionis _ ,,J aunutis". 

Yi,?ną ~ieną į mūsų gaujos stovyklą Puščių miške „Jau-
nučio lydimas atvyko „Dainavos" banditų d 
deiva „Diemedis". J is, pakalbėjęs su Jaunuacvi?tvt.,~ar o:3I ~a t . . " , pasi (Vle-
e. mane ir paskyrė „Vytenio'.' gaujos vadeiva, motyvuoda

mas paskynmą tuo, kad tunu didelį stažą akt . . d l 
,·a\·au visuose gaujos darbuose" ir ' 1 yvi~~ a y-

• v • • " paga amz1ų esu 
vyresnis uz kilus banditus. · 

,,Diemedžio" paskirtas vadovavau Vvte ; " .. · · . " • n,o gau1 a1 iki 
man<.' sueme, t. y. iki 1951 meb1 spalio · · . v • V t . " . . t menes10. Is viso 
,, Y erno gauJOJe kartu su manimi buvo l l b . 
būtent: and1tt1, 

,,Jūreivis"- Jonas K.vedaravičius, gau1·0 5 1 . 
d t 

. ,v V . . . . vac e1vos pa 
va uo 01as, 1s e1s1e1 ų raJono Neliubonių . k . -
ginkluotas „SVT" šautuvu ir „Nagano" sistcmalln~, buvo 
riu, gaujoje nuo 1949 metų. os 

1 
evolve-
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,,Linas"- Antanas Kvedaravičius, Veis iejtĮ rajono Ne
l i ubonitĮ kaimo gyventojas, gaujoje nuo 1950 mehĮ pava
sa rio, ginkluotas šautuvu ir 7,65 mm kalibro pistoletu. · 

„Vėjel is"- Bronius Buč ion is, kilęs iš Veisiejų rajono 
SilinitĮ vk., gaujoje tik vi eną mėnesį, ginkluotas vokišku 
šautuvu ir pi stoletu „Parabelum" . 

,,Viltis"- Juozas Jakulevičius iš Veisiejų rajono Jurge
i i škės kaimo, gaujoje nuo 195 1 metų pavasario, mano pri
imtas į gauj ą, g inkluotas 7,65 mm kalibro pistoletu ir vo
kišku šautuvu. 

,,Banga"- Antanas Vovieruška iš Veis iejų rajono Kal
vitJ kaimo, gaujoje nuo 1949 metų vasaros, ginkluotas 
,,PPS" automatu ir naganu. 

„Dobilas" - Vitas Kalėda iš VeisiejtĮ rajono Sutronių 
kaimo. Jis gaujoje nuo 1951 metų pansario, aš jį pri ėmiau 
į gauj ą „Varpui" rekomendavus, ginkluotas vokišku šau
tuvu ir pi stoletu „P arabelum". 

,,Lakūnas"-Antanas Vaitulionis iš Veisiejų rajono Vil
kininktĮ kaimo, mano priimtas, gaujoje apie mėnesi, gink
luotas šautuvu „SVT" . 

,,Zvalgas"- Juozas Juknedčius iš \"e is iejų rajono Ber
tašiūmĮ kai mo, nuo kuritĮ mehĮ gaujoje, nežinau, ginkluo
tas „SVT" šautuvu ir revolveriu „Nagan". 

,,Milžinas" - jo pa,·ardės nežinau, iš kurio kaimo - ne
žinau, į gaują priimtas 1951 mehĮ vasarą mano pavaduo
tojo „Jūre ivio" , g inkluotas vokišku šautuvu. 

,,Varpas"- Viktoras Urbonas, Veisiejų rajono Sutro
n itJ kaimo gyventojas, ·gaujoje nuo 1949 mettĮ vasaros, pri
imtas š tabo viršininko „Jaunučio", ginkluotas „PP S" 
automatu . 

1951 m. spalio 9 d. 

Kaip jau esu parodęs, 1917 m. pavasarį buvau gaujos 
vadeivos „Labučio" uŽ\'erbuotas kaip „Vytenio" tėvūnij os 

gaujos ryšininkas. 
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Būdamas ryšininku, slapyvardžiu „2ilvitis", ne kartą 
susitikdavau su gauj9s vadeiva „Labučiu". J is mane agi
tavo antitarybine dvasia. ,,Labutis" mane įtikinėj o, kad ka
ras tarp anglų-amerikiečių bloko ir Tarybų Sąjungos esąs 

neišvengiamas, kad TSRS pral aimėsianti, Lietuva gau
sianti „nepriklausomybę" ir būsianti atkurta buržuazinė 
santvarka. 

Gaujos dalyviai žudė tarybinį aktyvą, terorizavo vieti
nius gyventojus, plėšė valstiečius, trukdė Tarybų valdžiai 
steigti kolūkius. 

Aš žinau, kad per tą laiką, kurį buvau gaujoje, banditai 
įvykdė šiuos teroro aktus prieš tarybinius-partinius ak
tyvistus: 

1948 metų rudenį Veisiejų rajono SankonitĮ kaime „Vy
tenio" gaujos dalyviai nužudė to kaimo gyventoją Dabru
ką už tai, kad jis buvo tarybinis aktyvistas. Kas konkre
či a i dalyvavo vykdant šį teroro aktą - nežinau. 

Mano dalyvavimas šiame akte pasireiškė tuo, kad aš 
pasirašiau banditų teismo nuosprendį. 

Tą patį 1948 metų rudenį „Vytenio" gauja, kas konkre
čiai, nežinau, nužudė Veisiejų rajono AbrausktĮ apylinkės 

tarybos pinpininką Jakulevičių. 
šio teroro akto smulkmenos man nežinomos. Ar buvo 

šiuo atveju surašytas „nuosprendis", taip pat nežinau. 
1949 m. pavasario gale „Vytenio" gaujos dalyviai, jų 

tarpe ir aš, dalyvavome įvykdant teroro aktą prieš e igulį 

Cerniauską ir jo šeimą - Veisiejų rajono Paliepio kaimo 
gyventojus. 

Įvykdžius šį teroro aktą, mano buvo pasirašytas vadi
namasis banditų „nuosprendis". 

1950 meltĮ pavasarį kartu su kitais banditais dalyva
vau įvykdant teroro aktą prieš Veisiejų rajono Vilkininkų 
kaimo gyventoją Petkevičių, kaip prieš taryb inį aktyvistą. 
Sio teroro akto „nuosprendį" taip pat pasirašiau. 

1950 metų rudenį banditai „Jaunutis" ir „Linksmutis" 
pranešė man, kad eigulis Balys Radvilavičius, gyv. Veisie-
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jtĮ rajono Didžiasalio kaime, yra blogas banditams žmo
gus ir pareiškė norį jį nužudyti. Aš su tuo sutikau. 

Apytikriai po dviejų savaičių „Jaunutis" ir „Linksmu
tis" pranešė man, kad jie nužudė Radvilavičių. Tada pat 
mes surašėme banditų „nuosprendį" apie įvykdytą teroro 
aktą, kurį pasi rašiau. 

1951 metų rugsėjo mėnesį banditai „Jūreivis"- Kve
daravičius ir „Zvalgas"- Juknevičius, man sutikus, nužu
dė Veis iejų rajono Miciūnų kaimo gyventoj ą, jo pavardės 
nebeatmenu, kuris, anot jų, buvo Tarybų valdžios ak
tyvistas. 

Banditų teismo „nuosprendis" dėl šio teroro akto dar 
nebuvo surašytas. 

1951 m. spalio 12 d. 

1949 metų pavasario gale, mums būnant banditų sto
vykloje, Puščių miške, ,,Vytenio" gaujos vadeiva „štur
mas" įsakė banditams „Trimitui", ,,Zaliamiškiui", ,,Beb
rui", ,,Jaunučiui", ,,Gailiui" (mano broliui) ir man nuvykti 
į Ve i s iejų rajono Paliepio kaimą. 

Pamiškėje „šturmas" visus mus surinko ir pranešė, 
kad mes einam nužudyti eigulio Cerniausko, vardo neži
nau, ir jo šeimos už tai, kad jis yra tarybinis aktyvistas. 

Mums įėjus į Cerniausko ūkio kiemą, gaujos vadeiva 
,,šturmas" pastalė mane prie lango saugoti namą, sargy
boje buvo taip pat palikti banditai „Gailius" (mano brolis) 
ir „Zaliamiškis". Kiti banditai įėjo į namus. Po kelių mi
nučių išgir.dau šūvius. Po to gaujos vadeiva „šturmas" iš
ėjo į kiemą ir liepė visiems susirinkti. 

Susirinkusiems „šturmas" pareiškė, kad, nužudant 
Cerniauską ir jo šeimą, susidedančią iš jo ir dar trijų mo
tenĮ, banditas „Bebras" buvo sužeistas į koj ą. ,,šturmas" 
įsakė man ir dar vienam banditui, kam būtent, nebeatme
nu, pakinkyti arklį ir nugabenti „Bebrą" į bandihĮ sto
vyklą . 
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Likę banditai apiplėšė Ccrniausko ūkĮ, sukrovė prisi
plėštus daiktus į vežimą ir nuvežė į ga ujos stovyklą. Ta
čiau ilgai čia pasilikti nebuvo galima, nes įkandin ėjo mus 
persekiojusieji saugumo kareiviai. 

Palikę prisiplėštą turtą, iš bandihĮ stovyklos pasitrau
kėm O"i \iau į mišką ir pasislėpėm. Saugumo kariuomenės 
karian~s persekiojant, buvo nukaulas banditas „Bebras". 

Antrą kartą dalyvavau vykdant teroro aklus prieš tary
binius žmones 1950 metų pavasarį. 

TLĮ metų gegužės mėnesį bandihĮ vadeivai „Papa_rv~iui" 
įsakius, aš karlu su banditais „Jūreiviu"- Kvedarav1c1um, 
„Trimitu" ir „Jaunučiu" nuvykau į tarybinio aktyvisto 
PetkeYičiaus ūkį, VeisiejtĮ ra jono Vilkininkt! kaime. Petke
YičitĮ pažinojau, kaip kaimo, iš kurio esu kilęs, gyventoją. 

Dar banditų stovykloje Puščių miške gaujos vadeiva 
,,Paparlis" liepė mums, aukščiau minėt iems banditams, 
pasiimli ginklus, o banditui „Jūreiv iui" pasiimti vokiško 
šautuvo durtuvą, gulėjusį prie medžio. 

J\lan, kaip Vilkininkų kaimo gyventojui, kuria111 Petke
vičiaus ūkis buvo gerai žinomas, ,,Paparlis" į sakė rodyti 
kelią. Sulemus atvykome į Petkevič i a us kiemą. čia „Pa
partis" pranešė, kad nužudysime PetkevičitĮ ir jo žmoną, 
kaip tarybinius žmones. Tada jis pavedė banditui Kveda
ravičiui tai įvykdyti, nužudyti juos durtuvu, kurį Kveda
ravičius pasiėmė iš banditų stovyklos. 

Gaujos vadeiva „Papartis" mane ir banditą „Trimitą" 

paliko kieme prie namo lango, o pats kartu su „Jaunučiu" 
ir „Jūreiviu"- Kvedara'-'.ičium· suėjo į namus,. kur, kaip 
vėl iau sužinojau, Kvedaravičius durtuvu nudūrė Petkevi
t:i tĮ ir jo žmoną. 

Kai Petkevičius ir jo žmona buvo nužudyti, įėj au į na
mus. Viduryje kambario, kraujo klane, gu lėjo nužudytieji 
Petkevičia i. 

Įsakęs banditui Kvedarav ičiui pakinkyti arklį, ,,Papar
lis" kartu su manimi ir kitais banditais apiplėšė Petkevi
čitĮ ūkį: paėmė mėsą, miltus, kruopas, drabužius, Pelkevi-
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čiaus arkliu ir jo vežimu nuvežė prisipl ėštus daiktus į ban-
dit11 stovyklą Puščių miške. . " . 

Vėl iau, po kiek laiko - nebeatmenu, ,,Vytemo gauJOS 
štabo viršininkas surašė bandihĮ teismo „nuosprendį", ku
riame buvo nurodyta, kad Petkevičius nužudytas kaip ta
rvbin is aktyvistas. Sj „nuosprendį" kartu su kitais t~roro 
a·lde prieš Petkevičių dalyvavusiais banditais pasirašiau ir 
<1š slapyvardžiu „Sapnas". 

Maždaug 1% 1 meltĮ rugsėjo mėnesį mano vadovauj a
mos gaujos banditai „Jūreivis"- Kvedaravičius ir „Zval
gas"- Juknev i č ius pranešė, kad jiems žinomas žmogus, 
kurio pava rdės nebeatmenu, dirba Tarybų valdžios naudai 
ir trukdo rinkti produktus banditams. Jie tuomet pasiūlė 
nužudyti tą žmogtĮ. Aš sutikau, bet pasiūliau jtĮ duomenis 
patikrinti. Banditai „Jūreivis" ir „Zvalgas" man pareiškė, 
kad jtĮ žinios yra teisingos ir jie tą žmogų nužudys. 

Kiek vėli au, rugsėjo pabaigoje, beveik mano suėmimo 
išvaka rėse, banditai Kvedaravičius ir Juknevičius pranešė, 
kad žmogus, apie kurį jie man pasakojo, Rudzikas, nu-
žudytas. . 

Be mano aukščiau nurodyttĮ trijLĮ teroro akttĮ, aš taip 
pa t dalyvavau, kaip „Vytenio" gaujos vadeiva, nužudant 
tris ta rybinius žmones. 

1950 metų vasaros pabaigoje bandihĮ stovykloje Puščių 
miške į mane kreipėsi banditas „Trimitas" ir dar kažkuris 
ba n cl iltĮ, bet kuris, būtent, nebeatmenu, ir pranešė, kad Vei
siejtĮ rajono Sapurų kaimo gyventoja Nometkienė palaiko 
ryšius su tarybiniais organais, ir pareiškė nuomonę, kad 
j ą reikia nužudyti. 

Zi noclamas iš bandihĮ „Kielos", ,,Dyko" ir kihĮ, kad ir 
jie įlari a Nometkienę esant tarybinę patrio tę, sutikau su 
ba nd itLĮ „Trimito" ir kihĮ pasiC1lymu ir įsakiau ją nužudyti. 

Maždaug mėnes iui praėjus po šio pasikalbėjimo, bandi
tas „Trimitas" ir dar kažkuris, kuris, būtent,- nebeatme
nu, pra nešė man, kad jie Nometkienę nužudė ir ūkio tro
besius kartu su lavonu sudegino. Tada pat aš, ,,Trimitas" 
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ir dar vienas banditas surašėme band itų teismo „nuospren
dį" apie Nometkienės nužudymą. 

1950 metų rudenį banditas „Jaunutis" man pranešė 
kad Veisiejų rajono Didžiasalio kaimo gyventojas Baly~ 
Radvilavičius atsisakė rinkti pinigus banditų naudai ir kad 
jis palaiko ryšius su tarybiniais organais. ,,Jaunutis" pa
siūlė jį nužudyti. Aš sutikau su „Jaunučio" pasiūlymu ir 
įsakiau jam nužudyti Radvilavičių. 

Tą pačią dieną, vakare, ,,Jaunutis" kartu su banditu 
,,Linksmučiu" pasiėmė ginklus ir išvyko vykdyti teroro ak
to. Sugrįžę naktį, jie man pranešė, kad nužudę Radvi
lavičių. 

Maždaug po dviejų-trijų savaičių Radvilavičių nužu
džius, aš ka rtu su „Jaunučiu" ir „Linksmučiu" surašiau 
ba ndiltĮ teismo „nuosprendį" , kuriame nurodėme, kad Rad
vilavičius nužudytas kaip tarybinis žmogus už ryšius su 
tarybinia is organais. šį „nuosprendį" pasirašiau kaip ban
ditų teismo pirmininkas, o „Jaunutis" ir „Linksmutis"
kaip to teismo nariai. 

1950 metų rudenį į mano vadovaujamos „Vytenio" 
gaujos stovyklą, Puščių mišką, Veisiejų rajone, į Buteliz
nos kaimo apylinkę atvyko „Dainavos" band itų apygardos 
vadeiva „Diemedis" ir „Sarūno" banditų rinktinės vadas 
,,Sakalas" (nukautas) pasveikinti manęs, kaip gaujos va
deivos. Kalbėdamasis su manimi, banditas „Sakalas" pa
pasakojo, kad buvusiame Seirijų valsčiuje, dabar Veisiejų 
rajonas, saugumo organai neseniai nukovė 4 banditus, iš jų 
kažkokį vadeivą „Bedalį". ,,Sakalas" pareiškė, jog jie 
įtari a Veisiejų rajono Vilkin inkų kaimo gyventoją Emiliją 
Vaišnoraitę ir jos sugyventinį I3alį Vaitulionį pri sid ėjus 

prie hĮ banditų susekimo. ,,Sakalas" man tuomet pareiškė, 
kad juos abu reikia sunaikinti. 

Maždaug po mėnesio gavau per ryš in i nką Cernecką 

gaujos vadeivos „Sakalo" raštišką potvarkį surašyti ban
di tų teismo „nuosprendį" VaišnoraHei, kuri ą jie nužudė. 
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Sį „nuosprendį" apie Vaišnoraitės nužudymą pasira
šiau kaip pirmininkas. Jį taip pat pasirašė „Jaunutis" ir 
kiti banditai, kurie, būtent,- nebeatmenu. 

Surašyti bandittĮ teismo „nuosprendį" buvo pavesta 
man todėl, kad Vaišnoraitė gyveno mano vadovaujamos 
gaujos veikimo rajone. 

Rugsėjo mėnesį, dienos nebeatmen u, mano gaujos 
štabo viršininkas banditas „Jaunutis" (nukautas) pasiėmė 
ginklą ir i šėjo iš banditų stovyklos, kurioje mes slapstė
mės, į banditų „Bangos", ,,Linksmučio" ir kitų slapstymo
si vietą. Po 2-3 dienų „Jaunutis" grįžo , nešinas prisip lėš
tomis galanterijos prekėmis. Jis man pranešė, kad jis, 
„Banga", ,,Linksmutis" ir „Jūreivis", eidami per Veisiejų 
rajono GerdašitĮ kaimą, užtiko senų daiktų supirkėjus iš 
Druskininkų, vieną rusą, kitą žydą, kuriuos jie apiplėšė, 
nužudė ir lavonus įmetė į Nemuną. Po to jie išs iskirstė 
į savo slėptuves. 

1950 mehĮ vasarą banditai „Jaunutis", ,,Varpas" ir kiti 
nuvyko į šokius Neliubonių kaime, taip pat surinkt i pro
duktų. Maždaug po 2-3 sava ičių banditas „Trimitas" ir 
dar kažkuris man pranešė, kad, būtent, bC1dami Veisiejų 

rajono NeliubonitĮ kaime, jie nužudė Leipalingio bažnyčios 
zakr i st ijoną Soli ūną.' Gerai nebeprisimenu, po kiek laiko aš, 
banditas „Jaunutis" ir kiti surašėme banditų teismo „nuo
sprendį", kuriame buvo nurodyta, kad Soliūnas nužudytas 
kaip įtartas dėl Leipalingio kunigo suėmimo. 

1949 mehĮ rudenį „Sturmo" vadovauj ama „Vytenio" 
ga uja vienu metu įvykdė ei lę teroro aklų prieš Abarauską 
ir kitus Sankonių, ValančiūntĮ, Mikalinos ir LipliūntĮ ka imų 

gyventojus. Aš asmeniškai, vykdant tuos teroro aktus, ne
da lyvavau, bet pasirašiau e i lę bandit tĮ teismo ,,nuospren
clžit( nužudytiems tarybiniams pi liečiams, j LĮ tarpe ir 
Dobrukui bei jo šeimai už tai, kad jis palaikė ryš ius su ta
rybiniais organais ir kad jo sūnus Stasys Dobrukas tar
navo Tarybinėje Armijoje. 
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ndit~ . teismų_ prieš taryb_ini_u~ piliečius „nuospren. 
dz1us raseme dviem egzempliona1s, kuritĮ vienas buv 
siunčiamas į „šarūno" banditų rinktinės štabą, kaip man° 
\'a<lovaujamos gaujos veiklos ataskait::i, o antras egzemp~ 
liorius likdavo „Vytenio" gaujos štabe. 

labo virš ininkas „Jaunutis" gaujos dokumentus lai
kė geležinėje dėžėje, užkastoje Pušč itĮ miške, v ietą aš ga
liu parodyti. Bet vėliau „Jaunutis", man sulikus, dokumen
tus perkėlė į kitą vietą , maždaug už 30 metrų nuo anks
tesnės, ir apie ta i jis man pasku i p asakė. Po to, kai 
,,Jaunutis" buvo nukautas, mėginau s urasti tuos dokumen
tus, bet, mažai turėdamas laiko, trump ai 1cicškojau ir do
kumentų nesuradau. 

1951 m. spalio 16 d. 

1950 melų vasarą gavau „Dainavos" banditų apyaar
dos raštišką nurodymą daužyti pirkias-skaityklas, nailcinti 
partijos ir tarybinės vyriausybės vadtĮ portretus ir tarybinę 
l iteratūrą. Sis nurodymas buvo paskelbtas visiems ban
ditams. 

Vykdydami nurodymą, aš, ,,Bedalis" ir „Trimitas" · nu
\'ykome į Veisiejų rajono Vilkanastrų kaimo pradžios mo
kyklą, iškvietėme tos mokyklos mokytoją, paėmėme iš jos 
pirkios-skaityklos, buvusios prie mokyklos, raktą ir jos 
akivaizdoje suplėšėme ir sudeginome partijos ir tarybinės 
\'yriausybės vadų portretus bei tarybinę literatūrą, po to 
i šdaužėme langus ir nuėjome. 

Prie~ išeidami palikome mokytojai iš banditų apygar
dos atsiųstus raštelius apie tai, kad tarybi nę literatūrą ir 
portretus sunaikinome mes. 

1950 mehĮ pavasarį aš ir banditai „Bedaiis" ir „Jaunu
tis" sudaužėme pirkią-skailyklą prie mokyklos Veis i ej ų ra
jono Lipliūnų kai me. Tai padarėme tokiomis aplinkybėmi s : 
atvykę prie namų, kur buvo pirkia-skaitykla, mes pažadi
nome mokytoją, tvarka nčią pirkią-ska ityklą, įsakėme jai 
atidaryti duris. Po to aš ir banditai „Bedalis" ir „Jaunu-
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tis" n uplėšėme nuo s iemĮ tarybinės vy riausybės vadų port
retus, sur inkome visas knygas, la ikraščių komplektus ir 
udeginome krosnyje. Išeida mi palikome pirkios-skaityk

los vedėj a i raštelį, kad mes sunaikinome portretus, laikraš
či us ir knygas. 

1950 metų birželio mėnesį gaujos vadeivai „Paparčiui " 

ir banditui „Bedaliui" pasiūlius, aš, ,,Jaunutis", ,,Radas
tas", ,,Varpas", viso 6- 7 žmonės, nutarėme užpulti liau
dies gynėjtĮ būrį, buvusį kolūkio pastate Veisiej ų rajono 
Va lenttĮ apylinkėj e. Priėjome per 10 m nuo trobesio, bandi
tas „Beda lis" prišl iaužė ir padegė kluoną. Tuo metu iš 
kluono ir prie jo esančio namo išbėgo liaudies gynėja i, 

į kuriuos ėmėme šaudyti. Liaudies gynėjai atsišaudė, ir 
mes buvome priversti pasitraukti į mišką. 

Sio užpuolimo rezu ltatas - sudegė kluonas ir dar vie
nas koltikio pastatas. 

1950 metų rudenį banditas „Zvalgas" pranešė man, kad 
BertašiŪlllĮ kaimo mokykloje numatoma įrengti rinkiminę

apylinkę, o vėliau tas namas numatomas perkelti į VeisiejtĮ 

miestelį. Norėdami sutrukdyti š ią TarybtĮ valdžios organų 

priemonę, aš ir „Zvalgas" nuvykome į kaimą ir mėginome 
padegti namą, kuriame buvo mokykla. Tačiau tai padaryti 
;iesuspėjome, nes atvykusi operatyvinė grupė mus užklupo 
ir buvome priversti bėgti . Per susišaudymą buvau sužeis
tas į kairę ranką ir ilgą laiką vaikščiojau j ą apsirišęs . 

1951 mehĮ vasarą aš ir mano vado\·aujama gauja, 
8 žmonės, padarėme pasalą ant kelio iš N\izanĮ kaimo 
į Leipalingį, norėdami nužudyt i VeisiejtĮ rajono sa ugumo 
darbuotoj ą Macenį, apie kurį žinojome, kad jis tuo keliu 
važiuoja į Druskininkus. 

Tačiau susidūrėme su liaudies gynėj ų grupe, su kuria 
susišaudėme, turėjome pasitraukti ir pas is l ėpt i miške. 

1951 mettĮ rugpiūčio pabaigoje ar rugsėjo pradžioje aš 
ir man pavesti banditai „Dobilas" ir „Banga" nuvykome 
į Vilkininkų kaimą, į Janulevičiaus ūkį, kur vvko organi-
zaci nis kolūkio susirinkimas. · 
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Įėjęs su ginklu rankose į namus, aš paklausiau, koks 
cia vyksta susirinkimas. Sužinojęs , kad či a užsirašoma 
į kolūkį, grasindamas pasakiau: kas nori įstoti į kol
ūkį, tegu pakelia ranką. Buvę sus irinkime va l stiečiai, bijo
dami banditų, ranklĮ nekė lė. Tuomet įsa k iau išsiskirstyti. 
Tuo būdu mes išnikėme va l stieč ių susi rinkimą, kuriame 
buvo aptariamas kolūkio steigi mas. 

Tikėdamiesi greit susilaukti Ang lijos bei Amerikos karo 
prieš Tarybų Sąjungą, sutinkamai su „Dainavos" banditų 
apygardos nurodymais, ėmėmės ir kitų veiksmų, trukdan
čitĮ socia li sti nės santvarkos statybą, siekdami pakirs ti Ta
rybinės va lstyb ės galią. 

1951 m. spalio 19 d. 

Aš daYiau mano vadovaujamos gaujos dalyviams nuro
dymus rinkti ir šnipinėjimo žinias. 

1951 metų pavasarį gavau per gaujos ryšininką Cer
necką „šarūno" banditų rinktinės štabo 5-6 l aptĮ instruk
ciją, kurioje buvo smulkiai nurodyta, kai p ir kokias r inkti 
TSRS teritorijoje, atskirai imant Lietuvoje, šnipinėj imo 

žinias. 
Gavęs instrukcij ą , sukviečiau visus mano vadovauja

mos gaujos da lyvius ir daviau j ą „Varpui" perska ityt i vi 
siems banditams. Po to pavedžiau gaujos dalyviams vyk
dyti gautus „Dainavos" bandihĮ apygardos ir banditų 

rinktinės štabo nurodymus rinkti šnipinėjimo žinias. 
Toje instrukcijoje buvo labai daug punkltĮ , susijusių 

su šnipinėjimo žinių rinkimu, bet visų jų dabar nebe
atmenu. 

Kiek prisimenu, man atsiųstoje instrukcijoje buvo s iū
loma rinkti duomenis šiais klausimais : 

kiek komunistų yra įstaigose ; 

kiek įmonių, tarybinių ūkių, kolūkiLĮ gaujos veikimo 
vieloje; 

kiek gaminama fabrikuose produkcijos, kokia jos koky
bė ir koks produkcijos procentas išvežamas iš Lietuvos; 
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VSM ir VRM daliniai ir j ų vadų sąrašai; 
kokios Tarybinės Armijos dalys dislokuotos gaujos vei-

kimo rajone, da litĮ numeriai, ginklai; 
š ių dalių štabų disloka vi mo vieta; 
karininktĮ pavardės, pradedant majorais; 
apie Tarybinės Armijos manevrus gaujos veikimo 

rajone; 
apie geležinkelius, jų pajėgumą ir gel~žinkelių tiltus. 
Sta i apytikriai sąrašas duomenų, kuriuos reikėjo r ink

ti ir s i LĮsti banditų rinktinės štabui. 
Nurodymus rinkti šnipinėjimo žinias pasirašė gaujos 

vadeiva „Diemedis". Kas dar pasirašė- nebeatmenu. 
Anot gaujos vadeivos „Klajūno", surinktos šnipinėj imo 

žinios buvo skiriamos anglų ar amerikiečitĮ žvalgybai. 
Tikėda miesi greit susilaukti Anglijos bei Amerikos ka

ro prieš Tarybų Sąjungą, mes turėjome galvoje, kad anglų

ameri kiečių bloko imperialistai karo išdavoje atkurs Lietu
voje buržuazinę santvarką. Už tai banditai Lietuvoje ko
vojo prieš TarybtĮ valdž i ą. Mes rinkome aukščiau nurody
tus šnipinėjimo duomenis pagal „Diemedžio" ir kitų gau
jų vadeivų, angliškLĮ-amerikonišktĮ imperi a l istų agentų. 

nurodymus, kad jos būtLĮ panaudotos karo metu. 
Zinojau, kad kai kuriuos duomenis surinko banditas 

„Jūreivis"- Kvedaravičius ir kad šios žinios buvo aiškiai 
tendencingos ir pramanytos. Ar suspėjo kiti mano vado
vaujamos gaujos dalyviai surinkti šnipinėjimo žinių, ne
žinau, nes apie tai jie man nepranešė. 

Kvedaravičius Jonas, Vaclovo s., gimęs 

1928 metais Veisiejų rajono NeliubonitĮ kaime. 

KVEDARAVI CIA US Jono parodymai * 

1951 m. spalio 7 d. 

Buvau aktyvus ginkluotos „Vytenio" nacional isltĮ gau
jos dal yvis. Gauja priklauso „Dainavos" bandih! apygar-

• ADSR f., 71 r., 62-81 l. ' 
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dai. Ji reikė VeisiejtĮ rajono teritorijoje. š ios gaujos sudė
tyje kovojau prieš TarybtĮ valdž ią . 

1950 melLĮ balandžio 2 dieną, gavQs LazdijtĮ rajono ka
rinio komisa riato raginimą, ruošiausi vykti į Lndijuose 
esantį rinkimosi punktą, o iš ten į Tarybinės Arm ijos dali nį 
tarnauti kariuomenėje. 

. Tą dieną pas mane į namus atėjo mano vienmetis, taip 
pat šaukiamasis, kaimyninio SulronitĮ lrnimo, Veisiej tĮ ra
jono, gyventojas Viktoras Urbonas. Pamatc;s. kad ruošiuosi 
\'ykli į Tarybinę Armij ą, Urbonas pareiškė, kad jis neketi
na tarnauti Raudonojoje Armijoje, nes nenori ginti Taryb11 
valdžios. 

Urbonas patarė man neiti į Raudonąj~ Armiją ta rnauti. 
Jis dar pasakė, kad greit kilsiąs karas ir TarybtĮ Yaldžia 
Licturnje būsian ti anglų-amerikiečitĮ impcrialistt1 bloko 
nuversta. 

Urbonas pasakė, kad jis išeisią s į rnicionalisti nę gaują, 

ir įkalbin ėjo mane pasekti jo pavyzdžiu. Bi'1damas priešiš
kai nusiteikęs Tarybų valdžiai, sutikau su Urbono pasiūly
mu. Dar tą pačią dieną mudu su juo nuėjome į buv. Leipa 
lingio valsči aus LazdijtĮ apskr. PuščitĮ mišką . Urbonas 
mane nuredė į banditų stovyklą . č ia ba ndihii mane pri 
ėmė į gauj ą ir prisaikdino . . 

Gauja, į kurią buvau priimtas, buvo vadinama „Vyte
nio" tėYūnija. Iki Yasaros „Vytenio" gaujai vado\!avo ban
ditas „Papartis", pavardės nežinau, vardu Juozas. 

1950 mettĮ biržel io mėnesį gaujos vadeiva „Papartis" 
ir ei linis banditas „Radasta" buvo nukauti Leipaling io 
va l sčiaus Didžiasalio kaime. Vietoj „Paparčio", ,,Vytenio" 
gaujos vadeiva bu\'O paskirtas ligi to laiko buvęs skyriaus 
vadu banditas „Sapnas", pavardės nežina u, vardu Zig
mas, Veisiej ų rajono Vilkininkų kaimo gyventojas, o „Vy
tenio" tėvūnijos štabo viršininku - banditas „Jaunutis"
Viktoras Bučionis, Veisiejų rajono Buteliūnų kaimo gyven
tojas (nukau tas 1951 metų pavasarį). 
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Įstojęs į nacionalistinę „Vytenio" gaują, pradžioje bu
au eil inis banditas, o nuo 1951 metLĮ vasaros iki mane su

ėmė - banditų grupės vadas. 
Po to, kai 1951 mchĮ pavasarį kariuomenės grupė nuko

vė mūsLĮ gaujos š tabo viršininką Viktorą Bučionį -,,Jaunu
tį", gaujos vadeiva „Sapnas" pavaduotojo ir štabo viršinin
ko neturėjo. Aš buvau skyriaus vadas. 

Buvau ginkluotas 1941 metLĮ laidos rusišku šautuvu 
„SYT" ir revolveriu „Nagan". š iuos ginklus suradau 
19-14 metais po mūšio netoli savo ūkio ir paslėpiau miške 
už kokio kilometro. Įstojęs į gaują, ginklus pasiėmiau. 

Paskutiniu metu mūsų nacionali stinėj e gaujoje buvo 
vienuolika banditų. 

1951 m. spalio 8 d. 

„Vytenio" nacionalist inė gauja, kurioje daly,·avau, -turėjo 

uždavinį aktyviai kovoti prieš Tarybų valdžią Lietuvoje. 
Trukdydami Lietuvos TSR tarybinei socialistinei san

tva rkai sustiprėti, nacionalistinės gaujos dalyviai, jų tarpe 
ir aš, gaujos vadeivoms „Sapnui" ir „Jaunučiui" - Vikto
rui Bučion iui nurodžius, taip pat ir savo iniciatyva, sis te
minga i grasinome Leipalingio, Kapčiamiesčio, Veis iejLĮ ra
jono va l stieč i ams, draudėme jiems kurti kolūkius ir stoti 
į juos. 

Tuos vietinius tarybinius aktyvistus,. kurie mėgino vyk
dyti kolektyvizaciją, šaudėme. Antai, pavyzdžiui, 1950 metų 
gegužės pradžioje mūsų gaujos vadeivos „Sapnas" ir 
,,Jaun ut is" sušaudė Veis i ej LĮ rajono Vilkininkų kaimo kol
ūkio pirmininką Mykolą Petkev ičiLĮ ir jo žmoną už tai, kad 
jie agitavo valstiečius stoti į kolūkį. 

Apie t ai, kad prieš kolūkio pirmininką Petkevičių ir jo 
žmoną buvo įvykdytas teroro aktas, man papasa_kojo „Sap
nas" ir „Jaunutis", sugrįžę po teroro akto į gaujos sto
vykl ą. 

Dė l mūs tĮ grasinimo valstiečiam s, jog susidorosime su 
jais, Ve i s i ejtĮ, Leipalingio ir Kapči amiesčio va l sčiuose eilę 

mettĮ nebuvo kolūkių, nes valst i ečia i bijojo į juos stoti. 
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Pavyzdžiui, 1950 metų balandžio pabaigoje, ka i t ik mūsų 
gauja sužinojo, kad liaudies gynėjtĮ grupė kartu su kaimo 
aktyvu atvyko į Veisiejų rajono Valentų kaimą organizuo
ti kolūkio, mūsų gaujos dalyviai „Papartis" (n uka utas), 
,,Jaunutis" (nukautas), ,,Varpas", ,,Savanoris" (nukautas), 
,,Bedalis", ,,Radasta" (nukautas) ir aš -,,Jūreiv i s" pada
rėme netoli pasalą, o vakare atidengėme iš kulkosva idž ių 

ir kihĮ ginkltĮ ugnį padegamomis kulkomis į ūkini us trobe
sius bei namus ir sudeginome juos. Tuo būdu pavyko su
žlugdyti kolūkio organizavimą nurodytame kaime. 

šį kartą liaudies gynėjų grupė, kuri apšaudymo metu 
buvo kaimyniniame name, atsiliktinai išsigelbėjo. 

MūstĮ priešiška Tarybų valdžiai veikla neapsiribojo vien 
tik kolūkinės statybos trukdymu. Aš kartu su kitais „Vyte
nio" gaujos dalyviais, ,,Dainavos" banditų apygardos „va
dui" ,,Diemedžiui" įsakius, 1950 metais aktyviai da lyva
vau deginant tarybinę literatūrą ir partijos bei vyriausybės 
Yadovų portretus Juškonių ir Paliepio kaimų pradžios mo
kyklose, VeisiejtĮ rajono ValančiūnlĮ, Menčiškės ir Vain
ežerio kaimų klubuose, pirkiose-skaityklosc. 

Degindami tarybinę literatūrą tiek ru stĮ, tiek ir li etuvitĮ 

kalbomis, mes siekėme neleisti, kad lietuvių valstiečių są

monę veiktų tarybinė ideologija. 
1951 metų rugsėjo mėnesio viduryje banditų susirinki

me, įvykusiame Puščių miško masyve, mūsų gaujos vadei
va „Sapnas", pasivedęs mane į šalį nuo kitų banditų, pa
sakė, kad jis turįs žinių apie tai, jog Veisiej ų rajono Vain
ežerio pirkios-skaityklos vedėjas Jonas Rudzikas aktyviai 
dirba Tarybų valdžios naudai, ir liepė man kartu su gau
jos dalyviu Juknevičium Juozu - ,,Zvalgu" sušaudyti Ru
dziką. Tokią pat užduotį „Sapnas" davė ir „Zvalgui". 

Maždaug po savaitės aš ir „Zvalgas" nutarėme įvykdy
ti teroro aktą prieš R.udziką. Naktį, išėję iš miško Padumb
lių ar Valentų kaimo kryptimi, tiksliai nežinau, pamatėme 
besiganančius kolūkio arklius. Pasirinkome du arklius ir 
nujojome į Vainežerio kaimą, kur buvo pirkia-skailykla. 

86 

Atjoję į Vainežerio kaimą, visų pirma užėjome į Petro 
Maslausko namus ir paprašėme maisto produktų. Maslaus
kas atsisakė duoti mums produktų, sakydamas, kad jis pats 
jtĮ neturi. Nepatenkinti Maslausko atsakymu, aš ir bandi
tas „Zvalgas" du kartus sudavėme jam revolveriu per gal
vą, sėdome ant arklių ir nujojome prie pirkios-skaityklos. 
Atvykę į vietą, pasibel dėme į duris. NamtĮ, kuriuose buvo 
pirkia-skaitykla, šeimininkas, jo pavardės nežinau, jis pra
vardžiuojamas Sadlecku, atidarė mums duris. Aš pareika
lavau pirkios-skaityklos rakttĮ, bet Sadleckas pareiškė, kad 
raktus turįs pirkios-skaityklos vedėjas Jonas Rudzikas, 
gyvenąs Mėčiūnų kaime. Tada aš ir „Zvalgas" išplėšėme 
duris iš vyrių ir įėjome į skaityklą. 

,,Zvalgas" sudaužė, trenkdamas į žemę, buvusį skaityk
loje radijo imtuvą, aš nuplėšiau nuo sienų plakatą ir tary
binės valstybės vadovų portretus, suplėšiau juos ir nume
čiau; buvusi ų skaitykloje knygų nelietėme. 

Po to įėjome į Padumblių kaimo septynmetės mokyklos 
direktoriaus J uozo Miliausko kambarį Sadlecko namuose, 
atėmėme iš jo šautuvą, kišeninį laikrodį ir apsiaustą. 

Paskui nujojome į Jono Rudziko ūkį. Už kluono pririšo
me arklius. Priėjome prie hamtĮ ir pasibeldėme į langą. 
Netrukus Rudziko tėvas atidarė mums duris ir mes įėjome 
į vidų. Aš paklausiau tėvo, ar jo sūnus Jonas namuose. Tė
vas atsakė, kad Jonas Rudzikas miega namie, savo kam
baryje. Aš tada liepiau tėvui pažadinti sūmĮ ir ateiti į vir
tuvę, kur mes buvome. 

Po kelių minučitĮ Jonas Rudzikas su savo žmona užėjo 
į virtuvę, o paskui juos ir motina su tėvu. Aš pareikalavau 
iš Jono Rudziko žmonos, kad ji atneštų mums pavalgyti ir 
dar duolų mums su savimi duonos ir lašinių. J i tuojau pat 
atnešė visa, ko mes reikalavome. 

Valgydami aš ir banditas „Zvalgas" liepėme stovėj u
s iam Jonui R.udzikui sėstis ir papasakoti , kaip j is dirba ir 
gyvena. I šklausęs jo paaiškinimtĮ, išvijau iš virtuvės į kitą 
kambarį jo žmoną ir tėvus, ėmiau jį klausinėti iš esmė~ , 
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ia i yra, ar tiesa, kad jį uhcrbavo kornun i lai ir kad jis ak. 
ly\'iai dirba jt! naudai. Jonas Rudzikas pa ne igė pareikštą 
jam kaltin imą, sakydamas, kad nieka s jo neverbavo, bet 
ji , kaip ir visi lietuviai, dorai ir sąžin inga i \')'kclo pavestą 
jam pirkios-skai tyklos vedėjo darbą. Įpykę ctėl tokio jo at
sakymo, aš ir banditas „Zvalgas" pradėjome jį įžeidinėt i 
va dinti tėvynė ir tautos išdaviku. Paskui išsitra ukiau re~ 
,·o l \'C rį ir š ūviu į ga l vą nušoviau Joną Rudziką. 

Patikslinu, kad dar prieš tai, kai buvo įvykdytas teroro 
aklas, pareikalavau iš Rudzikienės 100 rubliLĮ, kuriuos ji 
man įteikė . Paskui mes sudaužėme buvusį namuose me
dž ioklin į ša utuvą. Nužudę Rudzil«Į, paėmi·rne tris poras 
chromo odos auliukų batams, portfel į, į kurį sudėjome laši
ni11s ir kilus produktus, įspėjome žmoną ir tėvus, ka ri jie iki 
ryto niekur iš namų neišeitų, pagrasinę jiems susidoroti , ir 
grįžome į bandiltĮ stovykl ą miške. Po sava i tės r er paskuti
nį susilikimą su gaujos vadeiva „Sapnu" jam pranešiau, 
kad jo įsakymas dėl teroro akto prieš pirkios-skaityklos 
vedėją Joną Rudziką įvykdytas. 

„Nuosprendžio" apie pirkios-skaityklos Yedėjo Jono 
Rudziko sušaudymą nei aš, nei ga ujos vadeiva „Sapnas", 
prieš įvykdan t ir įvykdži us teroro aktą, nerašėme. Aš keti 
nau j į surašyti per pasku tinę ba nditų sueigą, bet buvau 
saugumo organų sula ikytas ir nesuspėjau parašyti . 

Visada „nuosprendžius" apie ta rybini tĮ p i l iečių suša u
dymą iki 1951 metLĮ pavasario rašydavo ir tvirtindavo Vik
toras Bučionis - ,,Jaunutis", m[1sų nac i onalistinės ga ujos 
š tabo \'iršininkas ir teroro akto vykdytojas. Vėl i au, kai 
„Jaunutis" buvo nukautas „nuosprendžius" tvirtindavo 
mūsų gaujos vadeiva „Sapnas". 

Kiek ma n yra ži noma, ,,nuosprendis" apie tarybinitĮ pi
liečitĮ suša udymą buvo surašomas po j ų nužudymo. 

1951 m. spalio 13 d. 

Aš dalyvavau nužudant septynis ta rybinius pil ieč i us. 

būtent: Vi lk ininkų kaimo gyventojus PelkevičitĮ ir jo žmoną 
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Pclkev ič ienę , Leipalingio miestelio bažnyčios zakri s t ij oną , 
pavardės jo nežinau, šapunĮ kai mo gyventoj ą Nometkienę. 

jos vardo nežinau, sem1 cl a i kttĮ supi rkėjus tarybinius pilie
čius - v ien ą rusą , k itą žyd ą ir Va inežerio ka imo pirkios
skaityklos vedėj ą Rudz i ką. 

Pirmą teroro aktą įvykdžia u 1950 mehĮ gegužės mėnesį 

prieš Vi l kin i nkų kaimo gyventoją Petkevi č i ų ir jo žmoną 

praėjus maždaug vienam mėnesiu i, kai įstojau į antilarybi
nę naciona listinę ga uj ą, kuri save vadino „Dainavos" ban
dihĮ apygardos „Vytenio" tėvūn i ja . 

Zvėr i škas teroro aktas prieš tarybinius gyventojus lie
tuvius Petkevičių ir jo žmoną Petkev ičienę buvo man sa,·o
tiškas banditinis i šmėgin imas . šį biauriausią . žvėr išką gau
jos vadeivos u ždavinį į.vykdž iau taip, ka ip iš manęs buvo 
reikalaujama. 

Slai ka ip tai įvyko: vieną 1950 mehĮ gegužės mėnesio 
d i eną, saulei leidžiantis, kai mŪSlĮ „Vytenio" gaujos bandi tų 

būrys buvo stovykloje Puščių miške, gauj os vadeh'a bandi
tas „Papartis" (nukautas) įsakė banditams „Jaunuč iui" 

(nukaulas) , ,,Sapnui", vardu Zigmas, ,,Trimitui", man -
,,Jūre iviui" pasiimti g inklus ir vykti į Vi lkininktĮ kaimą . 

Banditas „Papartis" pas i ėmė tuomet „SYT" šautuvą ir 
naganą , ,,Sapnas" - ,,SVT" šaut uvą ir pis tol etą „Parabe
lum" , ,.Trimi tas" - ,,PPS" automa tą ir „TT" pistoletą , 

,,J aunutis" - ,,PPš" automa t ą ir ,.Mauzer" pistoletą, 
o man buvo įsakyta pasiimti sa\'O \'Okišką šautuq, ir, be to, 
,,Sapnas" man pasakė, kad paimčiau su savim durtuvą. 

l Vilkin inkus mus ,,e dė bandi tas „Sapnas", kur is pri eš 
išeidamas į gaują, nuolat gyveno tame kaime, gera i žin0jo 
keli ą ir sakė, kad iki kaimo apytikriai 7 kilometrai. 

Po clv i ej lĮ valandq žygio, kai jau sutemo, mes atvykome 
į v ietą , į vieną Vi l kini nk tĮ kaimo namtĮ k iemą . Kaip vėli a u 

p aa i škėj o , mes tuomet a t ėjome į Petkeviči aus namus. 
ligi tol niekas iš banditų nesakė man, kokiu tikslu atvy

kome pas Petkevi č itĮ . Tik tuomet, kai įėj ome į Petkevič iaus 

ki emą, gaujos vadeiva „Papartis" vi stĮ banditLĮ akivaizdoje 
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pasakė, kad turime šiuose namuose sunaikinti žmones. Už 
ką sunaikinti ir kas jie, jis nepasakė. 

„P aparčiui" nurodžius, kieme sargyboje buvo palikti 
banditai .,Trimitas" ir „Jaunutis", o man ir „Sapnui" buvo 
įsakyta eiti į namus teroro aklo vykdyti. ,,Papartis" pasakė, 
kad nužudyti reikia durtuvu, ir liepė tai man padaryti. 

Vykdydamas gaujos vadeivos „Paparčio" nurodymus 
. ' 

užsimoviau durtuvą ant šautuvo ir kartu su „Paparčiu" ir 
,,Sapnu" nuvykau į Petkevičiaus namus. 

Į Petkevičiaus namtĮ duris pasibeldė „Papartis", o kai 
niekas neatsakė, ,,Papartis" rusiškai sušuko, kad atidarytų 
duris. 

Duris mums atidarė moteris - Petkevičienė. Į namus 
pirmas įėjo „Papartis", antras „Sapnas", o paskui juos -
aš. lėj ęs į namus „Papartis" tuojau pat liepė moteriai įž ieb

ti šv iesą. Ji tai ir padarė, uždegdama sienoje įkištą balaną. 

Balanai šviečiant, pamačiau, kad namuose yra du žmo
nės, lovoje gulėjęs vyriškis ir mums atidariusi moteris, vien
marškiniai, basi. 

Tada banditas „Sapnas", buvęs Petkevičiaus kaimynas, 
kreipėsi į mus, t. y. į „Papartį" ir į mane sakydamas: ,,ši
tie". Tai reiškė, kad namuose yra tie žmonės, kuriuos turime 
nužudyti. 

Po to „Papartis" įsakė vyrui keltis iš lovos ir kartu su 
žmona greta suklaupti kambario viduryje. 

Vykdydamas bandito įsakymą, Petkevičius, kaip ir jo 
žmona, vienmarškinis, basas, atsi klaupė kambario viduryje 
veidu į l a ngą, kur stovėjo banditas „Sapnas". ,,Papa rtis" 
galvos linktelėjimu sukomandavo man pradėti susidorojimą. 

Visa j ėga dūriau Petkevičiui tarp menčių, o paskui iš karto 
ir jo žmonai. 

Nekreipdamas dėmesio į priešmirtinius aukų vaitojimus, 
ištraukiau durtuvą iš Petkev ičienės nugaros ir vėl visa j ėga 

smogiau durtuvu Petkevičiui, bet jau šį kartą į galvą, o pas
kui - taip pat jo žmonai. 
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Kai Petkevičius ir Petkevi čienė jau negyvi gulėjo kraujo 
klane ant grindų, ,,Papartis" įsakė man eiti į kiemą ir pa
kinkyti arklį. 

Aš išėjau iš namų, pakinkiau į vežimą ten stovėjusį arklį, 
o likusiej i banditai, ,,Pa parčio" ir „Sapno" vadovaujami, 
ėmė plėšti nužudytųjų ūkį. 

Iš Petkeviči aus buvo paimtas visas turtas ir maisto pro
duktai, papiautas veršelis, viskas pakrauta į vežimą ir nu
vežta į gaujos stovykl ą. 

Po kelių dienų banditų stovykloje man buvo duotas pa
sirašyti banditų teismo „nuosprendis", kuriame buvo nuro
dyta, kad Petkevičius ir jo žmona nužudyti kaip tarybiniai 
aktyvistai. ,,Nuosprendį" aš ir pasirašiau. 

Kitas teroro aktas, kuriame dalyvavau, buvo įvykdytas 
prieš Leipalingio miestel io zakristijoną Soliūną 1950 metų 
birželio 24 dieną. Tą dieną buvo religinė šventė, ir aš kartu 
su banditais „Trimitu" ir „Vaidila" buvome miške netoli 
Smališkės kaimo. 

Į pavakarį banditai „Trimitas" ir „Vaidila" pasakė man, 
kad jie vyks į Neliubonių kaimą maisto produkttĮ, kad jie 
ten pašoks, o grįždami atsives iš ten Leipalingio bažnyčios 
zakristijoną nužudyti. 

Vakare „Trimitas" ir „Vaidila" išėjo, o aš pasilikau, nes 
buvau susirgęs. Apie pirmą valandą nakties banditai „Tri
mitas" ir „Vaidila" sugrįžo į banditų stovyklą, atsivarydami 
su užpakalyje surištomis rankomis zakristijoną Soliūną, kurį 

aš pažinojau. 
Atvedus į stovyklą Soliūną, ,,Trimitas" tuojau pat pradė

jo jį klausinėti apie jo ryšius su komunistais ir apie tai, 
kas išdavė banditus „Papartį" ir „R.adastą", kurie buvo 
nukauti. 

Kl ausinėdamas Soliūną ir primygtinai reikalaudamas iš 
jo rcikiamtĮ parodymtĮ, ,,Trimitas" jį žvėriška i mušė naganu 
per ga lvą. Kai paaiškėj o, kad Soliūnas reikiamtĮ parodymtĮ 
neduoda, aš pasakiau „Trimitui" ir „Vaidilai", kad su Soliū
nu nėra ko ceremonytis ir kad jį reikia nužudyti. 
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Jie nuvedė jį už kelių metnĮ nuo stovyklos ir nu žudė. 
Soliūnas buvo nužudytas ne šaunamu ginklu, bet, ka ip 

pasakė „Trimitas", basliu. Ten pat jo lavonas buvo užkastas. 
Banditas „Trimitas" man pasakė, kad Soliūno lavonas ta ip 
paslėptas, kad niekas jo jau neras. 

Apytikriai po savaitės Soliūną nužudžius , mŪSLĮ gaujos 
štabo viršininkas banditas „J aunu tis" . davė man pasirašyti 
banditų teismo „nuosprendį", kuriame buvo nurodyta, kad 
Soliūnas išdavė Tarybų valdžios organams „partizanus". 
Sį „nuosprendį" pasirašė „Jaunutis" , ,,Trimitas", ,,Va idila" 
ir aš - ,,J ūreivis". 

Sekantis teroro aktas, kuriame dalyvavau, buvo įvykdy
tas 1950 melų birželio- liepos mėnesį prieš Veis iejų rajono 
SapurtĮ kaimo gyventoją Nomelkienę, jos vardo nežinau. 

1950 metų birželio ar liepos mėnesį apie l l va landą va
karo ėj au su prisiplėštais iš Juškonių kaimo gyventojo 1.i
sausko, jo vardo nežinau, maisto produktais. Eidamas krū
mais, tarp Kuzabiškės miško ir plento, einančio i Leipalingį, 
pastebėj au krūmuose Nometkienę. 

Jos paklausiau, kodėl ji taip vėlai vaikšto po krūmus. Ji 
atsakė, kad buvusi pas kaimyną_ . Daugiau nieko neklausęs, 
nuėjau į Puščių mišką, į gaujos stovykl ą, kur buvo banditai 
,,Trimitas" ir „Vaidila". 

Maždaug po savaitės dienos metu ėjau maisto produktų 
pas OžkonitĮ kaimo gyventoją Stravinską, jo vardo nežinau. 

Grįždamas pavakary su produktais į gaujos stovyklą, 

krūmuose vėl pastebėj au Nometki enę . Jos paklausiau, kur ji 
ėjusi. lomelki enė man atsakė , kad buvo VainiūmĮ ka ime. 
Ją į s pėj au , kad ji naktimis nevaikščioitĮ. 

Atvykęs į banditų stovyklą radau banditus „Trimitą" ir 
,,Va idilą" mieganči us . Kitą dieną , rylą jiems papasakojau, 
kad du kartus, man vykdant band i linį uždavinį, sulikau 
tuose pačiuose krūmuose Nomelkienę ir todėl įta ri u , kad ji 
stebinti bandi tu . Aš jiems pasaki au: ,,Užmuškime ją". 
.,Trimitas" sutiko. 
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1951 m. spalio 15 d. 

Į v ielą aš ir banditas „Trimitas" atvykome, kai jau buvo 
šviesu. Nomelk i enė buvo namuose viena. Aš buvau g inkluo
tas naganu, o „Trimitas'' turėjo pi stoletą „TT". 

Pagal susitarimą su „Trimitu" Nomelkienę nužudyti tu
rč.'jau aš. Įėjus į Nometkienės namus, ėmiau ją kvosti, pa
kl ausiau: /\.r tu dar ilgai mane seksi? Nometkienė man atsa
ke\ kad ji nieko nesekanti ir kad mano įtarimai yr:i 
neteisingi. 

S lovėj9s šalia manęs banclib:1s „Trimitas" sudavė No
melkienei pistoletu per veidą. Apsipylusi krauja is, Nomet
kienė krito ant grindtĮ . J au gulin čią ant grindų mes ją nu
ludėme kirviu. 

užudę Nometkien9, mudu su „Trimitu" paėmėme apie 
~ kg l aš initĮ , 3 kepalus duonos ir išvykome į savo stovyklą. 
MustĮ nužudytos Nometkienės lavonas sudegė kartu su jos 
namais. 

Bm1dilų stovykloje, rodos, kitą dieną aš ir „Trimitas" 
pranešėm savo gaujos štabo viršininkui banditui „J aunu
č i ui " apie tai, kad nužudėme Nometki enę. Banditas „Jaunu
Us" pritarė š iam žvėri škam aktui ir tada pat surašė vadina
mų bandiltĮ teismo Nometkienei „nuosprendį", kurį 
pasirašėme: aš, banditas „Tri mitas" ir „J aunutis". 

Maždaug po mėnesio, 1950 metų rugsėj o mėnesį, daly
vava u įvykdant teroro aktą prieš du senų daiktų žaliavai 
-;upirkėjus rusą ir žydą , kuritĮ pavardž itĮ ir vardtĮ nežinau. 

Tų žmonitĮ nužudymo i švakarėse aš kartu su bandi tais 
,,Jaunučiu", ,,Linksmučiu" ir „Banga" buvome bandilt! sto
vykloje PuščitĮ miške. 

l pavaka rį, ,,Jaunuči ui " nurodžius, mes visi i šėjome į 
banditinį versl ą - maisto produkhĮ į Veis iejLĮ rajono Ger· 
daš itĮ ir Liplif11111 kaimus. 

Mums pri ėjus GerdašitĮ ka imą, dar buvo šviesu. Bijoda
mi sus idurti su kar iuomene, į ka imą visa g rupe nėjome . 
l kaimą nuvyko tik banditas „Jaunutis" išžvalgyti . Maždaug 
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po valandos ar dviejų „Jaunutis" sugrįžo į mišką ir pranešė, 
kad Gerdašių kaime jis sutikęs du vyrus - vieną rusą ir 
antrą žydą, kurie maino galanterijos prekes į senus daiktus 
žaliavai. 

,,Jaunutis" pareiškė, kad šie senų daildtĮ žaliavai supir
kėjai jį matė Gerdašių kaime ir gali apie jį pranešt i Tarybų 
valdžios organams. Kad apsisaugotų nuo galimo persekio
jimo, jis pasiūlė juos nužudyti ir apiplėšti. 

Susitarę nuėjome į Gerdašių kaimą, kur nurodytus senų 
daiktų žaliavai supirkėjus radome pas vieną valstietį, ku
rio pavardės nežinau. Atėję pas tą valstietį į kiemą, kur 
sem1 daiktų žaliavai supirkėjai apsinakvojo, radome juos 
miegančius prie savo vežimo. 

Aš ir banditas „Linksmutis" l iepėme jiems pakelti ran
kas. Juos iškratėme, atėmėme dokumentus. Po to vienam 
surišau rankas virve, o kitam rankas surišo banditas „Ban
ga", ir nusivedėme juos prie Nemuno. Ten aš vieną supir
kėj ą nurengiau, įsakiau jam gulti ant žemės, o kažkuris iš 
banditų taip pat pasielgė su antruoju. K:ai aukos gulėjo 

ant Nemuno kranto, banditas „Linksmutis" iš automato 
juos nužudė. Po to aš ir banditas „Banga" lavonus įme
tėme į Nemuną. Paslėpėme nusikaltimo pėdsakus , grįžome 

į kiemą prie vežimo ir visa, kas turėjo šiokią tokią vertę, 
paėmėme, o kita sumetėme į Nemuną. 

Paėmę iš Gerdašių kaimo gyventojų maisto produktų, 
sentĮ daiktų žaliavai supirkėjtĮ prekes pakrovėme į veži mą, 
kur iuo grįžome į banditų stovyklą ir pasidalijome prisi plėš
tą turtą. 

1951 m. spalio 15 d. 

Arešto metu iš manęs paimtas šešiolikos puslapitĮ moki
nio sąsiuvinis žaliais apdarais, languotas yra mano, Kve
daravičiaus . 

Užrašus tame sąsiuvinyje dariau aš pats. Tai yra šnipi
nėjimo žiuios ~pie tarybinių-partinitĮ ir karini!) orgam1 veik
lą mūs9 gaujos, kurios dalyvis esu, veikimo rajone. 
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š ias žinias rinkau tiek pats stebėdamas, tiek ir per Ta
rybtĮ valdžiai priešiškai nusiteikusius gaujos padėjėjus ir 
ryšininkus. Sąsiuvinyje rašiau, kaip vyksta kolūkių organiza- · 
vimas, kaip gyventojai reaguoja į šias priemones, ir duome
nis apie atskirų partinių, tarybinių ir karinių darbuotojtĮ 

veikl ą. 
1951 metų vasarą mūsų „Vytenio" gaujos štabas gavo 

,,Dainavos" bandittĮ apygardos vadeivos „Diemedžio" pasi
rašytą įsakymą ir instrukcij as rinkti šnipinėjimo žinias. Su 
tuo buvo supažindintas kiekvienas banditas. 

šiuo įsakymu „Diemedis" įpareigojo gaujų vadovybę ir 
kiekvieną banditą gaujos veikimo rajone rinkti duomenis 
apie tarybinių, civilinitĮ ir karinių organų veiklą ir tas žinias 
perduoti banditų apygardos štabui. 

,,Diemedžio" įsakymu buvo ties iog nurodyta, kad jo rei
kalaujamos šnipinėjimo žinios reikalingos užsieniui. Kadan
gi kiekvienam banditui buvo žinoma, jog mes tikimės viso
keriopos Anglijos ir Amerikos paramos, tai visiems ir man 
buvo aišku, kad tos žinios skiriamos anglams ir amerikie
čiams. 

Zvėriškuma is ir šnipinėjimo žinias rinkdami norėjome 

įrodyti savo ats idav imą anglams ir amerikiečiams. 



► 
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LIUDIN INKŲ PARODYMAI 

KOJE LIO Vytauto parodymai* 

1951 111„ birželio 16 d. 

Mano tė\'ą Gabrį Kojelį, motiną Teofilę K:ojel iern; ir 
motinos seserį Adelę .Matulevičiūtę banditai nužudė 1948 me
ltĮ rugsėjo mėnesį. 

, ežinau, kokiu būdu banditai įėjo į mūstĮ namus, aš luo 
metu miegojau. Mane banditai pažadino tada , kai jie buvo 
sušaudQ mano motiną, tėvą ir motinos seserį, kuri buvo atė

jusi pas mu·s. Banditai pareikalavo dviračio rakto. Aš jo ne
daviau; jie patys jį susirado. PaėmQ dviratį, siuvamąją ma: 
š i ną, arklį, karvę, vežimą ir kitus daiktus, jie išėjo iš mūsų 

nam1J. 
Užėjęs į kitą mūsų namo kambarį, pama~iau gulinčius 

ant grindų sušaudytus į galvą tėvą, moliną ir motinos seserį.' 
Nusigandęs nubėgau pas savo kaimyną, gyvenusį tuose 

pačiuose namuose, Joną Valį, mirusį 1951 mettĮ pradžioje. 
Jis bu,·o namuose. Ten buvo ir jo žmona, Pranas Gylys ir 
Vytautas Juškelis, kurie buvo atvažiavę iš Alytaus kariu su 
Valiu, ir pranešiau jiems, kad banditai ką tik nužudė mano 
tė,·ą , motiną ir jos seserį. Pas juos likau iki ryto. 

Du mano jaunesnieji broliai ir dvi jaunesnės seserys bu
\'O namuose iki ryto. Jie miegojo ir nemalė, ka ip nužudė 
lėvus . 

Tą pačią naktį buvo nužudyti Mi lašlonitĮ kaimo gyvento
jai Jarusevičius ir Matulev ičius, Obelijos kaimo gyventojai 
Juozas Juškelis ir jo du sūnūs, Mečys ir Vacys Juškeliai. Ką 
paėmė bandita i iš tų gyventojų, nežinau. 

• ADSR f., 71 r., 83 l. 
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JURCIKONI ENES Marijos parodymai* 

1951 m. birželio 21 d_ 

194-9 mettĮ lapkr ičio 3 dienos nak tį aš ir mano vyras An
tanas Jurčikoni s jau buvome ats igulę , bet dar nebuvome 
užmigę, kai kažkas p asibeldė į mū s tĮ namtĮ langą, o paskui. 
į duris ir pareikalavo atidaryti. Vyras atsikėl ė iš Ievos, o aš 
su savo vienerių metų ir devynitĮ mėnesių sūneliu likau gu
lėti lovoje, buvau tuomet nėščia. Vyras nuėjo atidaryti dur~. 

Vyrui atidarius duris, išgirdau šūvius, ir į mūstĮ namu' 
įėjo ginkluoti banditai, bet kiek, nežinau, nes kambaryje bu
,·o tamsu. Banditai paėmė vyro batus, kostiumą, apie 3 ki
logramus kiaulienos ir 50 kilogramtĮ rugi ų. 

Visa tai jie pakrovė į vežimą, kuris stovėjo prie mūs·ų 

namtĮ, ir nuvažiavo nežinoma kryptimi. Kai tik banditai nu
važiavo nuo mūsų namtl, i šėjau iš kambario į virtuvę ir ten 
prie krosnies radau gulintį nužudytą mano vyrą . Jis gu lėjo 

aukštielninkas. Dviejose vietose buvo jam peršauta galva ir 
krūtinė . Kitą dieną atvyko kareiviai ir apžiūrėjo vyro l avoną. 

Tą pačią naktį buvo nužudyta vyro motina Ona Jurčiko
nytė, kuri gyveno skyrium nuo mūstĮ savo namuose, apie 
500-600 metnĮ nuo mūstĮ namų. 

Vyro motiną Jurčikony tę nužudė banditai, bet kurie, bū
tent, nežinau. Kitos dienos rytą nuvykau pas savo vyro mo
tiną pranešti, kad jos sūnus, mano vyras Antanas nužudytas 
Priėjus i prie Jurčikonytės namtĮ, radau ten duris atdara~ 
Įėjusi į namus, prie dunĮ radau nužudytą Oną Jurčikonyt~. 
Ji gu lėjo knittbsčia, galva jai buvo peršauta vienoje vietoje. 
Bandilai paėmė iš Jurč i konytės karvę ir dvi kiaules. 

Mano vyras nuo 1945 mettĮ sausio iki rugpii:1čio mėnesio 

tarnavo Taryb in ėje Armij oje, bet kur, būtent, nežinau. 
1049 m. lapkričio 6 d. savo vyrą ir jo mot iną, 50 mettĮ , 

palaidojau viename l ape LazdijtĮ ra jono Krišton itĮ kaimo 
kapinėse ir jtĮ mirtį užregistravau Seirijq \· c1 l sčiaus vykdo
majame komitete. 

"' i\DSR f., 71 r. , ~1- 92 l. 
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ABECIŪNO Antano parodymai -;, 

1951 m. birželio 19 d. 

Vieną 1950 melų rudens naklį pas mane į namus atėjo 
ginkluotas banditas, kurio nepažinojau, aukšto Dgio, apylie
sis, ir pareikalavo, kad nuvežč iau pas Matonį 20 kilogramLJ 
kiaulienos ir 50 kilogramtĮ rugių, ir nustatė laiką tiems pro
duktams pristalyli. J is dar pasakė, kad, jeigu aš produktų 
nenuvešiu, bandi tai mane užmuš. Po to banditas ? šėjo iš na
mų, bet kur jis nuėjo - nežinau. 

Maždaug po sava itės aš įvykdžiau bandiltĮ reika lnv im~, 
įsakiau savo sūnui Pranui Abeciūnui nuvežti MankCmėl i ų 

kaimo gyventojui Ignui Matoniui 20 kilogra mtJ kia ulienos ir 
30 kilogramq rugitĮ banditams. 

MASIONI ENĖS Anelės parodymai -;,-;, 

1951 m. birželio 18 d. 

Vieną 1950 melų vasaros naklį išgirdau beldžiantis į 
langą ir reikalaujant ati daryti. Ma n atidarius duris, į na
mus įėjo trys banditai: Simanaviči us, Sidoras ir Laibinis. 
Įėjęs Laibinis pareikalavo uždegli šv iesą. Uždegus lempą, 

pastebėjau, kad banditai yra smarkia i i šgėrę. Sima navičius 

paklausė manęs, kur mano duktė Ona Masionytė-Kamins

kienė. Pasakiau, kad ji namuose ir guli kitame kambaryje. 
Simanavičius liepė man pakviesti ją į kambarį, kuriame 

buvo banditai. Be to, banditai klausė , kur mano sūnus Sta 
sys Masionis. Nežinodama, kad sūnaus nėra namie, pasa
kiau, kad jis guli kluone ant š i aud tĮ. 

Tada banditas Simanavičius li epė ba ndi tui Laibin iui 
nueiti į kluoną ir atvesti sūmĮ. Kai banditas Laibinis nera
do sDnaus kluone, jis pasiėmė mane su savimi, kad parody-
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č i au, kur sūnus guli. Neradęs sūnaus kluone, nes jis t ą nak
tį nakvojo pas MankūnėlitĮ kaimo gyventoją Kazį Dimšą, 
Laibinis grįžo su manimi į namus. Simanavičius paklausė, 

kodėl mes vaikščioj ame po kaimą ir pasakojame, kad jie, 
bandi tai, mus apiplėšė. 

Pradėjau sakyti, kad mes nepasakojome, bet Simanavi
č ius, neklausydamas mano pasiaiškinimLĮ, liepė man ir ma
no dukteriai gulti ant grindų ir ėmė mušti šluotkočiu. Kai 
Simanavičiaus lazda l ūžo, jis liepė Sidorui ir Laibiniu i 
mušti. Laibinis ir Sidoras toliau mušė mane ir dukterį. Tai 
matydamas mano vyras ėmė prašyti banditų, kad jie nusto
ttĮ mušę. Simanavičius liepė nutraukti mus1mą ir pasakė, 
kad jie ir mano sūnų sumuš, jeigu j is jiems paklius 
į rankas. 

Kada mus sumušė, Simanavičius li epė Laibiniui nueiti 
į tvartą ir paimti te l yčią, nes, girdi, mes pasakojame gyven
tojams, kad banditai mus apip lėšė. Pas iėmę kokitĮ 300 ki
l ogramtĮ telyčią, banditai išėj o. 

Po sumušimo mėnesį išgulėjau lovoje, nes į ligoninę, 

bijodama banditLĮ, nevažiavau. Sis sumušimas atsi l iepė 

mano sveikatai. 
1950 mehĮ vasarą, 2 ar 3 savaites prieš mano sumuši

mą, banditas Simanavičius a tėjo į mano namus ir paėmė 

apie 6 kg medaus. 

l(AMINSKIENES Onos parodymai * 

1951 m. birželio 18 d. 

1950 meltĮ rugpiūčio mėnesį banditai sumušė mane ir 
mano motiną AnelQ .Masionienę. 

1950 mclLĮ rugpiūčio mėnesį, tris dienas prieš ta i, kai aš 
ir mano molina buvome banditq sumuštos, vakare pas mus 
į namus užėjo banditas Petras Simanavičius. J is buvo gink-

* ADSR f., 71 r., 88- 89 l. 
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• 
luotas pistoletu ir pareikalavo iš mano motinos, kad .. 
duot LĮ jam 6 kilogramus medaus, nes Simanaviči us žino·Jl 
kad mes tuomet turėjome avilį . Jo, 

Motina pareiškė, kad ji neturinti meda us. Simana •. 
čius , priešlaraud c1 mas molinai, pa sakė, kad molina turi~: i 
medaus. Po to motina, vykdydama bandito S imanavičiaus 
reikalavimą, išėjo į kilą mūstĮ namLJ kambarį ir, iš ten at
nešusi tris kilogramus medaus, padavė jį Petrui Simanavi
č iui. Paėmęs medtĮ, Simanavičius pasakė, kad jis dar užeis 
pas mus medaus, ir įspėjo, kad mes apie ta i ni ekam nesa
kytume. Po to Simanavičius i šėjo . 

Kilą dieną mano motina kažkam iš kaimy111Į, Mankūnė

liLĮ kaimo gy\'entojų, pasakė, kad bandita i a lėmė iš mfistĮ 

inedtĮ. Po trijt) ar keturių dienų, v : eną vaka rą, pas mus at
r jo banditai: Petras Simanavičiu s, Aleksas Sidoras ir Alvi 
das Laibinis. 

Kreipdamasis į mano moliną , banditas Simanav i čius 

paklausė, kur jos sūnus, mano brolis, Stasys Masionis. Mo
tina pasakė, kad jis kluone miega. Siman avič i u s l ! epė moti
'.ia i nueiti į k l uonų , pažad inti S t a sį Masionį ir ~its ivesti jį 

Į namus. 
Vykdydama bandito Simanav i či aus reika lavinrn , motina 

nu ėjo į kluoną ir grįžu s i pranešė, kad Stasio Mas.ionio ten 
nėra . Tai i šgi rdęs banditas Simanavi čius li epė band itui 
Laibiniui nueiti į kluoną ir surasti Stasį .Nl a s ionį. Moti na ir 
banditas Laibinis nuėjo lenai, bet ir šį karlą Stasio .Masio· 
nio nerado. Sugrįžęs į namus, Laibi nis pasa kė, kad .Masio
nio len nėra . Po to banditas Simanav ič ius liepė man ir mo
tinai gulti anl grindtĮ . Mes taip ir pada rėme. Jis lr is kar
tus sudaYė mano motinai lazda per nug·arą , 0 paskui liepė 
Lai biniui ir Sidorui mus mušli. Vykdydami Sima n av i čiaus 

įsakymą , Sidoras ir Laibinis mušė mus lazdomis, kol laz
dos lttžo. 

J ie keliolika kartų sudavė man ir molinai. Nustojus 
mušti, band itas Simanavičius l iepė mums alsikelti. Atsikė
l ėme. Simanav ičius pasakė , kad jie iš mūsų paėmė mcdLĮ ir 
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mes apie tai papasakojome, ir todėl jie mus sumušė. Daba r 
jie iš mu stĮ alims 2 metLĮ karvę, kuri už dviej LĮ mėnes itĮ tu
rėjo apsiveršiuoti. Band itas Simanav i čius įsakė Lai biniu i, 
kad jis nueit tĮ į tvartą ir paimhĮ iš ten karvę. Laibinis, 
vykdydamas įsakymą, nuėjo į tvarlą ir paėmė karvę. St.ma
navičius mus į spėj o, kad mes niekur neitume ir niekam 
ap ie ta i nesakytume. Jei mes kam nors ta i papasakosi me, 
lai jie, banditai, apie tai sužinoj ę , ateis ir nužudys mus. 
Po to jie iš mūsų i šėjo . · 

URBONO Antano parodymai* 

1951 m. birželio 17 d. 

Mano žmoną Teresę Urbonienę, 45 rnett.1. banditai 1111 -

žudė 1949 metų rudenį. 

1949 mett4 rudenį, pavakary, pas mane ir mano arkliais 
a rė mano samdytas Vincas Krakauskas, jis Tarybų valdžios 
organų suimtas. 

Tuo metu buvau savo t1kio kieme ir iš ten mačiau, kaip 
du ginkluoti banditai išėjo iš DzirmiškitĮ miško ir nuėjo pas 
mano kaimyną BalkasodžitĮ gyventoją Sinkevič i ~Į-

Kiek vėliau prie Krakausko priėjo Vytautas Sinkevi
či us, kur jis šiuo metu - nežinau, ir pakvietė Krakausk~ 
pas save į namus. Krakauskas paliko arkl ius lauke ir nu
ėjo pas SinkevičiLĮ. 

Tai matydamas nuėj au prie a rklitĮ ir pats ariau. Tuomet 
vienas band i tLĮ i šėjo iš Sinkev ičiaus namų ir šovė, bet iš 
kokio ginklo - nežinau. Po kurio laiko iš Dzirmiškiu miško 
i šėjo trys banditai ir nuėjo pas SinkevičitĮ , kur jie girtavo. 
Mač i au, kad Krakauskas iš mano kluono du kartus nešė oas 
S inkev iči 1Į naminę degt i nę . ' 

Sutem us nustoj au arc;s ir grįžau namo. č ia iškinkia: 
ark li us iš plLigo ir pakinkiau į vežimą, ketindamas ·va žiuof 

* J\DS R f., 71 r ., 84- 85 l. 
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į mišką malktĮ. Nors man jtĮ visa i nereikėjo, tai da riau to. 
dėl, kad nujaučiau, jog lą naklį su manim kažkas įvyks, 
nes Sinkevičius - j is nukaulas kaip band itas - tu rėj o 
prieš mane pyktį. Paskui nuvažiava u į mišką, esa ntį mano 
žemės sklype. 

I šbuvęs ten apie pusval andį, be malktĮ grįž au namo. 
Važiuodamas pro sodą, sulikau žmoną, kuri man pasakė, 
kad nėra ko bijoti, nes banditai iš Sinkcvičiaus jau i šėję. 
Įvažiavęs į kiemą iškinkiau arklius, pastačia u kieme, o pas
kui užėjau į namus. Zmona nuėjo karvių melžti, kurios tuo 
metu buvo kieme ir dar nebuvo suvarytos i tvartą. 

Tuomet pas mane užėjo du automatais ginkluoti bandi
tai, vienas jų buvo Sidoras - ,,Briedis", o antras banditas 
man nežinomas, nedidelio ūgio, iš išva izdos kokitĮ 18-
20 metų. 

Banditas Sidoras kreipėsi į mane, klausda mas, kodėl 
aš neįžiebiu šviesos kambaryje. Sidorui atsakiau, kad man 
tuo tarpu šviesa nereikalinga, o kam reikės, tas įžiebs. 
Banditas Sidoras pats uždegė l empą ir ats isėdo. Atėjo, pa
melžusi karves, pienu nešina mano žmona. Pamačiusi ban
ditus, su jais pasisveikino ir pastatė kibirą su pienu ant 
~uolo. Sidoras pasišaukė žmoną ir paklausė, ar ji dar ilga i 
vaikščios į Miroslavo miestelį pranešinėti ten apie bandi· 
lus. Zmona pareiškė, kad ji apie juos, banditus, niekam ne· 
pranešinėjo ir į Miroslavą vaikščiojo savo reikalais. S ido
ras mano aki\'aizdoje li ep ė žmonai gulli ant grind tĮ. Mano 
žmona atsigulė. 

/\.š kreipiausi į banditus, prašydamas, kad jie nieko ne
darytų žmonai. Banditas Sidoras, nekreipdamas į lai dėme
s io, sudavė man kumščiu į krutin~, ir aš pargriuva u. S ido
ras tada liepė buvusiam su juo banditui šauti į mano žmo
ną . Banditas įvykdė Sidoro įsakymą ir iš pistoleto, ku rį j is 
išsitrau ki• iš kišenės, tris kartus šovė žmona i į ga l vą. Paskui 
5idoras kelis kartus šovė į mano žmoną iš automato. Tai 
padarę banditai išėjo iš namtĮ man nežinoma kryptimi. Po 
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.. · k · s pranešiau 30 minuči tĮ pas mane atėj o kare1~1a1, ~n~~. ' 
l l banditai ką lik nužudė mano zmoną 1f iseJo. 
<ac Po dviejLĮ di em1 palaidojau savo Žt~~nąv!'iirosl~vo ka-
. . B .. damas bandittĮ netrukus isvaziavau Į AlyhĮ. p1ncsc. tJO ' 

kur gyvenu ligi šiol. V • • Ik . 
Ta pačią naktį banditai nuzude Alytaus raJo~o Ba aso 

džitĮ l<aimo gyventoj ą Ignatavičių, jo vardo nezmau. 



JO. ·o L IDLAc KO G CJA 

Petronis Romas, Romo s .. gimęs 19 l 2 metais 
Vabalninko rajone, Zadeikių kaime. 

PETRONI O Romo parodymai* 

l 95 l m. lapl,ričio 2 d. 

Iki Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje l() 10 metais gy
,·enau Kretingos apskrityje, Dimilrave, ir tarnavau e iliniu 
policininku. l policiją įstoj au 1938 melais liC'pos mėnesį ir 
ištarnavau joje lygiai dvejus melus. 

Iki tarnybos policijoje nuo gimimo dieno.., iki 1932 meltĮ 

ayvenau Vabalninko rajono ZadeikilĮ kaime, kur di rbau vy
Tesnioio brolio P etro Petron io ūkyje. 

Kadang i brolis man mažai temokėjo, o aš sa,·o žemės 

neturėjau, tai 1932 melais i šėj au iš jo ir nuvažiavau pas 
<!ėdę Petrą Petronį, gyvenusį Molėtų va l sčiuj e. Cia gyve
nau iki 1938 metų, dirbdamas jo ūkyje sodin inku. 

.Mano tė\'o brolis P etras P etronis bu\'o d,;arini nkas. 
Utenos apskrities Molėtų valsčiau s Rašelės kaime turėjo 
dvarą, kuriame buvo daugiau kaip 150 ha žemės. I šdi rbęs 

pas sa\"O dėdę šešerius metus, nutariau eiti į policiją ta r
nauti. Pada\·iau pareiškimą ir bu,·au priimtas. 

Mano lėYas Romas Petronis turėjo 18 ha žlm~s. 
1927 metais lėYas mirė, Yisas ukis atiteko Yyrčsniajam bro
liui Petrui Petroniuį, kuris ukininka\"O iki l ~-J--18 metų. 

E, sa,, motinos Anastazijos Petroni,•nb girdėjau, kari 
mano lėnJ hro'is Pt:tras ir tėvas yra kilę is Yi<lutinių •:ab· 
t·tč·ų še·mos. Yi::l"a.u jie i,Jnldėjo gyn.:nti skyrium. p tr::lS 

p •- ;-i·s is·g·jo dvar1 sa•;2n1n};isvai, man<J tėHJ nepa<:kda-
mc:s, -~-u fac·~ .. js·gyt<Jmis li•wmis 

• , SF. 

1941 melų rugpmc10 pabaigoje, kai nacionalistų bau
<ižia mieji būriai bm·o paleisti ir pradėjo kurtis policija, at
\.ykau į Pandėlio r ajono P a pilio miestelį, kur savo n oru sto
j au tarnauti į valsčiaus policiją vyresniuoju policininku. 

Ištarnavęs valsčiaus policijoje 6- 7 mėnesius, maždaug 
1 ()42 metų kovo mėnesį buvau perkeltas į Joniškėlio vals
c iaus policiją toms pačioms pare igoms. Iš čia po 4- 5 mė
nes itĮ mane perkėl ė į Gervėčių va l sčia us policiją, apie 60-
70 kilometrų nuo Vilniaus. 

C ia pat tarnavau vyresn iuoju policininku ir po dvejų 

melų, maždaug 1944 metų kovo l dieną, buvau perke ltas 
j BiržtĮ r ajono SaločitĮ miestelio policiją, kur tose pačiose 
pareigose di rbau beveik iki pat Raudonosios Armijos d a li-
11itĮ atėjimo. Bijodamas , kad mane s u ims už tarnybą polic i
joje, prieš dv i dienas išvažiavau į savo tėviškę, Vaba lninko 
ra jono Zadeikių kaimą. Te n b rolio, P etro P etronio, ūkyje 
:-.!a psčiausi n uo TarybtĮ valdžios organų ir apy tikriai 
19--15 mcttĮ biržel io mėnesį įstojau į nacional is tirn; g inkluo
tą gaują. 

Valsč iaus policijoje tarnavau vyresniojo policininko pa
reigose, policijos vi ršininkui Leonui Sarkiūnui (kur j is da
har - neži na u) išvykus ta rnybos reika lais , jį pavaduo
lavau . 

1951 m. gruodž io 7 d. 

Turiu pripažinti, kad 1941 melais tikrai buvau s ul aiky
ta--, pereinant valstybinę sieną. Apie tai nepasakc jau tardy
mui, norėdamas nuslėpti savo pr;klausymą vokiečių žval
.Įybos organams, kurių buvau užverbuotas rinkti snipinėji 

,no žinias. 
Dabar, pateikus man dokumentus, apkaltin ančius m a ne 

JH:r•·jus ,;alsiybif'c; sicn,i, nutariau tchingai apie tai papa
'>akoti ir paai<;kinii, kad dirbti vokiecitĮ žvalgybos orga
nam'> huy~u užverbuotas tokiomis aplinkybėm is: 

l'J1(J mdų liep<J'> mi•nc~į dlYuru„ Liduvojc Tarybų val
;,~. Kr<•ting<JS apskrityje, Dimii1 aye, kur buržuazijcJ'> val~ 



dymo metais LietU\·oje dirbau policijoje, automatiškai per
ėjau dirbti į miliciją. 1\\aždaug 1940 meltĮ s pa lio mėnesį, ka i 
buvau paleistas iš milicijos ryšium su senų kadnĮ pa leidi
mu, bijodamas būti suimtas už t arnybą policijoje, nutariau 
bėgt i į užsienį. Apie ta i papasakojau avo draugui Dičpet 
riui, kuris taip pat buvo paleistas iš milicijos ir prieš dvi 
diena irgi pasisakė man norįs bėgli į užsienį. $i uo pagrin
du mano antykiai su Dičpelriu dar labiau suartėjo. Kita 
dieną, kai pasisakiau norįs bėgli į užsienį, mums būnant 
bendrabutyje, kur mes gyvenome, jis man sakė, kad buvc 
policininkai Jonas Sirvaitis ir Petras Lubinavič ius ta ip pat 
nutarę bėgti užsienin. J is su jais sus ikalbėj o, kad j ie vaka
re ateitų į bendrabutį galutinai susitarti, kaip geriau bėgti. 

D ičpetris dar man pasakė, kad vakare niekur neišeičia u iš 
bendrabučio, o pats kažkur išėjo. Vakare susirinkę bendra
butyje, galutinai nutarėme bėgli į u žsienį ja u kitą naktį. 

J\\aždaug 1940 melų lapkričio pradžioje mes visi ketur i 
temstant i šėjome iš Dimitra\'o Bajorų kai mo krypt imi ir 
tą pa čią na ktį perėjome sien ą. Mums perėj u s sieną , už 
kelių šimtų metnĮ nuo jos, vokiečitĮ pasienio policija mus 
sulaikė ir prista tė į pasienio sargybos būstinę, Lauga litJ 
ch·arą, kur buvome internuoti. 

Mane, kaip ir kitus sieną perėj us ius , vokieč itJ karininkas 
apklausė, kodėl bėgau iš TarybtĮ Sąjungos . Aš jam papasa
kojau visą teisybę. etrukus buvau patalpintas į vien~ 
sargybos būstinės kambarį. Po savaitės iš Kla ipėdos, kuri 
tuo metu buvo vokiečių okupuota, į vokiečitĮ pasienio sar
gybos būstinę atvyko du civiliškai apsirengQ vyrai (kas jie 
buvo ir jų pava rd žilĮ - nežinau ), vokiečiai. Vienas jlĮ s mul
kiai išk l ausinėjo mano biogra fiją ir teiravos i, dė l kokilJ 
p r iežasčitĮ perėja u s ieną. Po apklausinėjimo dar visą savai
tę buvau pasienio sargybos būstinėje, o paskui kartu s11 
kitais pabėgu siais iš TarybtĮ Sąjungos buva u per Klai pė
dą 1111gnbentas į Karaliauč itĮ. ' i:.i, j un1 uoste, lyd ėjQs ,nu~ 
vokietis pranešė, kad dirbsime pakraunant laiv11s. J is mus 
nuvcd(, į uoslo darbininkų bendrabutį ir ten apgyvendino. 

l Ofi 

l(aralia učiaus jurų uoste dirbau krovėju apie du mėnesius 
ir paskui išvažiavau į Berlyną. Leidimą vykti į B erlyną ga
vau todėl, kad prieš pabėgimą į užs ienį man buvo padaryta 
.apendicito operacija ir uosto administracija sutiko, kad 
negaliu dirbti sunkų darbą. Į Berlyną dar nusprendžiau 
vykti tod ėl, kad keletą dienų anksčiau aš, darbininkams lie
tuviams patarus, kreipi ausi į buvusį buržuazinės Lietuvos 
užsienio reika lų minister ijos darbuotoją Laurinavičių (kuo 
jis vertės i tuo metu Karaliaučiuj e, nežinau), kuris mane 
µriėmė ir į mano klausimą, kaip geriau sutvarkyti savo gy
venimą, patarė nuvažiuoti į Berlyną ir kreiptis į buvusį 

buržuazinės Lietuvos prekybos ataše Vokietijoje I(u2.m ickį, 

kuris tuo metu Berlyne vadovavo LietuvitĮ tautiniam ko
mitetu i. Laurinavičius davė man Kuzmickio adresą, ir aš 
išvažiavau į Ber lyną. 

Atvažiav~s į šį miestą, nuvykau pas Kuzmickį, kuriam 
aš pasakiau, kad atvykau Laurinavičiaus rekomenduotas. 
J is mane mielai pr iėmė ir padėjo įs idarbint i juoclaclarbiu 
vienoje Berlyno spaustuvėje. I šd irbęs čia apie 1,5 mėnesio , 
maždaug 194 1 metų kovo viduryje gavau iš Karaliaučiaus 
tel egramą, kuria buva u kviečiamas skubiai atvykti į to 
miesto gestapą . Pas iliuosavau iš darbo spaustuvėj e ir iš
vykau į Kara l ia uč i tĮ . Telegrama buvo gauta iš gestapo. 

AtvažiavQs į I(ara li a uči tĮ , nuvykau į gcstapą, kurioje 
gatvėje jis buvo - nebeatmenu. Cia susilikau su anksčia u 
mano pa minėtais Lubinavič ium ir Sirvaičiu. Jie man pasa
kė, kad ir juos iškvietė kažkokiu reikalu . .Maždaug po va
landos mus visus tris priėmė civiliškai apsircng~s gc:stapo 
<larb11olojas (jo pavardės nežinau), kuris, da lyvauj ant ver
l(•jui (jo ta ip pat nepažįstu), užsirJkin~s darbo kabinete 
ėmė mums pasakoti, kad arti miausi u melu faš istinė Vokie
ti ja užpuls THrybtĮ Sąj ungą, o todėl jie nutarė pnsitelkl i 
11 111s di rbti , kaip jis pasakė, Vokietijos naudai. Vrl iau jis 
m11 111s t' ntė aiškinti , kad turės ime nelrga liai pereiti valsty
bin~ sien:i iš Vokietijos į Lietuvos TSR. Cia turės ime, palys 
stebėdami , nustatyti Tarybinės Armijos cln linitĮ dislokuvi-
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mo vielas, jų skaičilĮ, rinkti žinias apie Lietuvos gyventoj 11 
politines nuotaikas ir po dviejų savaičitĮ vė l pereiti valsty
binQ s ieną ir žinias perduoti jam Kvra li aučiuje. 

Geslapo darbuotojas paklausė, ar sutinkame tai atlikti. 
Mes sulikome, ir jis davė kiekviena m iš mūstĮ atskira i pasi
rašyti atitinkamus raštus, kuriuos Lubinavičius, širvaitis 
ir aš pa s irašėme. Raštus ges tapo darbuotojas parašė vo
kiškai. Prieš pasirašant tuos raš tus vertėjas i švertė. Juose 
buvo nurodyta, kad kiekvienas iš mūsų pasiža da nelegaliai 
pereiti sieną iš Vokietijos į Lietuvos TSR ir rinkti žinias 
ap ie Tarybinės Ar'mijos da linitĮ di s lokavimą , jtĮ ska ičitJ, 

duomenis apie gyventojų politines nuotaikas, ar jie laukia 
karo. Sį darbą turėjau dirbti Lietuvos TSR Vilkaviškio 
apskrities teritorijoje, Lubinavičius - Marij a mpolės apsk
rities ir š irvaitis - Sakių apskrities teritorijoje .• l\tlus už
verbavęs ir davęs kiekvienam mūsų pasirašyti minėtus raš
tus, gestapo darbuotojas kiekvienam davė po 600 rublių . 
pinigų. Gavę pinigus, pasirašėme atatinkamus raštelius. 
Gestapo darbuotojas pareiškė, kad da r š iandien vieni tu
rime keleiviniu traukiniu , ei nančiu iš Kara li aučiaus Lietu
vos kryptimi, išvažiuot i, nuvažiuoti iki stot ies, esančios 

prie sienos. či a turime išlipti, ir vienas iš mūsų turės 
nusiimti kepurę. Pagal šį ž enkl ą mus sut iks du vyrai , 
kurie mums ir p adės nelegaliai pereiti sieną. Trise 
i šėjome iš gestapo, nuvykome į stotį, sėdome į traukinį ir 
nuvažiavome į pasienio stotį. čia iš lipome, ir paga l pa 
rolį mus priėmė du vyrai. Vienas jtĮ buvo Reivytis, jo vardo 
nežinau, lietuvis, iš kur kilęs ir kur jis dabar - nežinau. 
Antras buvo vokietis, kuris, kaip vėliau sužinojau, gyveno 
prie sienos. Sutikę mus asmenys liep ė mums sėsti į s unkve
žimį, kuriuo mus nugabeno į vokiečio vienkiemį, maždaug 
15 kil ometrų nuo stoties, maždaug apie kilometnI 
nuo s ienos ir 5- 6 kilometra i nuo Vilkaviškio apskrities 
Vištyčio miestelio. čia gyvenome dvi paras, nusipirkonlt' 
maisto produk ltĮ. Dokumentus turėjome savo ti krais var-
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dais. Ginklo ir radijo s točitĮ niekas mūsų neturėjo. Sutemus 
trise, Reivyčio ir vokiečio lydimi, priėjome sieną ir jie mums 
parodė vietą, kur geriau ją pereiti. čia jie mus paliko, o 
mes nuėjome į pr iekį ir už kelitĮ minučių a lvirame lauke 
perėjome sieną. Sioje vietoje per lauką buvo žemai nuties
ta spygliuola viela, kurią peržengėme. Perėj ę į Lietuvo5 
TSR teritoriją, nutarėme kartu nueiti kelis kilometrus ir 
, ėli a u išs iskirti, kaip buvo nurodyta pag,i l mums duotą 
; n s trukcij ą. Nuėję 7- 8 kilometrus į Lietuvos TSR ter itori
ją ir i šėj ę į pl e ntą, buvome s ulaikyti ka reiv i11. Kareiviams 
negak jau pateikti dokumentų, nes juos kažkur pamečiau 

pereidamas s i eną, ir buvau s ulaikytas. Lubinavič ių ir S ir
Ya itį kareiviai paleido, matyt, patikėjo, ka d jie grįžta iš va
ka rė l io , kaip jie pas isakė. 

Mane nuvedė į karinį dalinį netoli P aje,·onio miestelio. 
.\pk l a usi n ėj ~ už trijtĮ diemĮ uždarė· į Marij ampo l ės ka
lėj imą , o po dviejtĮ savaičių nugabeno 1 Ka uno kal ėj im ą . 
('ia buvau la ikomas iki 194 1 mehĮ biržel'io 2.5 <lienos, kai 
Yokieč i a i mane paleido. 

1951 m. lapkričio 2 d. 

į nacionalistin~ ginkluolą gaują į stoj au tokiomis aplin -
1,, bėmi s : 

Kai p ja u esu pas akoj~s per ankstesnį apk l a us imą, 

1944 metais Lietuvos TS R išvadavus nuo voki cči1.t, bijoda 
mas, kad gal iu b[1ti suimtas už ta rnybą policijoje, pradėjau 
-., lapstytis savo brolio P el ro Petron io Dkyje. Vi są laiką 

slapsčia u s i vienas brolio t robesiuose. Koki tĮ nors spec i a lių 

liunkerilJ neturėja u. 
Kaimynystėj e s u mano bro li u, tame pač i ame Vaba lnin

ko rajono ladei ki tĮ kaime, tuo melu gyveno Petras Ga lva
nauskas. 19-17 metais j is bu,·o suimtas už Ja l yvavimą 

l !l-11 mela is baudžia majame būryje ir nute istas 2~ metams . 
<Ir1lnmauskas pa l aikė ryš ius su bandita is Kaziu Ka lpoku ir 
Povil u Prnkapu. 
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Gyvendamas nelegaliai, lankydavausi pas Petrą Galva
nauską. Maždaug 1945 mettJ birželio mėnesį susitikau jo 
bute su minėtais banditais. Kalbėdamasi s su manimi, Ka
zys Kalpokas ėmė mane įtikinėti, kad įstočiau į gaujų, nes 
mane galį suimti ir nuteisti. Aš su luo sulikau ir daviau 
žodį įstoti į gaują. Po to kartu su banditais Kaziu Kalpoku 
ir Povilu Prakapu nuėjome i Vabalninko rajono Puznos 
mišką. Cia susitikome su Jono Sidlausko gauja, į kurią bu
vau priimtas Kalpokui rekomendavus. Tą pačią dieną ban
d i ltĮ grupės vadeiva Jonas Sidlauskas davė man rusišk~ 
šaut uvą, ir luo buYo užtvirtintas mano įstojimas į gaują . 

Nuo tada tapau nac i onalistinės ginkluotos gaujos dalyviu. 
uo įstojimo į gauj ą iki 19-rn mcltĮ rudens buvau J o11l) 
idlausko gaujos dalyvis. 1949 meltĮ rudenį, kai Jonas š id

lauskas buvo nukautas, gaujai ėmė vadova uti jo brolis 
Albinas Sidlauskas. ioje gaujoje buvau maždaug ik i 
1950 metų rug ėjo mėnes io, o pa kui da ly\"avau Jono Baltu
šio gaujoje, nes Albinas Sidlauskas tuo metu buvo nukau
las ir Ballušis ėmė ,·adovauti gaujai. 

Ballušio gaujoje buvau apie vienerius melus. 1951 melLJ 
rugpiūč io pabaigoje, sudarius „Sierakausko" tėvūniją, sto
jau į j ą . 

BCtdamas Jono Sidl2usko gaujoje, iki 1947 melų ėjal! 

skyrininko pareigas. 1947 metais, kai Jono šid lausko gau 
jai bu\'o suduotas triuškinantis smūgis, netekau skyrini nko 
pa rcigtĮ ir vėl buvau eilinis ba ndi tas. Gaujoje kilo kiY i rčai 

dėl Yadm·avimo gaujai; todėl sus idarė smulkios handihĮ 
grupelės, kurios ėmė savarankiškai veikli. 

Tiesa, šit) grupiq dalyviai, kad ir \'eikdami savara nki;
kai, visuomet pritarė Jono šidlausko nuomonei, ir fa kliška i 
, idlauskas vadovavo gaujai iki 1949 mcltĮ . Albino Sicll au~
ko ir Jono Ballušio gaujoje buvau eilinis banditas. O kai 
1951 mcltĮ rugp i ūčio mėnesį buvo sukurl;i „Sicrnlrn us!w'' 
tėvūnija, buvau paskirtas visuomen inė-,; dalies viršininku. 
šias pareigas gaujoje ėj au iki š. m. spalio 12 dienos, ik i 
buvau suimtas. 
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1951 m . spalio 14 d . 

J\š esu ginkl uotos nacionalistinės gaujos dalyvis ir 
l '.l5 1 m. spalio 12 d. buvau suimtas miške. 

Nacionali stinėje gaujoje, kuriai vadovavau, iš pradžiLĮ 

buvo 9 banditai. Kai kurie jtĮ buvo nukauti, ki li legalizavo
-.i ir paskutiniu metu, prieš susijungiant B i rŽLĮ, Pandėlio ir 
Vabalninko rajonuose veikiančioms gaujoms, ba ndilt! gru
pėje buvo: 

l ) Petras Laucis, gimęs 1930 metais, anksčiau gyveno 
Pandėl io rajono Val i ukiškitĮ kaime, turėj o ba ndili nį sl apy
,a rdį „Cučkis" , ginkluotas rusišku karabinu. 

2) Romas Starkas, gimęs 1930 metais, jo slapyvardis
., Rėksnys", kilęs iš Panelėlio rajono šckštininktĮ kaimo, 
a inkluotas vokišku karabinu. ,.., 

3) Linas Pivorav ičius, gimęs maždaug l g:;3 metais, 
ha 11dilinis s lapyvardis „Kanapė", kilimo iš Pandėlio rajono 
Einor i tĮ kaimo, ginkluotas automatu. 

4) Jonas Baltušis, gimęs 1915 metais, jo slapyvardžio 
nebea tsi menu, Pandėlio rajono BuivėmĮ kaimo gy,·cntojas, 
cri11kl uotas vokišku automatu . ..., 

/1\ano slapyvardis iš pradžit! buvo „Siaubas", o paskui 
jį pakeitė ir dabar turiu slapyvardį „Kurkl ielis' ·. . 

195 1 mcttĮ liepos mėnesį aukščiau nurodytuo ·e raJonuo
~e veikiantiej i nacionalistinių gauj tĮ daly\"iai Tiiržugirio 
:26-e kva rtale sušaukė pasitarimą . 

Ba ndilt) pasitarime buvo aptariamas vienas organizaci
nis klausimas: gaujtĮ susijungimas ir vieningos band iltĮ 

, adovyhės sudarymas. Buvo nutarta iš atskinĮ gaujtĮ suda
ryti lėvuniją ir jos štabą. 

l b,111d ih) pasit a rimą iš Panevėžio rajono al\'yko ban
cli t11 r i nktinės atstovai: banditas „Saulius" ir dar vie
nas 111ažo ūgio. Jo pavardės bei slapyrnrdžio nežinau. Siuos 
bandi tus l y dėj o ba ndit tĮ bCtrio ,·adas Zubrys, kuris palai
kt• s 11 mumis ryšius per bandil,Į M.ikonj, s lapyvardž iu 
.,Cvinklis" . 
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BandiltĮ pasitarime ka l bėjo banditas „Saul ius", kur is 
papasakojo, kad Lietuvoje yra vieninga an ti tarybinė orga. 
nizacij a Lietuvos l aisvės kovotojtJ sąjūdi s - (LLl( S), ir 
pasiūlė sudaryti bandihĮ tėvūnij ą . Visi banditų pasitarimo 
da lyviai su tuo sutiko. 

Taigi šiame banditų pasitarime buvo imtasi paruošia
mųjų priemonių bandit tĮ tėvūnij ai organizuoti ir sudaryta 
štabo vadovybė. 

Pasitarimui pasibaigus banditų rinktinės a tstovai išvy
ko atgal į Panevėžio raj oną galutinai išspręst i aptartus 
klausimus su bandi tų r inktinės vadovybe . .Juos lydėjo mū

StĮ banditai „Cvinklis" ir Leonas Va lentėlis . 

Noriu pažymėti, kad banditas Zubrys yra ryš ininkas 
tarp banditų rinktinės ir banditų, besislapstanč i ų BirŽLJ. 
Vabalninko ir Pandėlio rajonuose. šiuos ryšius jis palaiko 
per bandi tą „Cvinklį". 

Antrą kartą pas mus į bandittĮ pas i tarimą banditų r ink
tinės „atstovai" atvyko 195 1 m. rugpit1čio 25 d. Bandit tĮ 

pasitarimas įvyko nedideliame Zindrini škilĮ miškelyje Pan
dėl io rajone. 

Iš mūstĮ dalyvavo 8 banditai. Iš bandittĮ rinktinės buvo 
banditai „Klevas", ,,Saulius" ir „Grafas", juos l ydėjo ban
ditas Zubrys. šiame pasitarime buvo sukurta vadinama 
,.Sierakausko" tėvūnija ir sudarytas tėvūnijos štabas. Ban
dihĮ tėvūnijos viršininku buvo paskirtas banditas, vardu 
Stepas, tėvūnijos štabo viršininku - banditas Pivoravi
čius, slapyvardžiu „Kanapė", ir aš, Petronis, buvau paskir
las tc:,vūnijos šlabo ,·isuomeninės dalies viršininku. 

195 l m. lap/u-ičio 7 d. 

Pareikšle:! man apkaltinimą pripažįstu, nes buva u na
cionalislint1jc ginkluotoje gaujoje ir dalyvaudavau vykdant 
teroro aktus ir p l ėšimus ... 

Pri s ipažįstu kallas taip pal ir tuo, kad 1918 ar 1049 rne
tais, vasarą, tik:-,liai neprisimenu, kartu su hanclilais Albin u 
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Sidlausku, Kaziu Glemža, Alfonsu J a nušev i či um, Linu Pi
voravičium ir Stasiu Liaudansku da lyvava u ap i plėšia n t 

parduotuv~ Pandėlio rajono Kučga l io kaime, o pusantro 
mėnesio vė l ia u kartu su banditais Jonu Ballušiu, Jonu Ce
puli u, Aleksu Puzinu, Albinu Sidlausku, Stasiu Liaudans
ku ir Linu Pivoravičium - ap i p lėšiant Pandėlio rajono 
Kazliškio kaimo parduotuvę, kur paėmėme degtinę, papi
rosus, maisto produktus, pinigus ir visa tai pasidalijome. 
Pris ipažįstu taip pat kaltas ir tuo, kad 1950 melt! rugp i ūčio 
mėnesį kartu su bandita is Linu Pivoravičium, Vytautu Va
l entėliu, Daniu Ružalu ir Adolfu B ičiūnu dalyvavau įvyk

dant teroro aktus prieš Urboną ir Mačį, j ų va rdtĮ nežinau, 
kurie buvo įtariam i esą tarybiniai aktyvistai. Juos sušaudė 
Adolfas Bič i ūnas ir kiti banditai. 

Vykdant prieš nurodytus asmenis teroro aktą , stovėjau 

sargyboje netoli jtĮ namtĮ. 

Be to, pris ipažįstu kaltas ir tuo, kad 195 1 metais saus io 
mėnesį kartu su banditu Daniu Ružalu dalyvavau apip l ė
šiant kolūkį Pandėl io rajono Kadarų-Satkūnų kaimuose, 
kur pagrobėme tris kiaules. 

l 95 l m. lapkričio l 2 d . 

1950 mehJ vasarą, apie liepos mėnesį, kartu su bandi
tais Albinu š idlausku, Linu Pivoravičium, Kaziu Valentė

li u, Bronium Vaivada, Stasiu Liaudansku, Vytautu Valen
tėli u ir Bronium Mikoniu buvome gaujos stovykloje Pan 
dėlio rajone, Pandėl io miške. 

Banditas Albinas šidlauskas pranešė mums, kad anlra
dil,nį iš BiržtĮ į Pandėl į vyks koopera tyvo automašina su 
prekėmis. Jis pas i Olė mašiną apiplėšt i jai grįžtant i Biržus . 
I~ ku r Albinas Sidlauskas apie tai sužinojo, jis nesakė, ir 
ap ie tai nieko nežinau. Kartu su kitais mano iŠ\'arJinbis 
banditais sulikau ir aš su Albino Sidlausko pasiūlymu. f-'o 
kclit) clil' tttĮ, a n tradi enį, nuvykome vykdyt i savo sumanymu. 
Vyko ne visi banditai , o lik aš - Petronis, Albinas Sicllaus
kas, Linas Pivoravičius, Kazys Va lentėli s, Bronius Vaivadc1 
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ir Stasys Liaudanskas. Bandi ta i Vyla11las Valenlėl is ir 
Bronius Mikonis, kiek dabar pr is imenu, plėš ti nėjo ir liko 
gaujos stovykloje. 

Vykdyt i sumanymo iš Pandėl i o miško i šėj ome pirma
dienio na ktį . u ėj ę api e 10 kilomclnJ, iš t' jome į kelią 
Pa ndė l ys-Pa pilys ir sustojome krOm uose ta rp KupriLĮ ir 
Zv irb l itĮ kaimtĮ. Cia ir ketinome apiplėšt i mašiną. Išaušus 
sulindome gi liau į krūmus, toliau nuo kelio, kad niekas 
mūsLĮ nepastebėtų. Kiekvienas mūstĮ iš eilės , užsimaskav~s 
šakom is, išeidavo į krūmLĮ pakraštį ir s l rbėjo judėjimą 

keliu. 
Apie 7- 9 va l andą ryto kažkuris ba ndil tĮ, kuris, bCt

tent, - nepris imenu, pastebėjo keliu važ iuoj a nčią į Pan
dėlį mašin ą . Banditas Sidl auskas pas akė, ka d tai ir yra 
toji automašina. Jis j ą pažino iš važ i avusi tJjtĮ mašinoje 
t rij ų ar keturių moterų ir trijų vynĮ . 

Mes nuta rėme, vykstant mašina i iš I3iržtĮ i Pandėlį, jos 
nesulaikyti, o sustabdyti ir apiplėš li pilieč ius grįžtant j iems 
alga i, kai j ie vyks su pinigais. P o penki LĮ-šeš i LĮ val a ndtĮ, 

tą pačią dieną ir toje pači oje vieloje, sulaukę grįžtant ma
siną , banditai Linas P ivoravič i us, Albinas Sid lauskas ir 
da r vienas, kuris, būlenl,- neatmenu, iššoko iš krOmtĮ 
į keli ą . Linas Pirnravič i us , pakė l Qs ranką, d avė šoferiui 
ženklą sustabdyti maš i n ą . 

Aš kartu su Liaudansku ir Kaziu Va l entė l i u tuo melu 
buva u už kokių 70 metrų nuo Pivo rav ičiaus . Aš tu rėj au 

a tidaryti į šoferį ugnį, jei jis nebūtų sustabclQs maš inos. 
P ivoravičiu i p akėlus ranką, šoferis, matyt, suprato, ka d jį 

stabdo banditai, ir norėj o toliau nuvažiuoti , bel P ivoravi
č i us ar Sidlauskas, tiksliai neprisimenu, paleido serij ą ir 
šoferis sustabdė automašiną . Vis i banditai pr iėjo prie auto
mašinos. Al binas Sidlauskas įsakė trims vyrams kariu s u 
šoferiu ir kcluriomis ar penkiomis moterimis iš lipti iš nrn
šinos. Jiems išlipus, Sidlauskas ėmė kl a u sinėti, kas jie, kur 
ir ko važiavo ir kur vyksta. Sulaikyti asmenys paaiškino, 
ka d j ie vežQ BiržLĮ miesto kooperatyvo prekes į P andėlį 
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parduoti, o dabar grįžl<Į į Biržus. Sidlauskas įsakė s ulaiky
tiems atiduoli pinigus. Kiek prisimenu, jie mums atidavė· 
apie 8 tūkstančius rubliLĮ. Paskui Sidlauskas privertė vi
sus sulaikytuos ius sulipti į mašiną . Sulipome ir mes į m::\ 
šiną. įs isėdQs į kabiną pas šoferį, Sidlauskas įsakė jam ap
sisukti ir važiuoti atga l Pandėlio link. Nuvažiavę nurodytu 
ke liu apie 4 kilometrus, pasukom į ša lį ir už kokių 5 kilo
metrų sustojome Pandėlio rajono Paryškių miške. č i a me~ 
liepėm sulaikytiesiems išlipti, paėmėme iš kėbulo manuf ak
tūros gabalus, įvairias pramonines prekes ir nuėjome Pan
dėlio rajono Kvidari škio kaimo link. Sulaikytuosius paliko
me, bet prieš lai Sidlauskas ir Pivoravičius juos įspėjo, ka d 
jie dvi valandas niekur nuo automašinos nepasitraukbĮ. 

Tada banditas Pivorav ičius, kad sul a ikytieji nega l ė tų 
taip g reit automašina nuvažiuoti ir pranešti saugumo or
ganams, peršovė priešakinį automašinos ratą . Įsi t i kinęs, 
kad iš pada ngos oras išėj o, pare i škė, jog dabar galime 
eiti . Nuėj ę kokius septynis kilometrus su priplėštu turtu. 
sustojome nedideliame miške prie Kvidariškio miško ir, 
su l a ukę čia nakties, nuėjome į Pandėlio mišką . Cia mes 
pasidalijome prisipl ėštą turtą . 

.Man atiteko apie 1000 rubl itĮ pinigais, apie 30 mctnĮ 
įvairios paprastos manufa klttros; tiek pat gavo ir kiti ban
dita i, jų tarpe ir Pivoravičius . 

Pivoravičius Li nas, .Mykolo s. , gimęs 1924 m. 
Pandėlio rajone, EinoritJ kaime. 

PIVORAVICIAUS Lino parodymai * 

1952 m. sausio 8 d . 

Teroro aktas prieš GoriušimĮ bu\'O įvykdytas š iomis ap
linkybc:, 111 is : 1950 metLĮ pavasa rį, maždau g kovo- balandžio 
mėnesį, da tos tiksliai neprisimenu, kartu su banditais 

* ADSR f. , 70 r., 36-5!) l. 

115 



Albinu Sidlausku, Bronium Mikon iu, Kazi u Va lentė liu, Bro
nium Vaivada ir Aleksu Puzin u buvau la iki noje s tovykloje 
Pandėlio girioje. Tuo metu Albinas ictlauskas, kaip jis pa
sakė, ,,oro atšilimui pažymėti" . pasiū l ė man da !yvauti įvyk
dant teroro aktą prieš bet kurį t arybinį bei partinį darbuo
toją. Jis dar pridėjo , kad geriausiai būhĮ tai įvykdyti kita
me rajone ir tuo būdu išYengt i galimo ryšium su teroro 
aktu TarybtĮ \'aidžios organų persekiojimo. 

Sidlauskas pasakė, kad jis pasirinko vieta teroro aktui 
įvykdyti Rokiškio miškų masyvą prie MoškėmĮ kaimo; t iks
liai miško paYadinimo ncpri imenu. 1\ š, kaip ir kil i mano 
išva rdytieji bandita i, su tuo sulikau. 

Maždaug a ntrą dieną po to pasikalbėjimo, s utemus, aš 
karlu su minėtais banditais i šėjau iš Pandėlio gi rios, ir 
visi nuėjome Rokiškio miesto kryptimi į viet ą , kur turėjome 

įvykdyti teroro aktą . Per naktį nuėj ome apie 15 ki lometrų 

ir pasiekėme Natičėnų mišką. Karlangi ne trukus turėjo 

išaušti, o mums dar liko nueiti 15 kilo111ctn1, mes nutarėme 
čia apsistoti . 

Siame miške išbu\'Omc vi są dieną . Sutemus vėl ėmėme 

žygiuoti ir prieš auštant turgaus dieną Rokiškyje pas iekė

me mūsų pasirinktą vietą, apie 9 kilometrai nuo Rokiš
kio, prie kelio į Pandėl į. Cia pada rėme pasa lą . Banditas 
Pr,-:i nas iš aukštesnės vielos per binoklį sleb&jo judėjimą 
keliu . 

Tuo melu keliu į l~okiškį pro mus važia\'O vežimas, ku
riame ::it.'d(·jo du Yy'fai. Vienas jtĮ bu\'o Pandėlio valsčia u s 
\'ykclomojo komiteto da rbuotojas Pumpulis. Banditas Puzi-
11,1~ jį gerai pažinojo. Kadangi buvo ankstus rylas, o lai ko 
da r bu'- o daug. mes nutar ėme teroro aklo prieš Pumpulį 
ne\'ykdyli ir leidom jam pravažiuoti s av~s nedcmr1skav(:'. 

Tafott1 nu-, prenckmc č ia pat pal,lllkti Pumpuč io, sulai 
ky(i jį \·akare grįžtant ir nužudyti. l(cle l ,Į \'alandt) laukėme. 

Sulaih'm kelis vyrus ir moterį, vietinius gyventojus, ėju
'>ius į mišk,J ma l ktĮ. JtĮ nelietėm, bet į sp ė·jom, kad jie nie
kam nesakyti), jog užliko mus miške. 

l l r. 

Apie penktą va landą po piettĮ gaujos dalyviai vė l užėm (• 

savo vietas pasaloje. Netrukus pamatėme keliu į Pandėl į 
grįžta ntį koopera tyvo vežimą, kuriame buvo sukrautos dė
žės (kaip vėl i a u paaiškėjo, buvo vežama degtinė) ir sėdėjo 
vienas vyras. Mikonis ir Vaivada jį sustabdė ir n uvedė gi
li att į mišką. 

Degtinę vežusį vyrą nuvedus į mišką, nuėj au suži noti iš 
jo, ką jis matė Rokiškyje iš v i etini LĮ darbuotojų. Vežikui, jo 
pava rdės nežinau, aiškinant man, kad jis matė Pumpulį ir 
leitenantą Goriuši ną, sta iga iš ten, kur pasa loje palikau Id
tus banditus, pasigirdo šūv i a i. Pa l ikęs Mikonį saugot i ve
žiką, kartu su banditu Va ivada pasi leidome bėgti į pasa los 
vietą. Išbėgęs į pamiškę, maždaug už 70 metrų, pamačiau 

bėgantį vyr iškį, dėvin tį uniforminę kepurę ir odinį aps iaus 
tą. Bėgdamas jis atsišaudė iš pistoleto. Aš tuojau pra
dėjau į jį šaudyti iš pusautomatinio šautuvo. Paleidau apie 
8 šūvius . Be manęs, šaudė ir kiti band itai. 

Net rukus tas vyras (jis p asirodė esąs leitenantas Goriu 
šinas) krito. Prie jo pribėgo banditai S idlauskas ir Puzinas. 
iš kuriLĮ pirmasis šūviu pribaigė Goriušiną ir paėmė jo pis
toletą . Po to jie nuvilko nušautojo odinį apsiaustą, paėmė 

l a ikrodį ir, pri ėj ę prie vežimo, paėmė automatą ir pl anšett; . 
Priėjęs prie jtĮ a rčiau, pamačiau ant kelio gulint dar du 
lavonus. Vienas jų buvo Pumputis, o kitas, kaip pasakė 

Puzinas, va l sčiau s vykdomojo komiteto darbuotojas, kurio 
pavardę užmiršau. 

Paėmę užmušttĮjLĮ pis toletus ir asmens daiktus, lav0nus 
palikome. Grįžome į mišką prie vežimo, dalį degtinės pa
ėmėme, o l iku s ią - sudaužėme. Tada t ik leidom vcžikui 
grįžli į Pandėlį ir patys nuėj ome į mišką. Naktį mes pasie
kėm Notigalos mišką, kuriame pasis l ėpėme. 

Kitas teroro aktas buvo įvykdytas ma no ir bandito Jo
no Baltušio iniciatyva, s iekia nt gauti papi lclom LĮ ginklų ir 
likviduot i milicij os darbuotoj us. Teroro aktui įvykdyti mes 
pasite lkėm band itus S t a sį Liauclanską, Petr<} La ucitl, Joną 
Ccp ulį ir Vyta utą Valen t ėlį. 
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.. 
Vi ct_,t l~roro __ akl11i i:'ykd y_li p,1si ri1_1l 0111 Pandėlio rn jo

no Var l1sk 1tĮ 1111sk ą, pnl' k 110 Pandt• lys- Papi ly , kuriuo 
dažnai važiuodavo 111 i lici jos darlllloloj ai. 

1951 meltĮ gcgttŽl'S rnt'ncsi, lrnri,Į dicn;:, neprisimenu 
.i t(,jonw iš Pa11 M lio miško, pasirinko111 ' v iet ą pasn lni ii 
<.• 111 (·111c s!t·bc'-ti judi.•ji111ri ke l i11, 11110 kurio buvo111c ;1pic 15 
lllC'I rt). 

Maždr111g 1'1- 15 va l a ndą paslcb(•jomC' iš Panclt-l io į Pn
·pi lį va ž i 11ojantį vežim:), kuria111e b11,·o du milicininka i ir (1 11 
civ ili ai, o pa kui vežimą cl v i rači 11 vr1žiuojr1 1i!į dar vieną mi
li ci nink ą. 

ukoutantlavau banditams p:tsiruošli , i šmeči a u į keli;! 
nedide!~ l azdą ir pasakiau, kad vežimui pri važiavus lazcl ,J, 
jie alidengllĮ ugnį. Po kclitĮ mi n uč i 1Į vcži111ns privažirtvo 
lrtzd;J ir banditai, jtĮ \arpe ir aš, ali deng<'.•mc 11gn; į milicijos 
darbuotojus. 

Vienas milicininkas ir vienas civ il is, sė dėjQ vežime, iš 
karto buvo nukauti. /\ulras milici ninka s, si.,M j~s vežime, 
buvo sužeista,. Jis paleido i mus se r iją iš aulo111alo ir pa
s is l ė p i.' kelio griovyje, či a pal p as i s lė pi.' ir an lr,1s civiliai 
apsircng\'S vyras. Užpc1ka lyje važiavgs milicin inkas nušoko 
nuo dviračio, sparčiai pradėjo nuo niūslĮ l ol li ir ka žkur 
dingo. 

ovu~iam i 111 11s milicininkui, kur is nukovė bandi tą Ce
pu l į, taip pal pa vyko pasiskp li. Tai pa11wlg iši.•jome iš pn
salos, pri t•jomc prie nulrn ulo mili ci 11inko, pat;m(, 111 neloti 
gu l ėjusį autontčllą (jis buvo be disko), n11ė111 (•m nukaulo 
milicininko dirž,1 ir, pasi(•mę bandito Ccpul io l avoną, pc1si
lraukt'tne. Iš civi lit), kur ie raa iškino, lrnd j ie esą sni111li už 
vagysl \, Sesl 11selis ar Zaclclis buvo sužeistas į pi lv,J, jis vė
l inti 111iri•, o Galvanauska s l iko gyvas. Pal aism1. /\š l<lai
di 11g;i i parodžiau, ka d virnas Zackli s b11 vo iš lrn rlo n11lrnu
las ·u 111ilil'i 11 i11 l<11. Taip pa saki ,111 lodi.-1, lrn d, prncli•jus šmt· 
dyli, Jis iš knrlo krilo ir :i š pa11rnnia11, lrn cl j is bu vo 11ukat1 -
l<1s. Tačinu pri i·j~•s p a111ač iau, lrn d jis dar bu vo gyvns. Pt1 si
lra11kę iš pasalos vielos apie 200 111elrtĮ 11110 kelio ir pamat~. 
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lrn d ,cpul is nerodo gyvyhi•s ženkit), 111es j o lavo11;! p,tl i 
lw 111 c l<r1111n1osc po žni~arn is ir pa lys pasišr1 lino11w. 

Po kcliiJ di c' IIIĮ lrn11dil,1s Hnllušis, st1 silil«; .~ s1t n1r1niin i, 
pap:1sa l<0jo, lrn d Ccp ul į ntilrnvęs 1nil iri ninlrn c, , c·s ą, 111 ir~!-> 
Birž1J l igo1lint•j c. 

T ;_ligi, j ei l;li nli li 11ka likr('nyb~, 1n ū s LĮ į vykd yto teroro 
:il<lo 111clu VnrliškilJ nli ške d11 mi l ici11inkai, vic•11c1q civi li s 
b11 vo 11ulrn uli ir v i('nas 111il ici 11i11lrns sužcisb1s. 

1952 tn. SClUSio 11 d. 

Maždaug 1949 111 l'l tJ r11 gpIucI0 r ugsėjo 111 i, 11csį karlu 
s tt a nlila rybi11 ės nacio11 alisti11 <'.·s g i11kluolos gauj os daly
vi c1i s /\ lbi11u Sidl ausk11, Kaziu Glernža, /\ lfonsu J;111uševi
č il1111 , Romu Petroniu ir Stasiu Li ,1uda11slrn bu vau P11 znos 
ar Pnndėl io girioje, tiksliai neprisimenu. 

Tuo melu gaujos va deiva Albinas Sidlauslrns pasiui t• 
Pa11dė- l io rajono Kučgalio kaime a piplėšti parcluoluvt. 
Banditai, jtĮ tarpe ir aš, 11 tuo sutiko. Naklį nu t'.• jorne į Kuč
galio lrni m,Į vykdy ti pasiul ymo. 

/\ll•j ~ į kai111 ą , bandilai l iko ncloli namo, kuriame buvo 
parduotuvė. /\š ir icllauskas nut•j ome į parcluoluv(•s vedėjo 

namus pai1nti rakl t), atrakinti parduotuvės durtĮ ir tokiu 
budu p:1lekli į parcl11oluv\. Pri <'.· jus prie n a mtĮ, kuriuose gy
vrno parduotuvės veckjas (gyveno jis antrame aukšlr). aš 
::1lsisloj au prie kampo, o A lbinas Sidlauskas priėjo prie clu 
l'l) ir ėmė belstis. Kadangi niekas dllrtĮ neatida rė , jis pro 
l;1ng1J įli ndo į na11111s, iš kuritĮ po 10- 15 min uč itĮ grįžo 

kartu st1 parduoluv(•s vecll-j11 (jo pavardės ncži11a11), ir mes 
trise nu<' jo111c į parduoluV\'· 

J<·h's į pnrd11ol11 e;, Sidla11slrns uždegė žv:,k\ , į ·ak(· veck 
jui ir l i\Jliotckos vedi•jai atsistoti prie sienos. Jic111s l ai 
į vykdž it1 s, prndi-jotne grobti. 

Iš K11rg·;ll io kai 1110 parduol 11v('s pagrobL'Ill į va i rios pa
prnslos 111:11111[ :1kturos, t11 tlilo, pupiros tĮ, deglint's ir kili! prn• 
111oni•s prrki 1J , bel l iek • 1ll'\Hisin1c11u. Visa l ;ii (; t1 risr ir 

119 



sudėję į maišus išnešėm į gatvę , pas iimdami dar kelis šim
tus r _. blitĮ, dėl kurių Sid lauskas paliko parduotuvės vedė
jui r aštelį, ir su pagrobtais daiktais pas itraukėme į Pan
dėlio gi rią. 

Kiek dabar pris imenu, kiti banditai, j ų ta rpe Petronis ir 
Janušev ič ius , pl ėš i a nt Kučgalio kaimo parduotuvę, į ją ne
buvo įėj ę, bet stovėjo kieme ir sa ugojo. P agrobtas prekes 
nusinešėm patys. 

Parduotuvė Kazliškio kaime buvo apiplėšta tokiomis 
.aplinkybėmis: tiksliai kuri ais metais - nebepris imenu, 
1949 ar 1950 metais, bet tai buvo pavasarį, maždaug gegu
žės mėnesį . Banditui Aleksui Puzinui pasiū liu s , kartu su 
banditais Jonu Baltušiu, Jonu Cepuliu, Stasiu Liaudansku, 
:Romu Petroniu ir Albinu Sidl ausku sutikau ap ip l ėšti par
duotuvę, es ančią Pandėl io rajono Kazliškio ka ime. 

Nurodyt ą di eną , sutemus, ka rtu su minėta i s band itais 
išėjau iš Notigalos miško į Pandėl io rajono Kazliškio kaimą 
įvykdyti mūsų sumanyt ą grob imą . 

Atėję į kaimą ir sustoję apie 100 mctn1 nuo parduotuvės, 

nuta rėm kad aš Albinas š idlauskas ir Jonas Baltušis nu-
' ' eisime į p aštą, esantį ša lia parduotuvės, telefono l a idų nu-

traukti, o kiti banditai eis parduotuvės plėšti. 
Taip nuta rę išsiski rstėme. Pr iėję prie pašto, Si dlauskas 

ir Baltušis paliko mane prie jo, o patys suėjo į vidų. 
Nutraukę telefono laidus, j ie išėj o , išsinešė ned i delį ko

mutatorių, ku rį perdayė man. Kadangi j is buvo sunkus, jį 
či a pat sudaužiau. Tai padarę, mes trise nuėjome į parduo
t uvę, kuri jau burn atidaryta. Joje buvo mano pami nėti ke
turi banditai, kurie parduotuvės vedėjo ir da r dvi ej tĮ ar 
t r i j ų asmenų (kas jie buvo - nežinau) akivaizdoje ap i pl ė· 
šė parduotll\·ę . 

Kai iš parduotuvės pagrobtos pramoninės prekės, jų tar
pe ir degtinė, bu\'o surištos, sudėtos į maišus ir išneštos į 
gatYę, aš kartu su Puzinu nuėjau į kitą namo ga l ą, ku r gy
veno kažl::oks vyriškis, paėmiau iš jo a rk lį ir vežimą. priva
žiavau prie parduotuvės, pakrovėme pagrobtas prekes ir nu-
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\·ažiavome Notigalos miško kryptimi. Neprivažiavę miško 
kelis kilometrus, vežimą palikome kelyje, o patys nuėjome 
į m i šką. 

Kelyje sužinojau, kad, apipl ėš i ant pa rduotuvę, banditai 
da r pagrobė apie 600- 700 rublitĮ, bet kur, ar parduotuvėj e , 

ar jos vedėjo bute - nežinau, nes tuo nesidomėja u. 
Atvykę į Notigalos mišką, visas prisigrobtas prekes ir 

pinigus pasidalijome. 
Teroro aktai pnes Vabalninko ra jono Ząsinyčių kaimo 

gyventoją Nicą ir kitus buvo įvykdyti tokiomis aplinky
bėmis: 

1947 metų rugsėjo mėnesį, dienos nebeatmenu, gaujos 
yadeiva Albinas Sidlauskas Vabalninko ra jono Puznos 
miške p asiū l ė man ir banditams Juozui Bulavui ir Antanui 
Bulavui įvykdyti teroro aktą prieš Pandėlio rajono Ząsiny
lių kaimo gyventoj ą Nicą (jo vardo nežinau) ir keturis ru
StĮ tautybės pilieči us , iš kurių dviejų pavardė burn Durako
vas, trečią jis pavad ino Kuzmičium , penkto pavardės ne
beatsimenu. Sį teroro aktą š idlauskas p asiūlė įvykdyti to
dėl, kad kažkas jam pasakė, jog Nica turi gi nklą, o keturi 
rusai atvyko iš TarybtĮ Sąjungos rytin i ų sričitĮ ir, ka ip j is 
pasakė, jiems nėra kas veikti Lieturnje. Sidlauskas ta ip 
pat pasakė, kad j ie ginkluoti. 

Nutan~ įvykdyti teroro aktą prieš au~šči au minėtus as
menis, kitą d ieną visi keturi nuėjome į Ząsinyčių kaimą , 
kur, iš anksto sus i ta rę, nusp rendėm iš pradž i tĮ nužud yti Ni
cą , o paskui ki lus. 

Dėdamiesi mil ici jos darbuotoj ais, atėjome į Nicos butą . 

tač i au jo namuose neradome. Sutikome jo žmoną, p il ną , pa
gyYenusią moterį, kuri, maty t, iš ti krtĮj LĮ mus p a l aikė mi lici 
jos darbuotojais ir, mums prašant, pavaišino pienu. 

I šgė ręs pi en ą, Albinas Sidlauskas ėmė prašyti nam i nės 

deg t i n ės, keti ndamas, gavęs Nici enės neigiamą atsakymą , 

padaryti kratą bute ir tuo bū d u surasti jos vyro gink lą, nc
isšifravus savęs. 
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Sis Sidlausko sumanymas bu\·o į vykdytas, nes , Nicienei 
;itsakius neigiamai, pra dėjome jos bute kra tą , kurios metu. 
Juozas Bulavas lovoje po pagalve rado „Naga ną". 

Bulavas pasiėmė ginkl ą , sakydamas, ka d j is turį s iša iš
kint i, ar Nica tu ri l eidimą gi nklu i laikyti , ir p as i ū l ė Nicienei 
nuvesti mus į vyro darbo vietą. Dėl si lpnos sveikatos ji 
ats isakė eiti, bet pasakė, kad jos vyras kuli a javus ka imyni
niame O\'arpelio kaime pas p i li etį Gabrėną. 

Suž i noję iš Nicienės , kur jos yyras dirba, nu t a rėme, jos 
nepastebėt i, nuei ti į vyro darboviet~. Išėję į ki emą , pa
matėme lauke dirbantį Durakovą . Pri ėj ę prie jo, dėdamiesi 
milicijos darbuotojais, l iepėm jam nuvesti mus ten, kur Ni
ca dirba, nes l icienė tiks li ai nepasakė , ar jos vyras dirba 
Gabrėno ūkyje, ar jo laukuose. 

Durakovas mus taip pat palaikė milicijos da rbuotojais 
ir mi elai sutiko nu\'esti pas icą. Pakeliui Durakovas papa
sakojo, kad jo sūnus dirba ZąsinyčitĮ kaime kažkokios vi
suomeninės žemės ūkio organizacijos vedėju (pavadinimo 
nežinau) ir kad jis turi šautuvą. 

Kelyje šidlauskas, Durakovui nematant, man ir Ant a
nui Bulavui daYė suprasti, kad reikia užeiti pas Durako\'O 
sūn ų. Durakovas nieko nesuprasdamas sutiko. 

Priėjus prie namų, kuriuose gyveno Durakovo sūnus , 

jo \·a rdo nežinau, tame pačiame Ząsinyči ų kai me, Albinas 
Sidlauskas davė man ir Antanui Bulavu i s upras ti, kad nu
žudytume Durakovo sūnų ir paskui eitume į Pa girių kaimą, 

kur Sidlauskas ir Juozas Bulavas, eidam i pas Nicą, turi nu
žudyt i Durakovą tėvą ir Kuzmiči tĮ, jo pava rdės nežinau. 

Kad Durakovas tėvas nesuprastų mūsų tikro s umanymo, 
Sidlauskas jį paprašė parodyti , kur gyvena Kuzmiči us . Su
manymas pavyko, ir Durakovas kartu su juo ir J uozu Bula
\ ' U nuėjo į Pagi ri ų kaimą, neužėjęs į sūnaus butą . 

Kai tik Sidlauskas su nurodyta is asmeni mis nuėjo nuo 
Dura kovo sūna us namų, aš kartu su Antan u Bul avu užėj a u 

į Durakovo sūnaus kiemą ir pamačiau jį d ir b a n t į lauke. 
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Jis taip pa t mus pamatė. Rankomis mes jam padavėme 
žen kl ą , kad j is a teittĮ pas mus. 

Durakovas sūnus nutraukė darbą, pri ėjo prie mūsų ir 
mes, pasivadinę liaudies gynėja is, li ep ėm jam įeiti į namus 
ir parodyti l eidimą g inklui laikyti. 

Durakovas sūnus neprieštaravo, ir mes suėjome į jo 
kambarį, kur iame kitų žmonitĮ nebuvo. čia jis mums parodė 
l eidimą šautuvui la ikyti. Aš pareikalavau, kad parodytų ir 
šautuvą , nes reikia patikrinti, kaip jis laiko ginkl ą. Dura
kovas sūnus ir tada, matyt, nesuprato, kas esame, nes iš po 
čiuž i nio išėmė šautuvą ir 60 šovin itĮ ir padavė banditui An
tanui Bulavui. P astaras is, dėdamas is tikrinąs šautuvą , stai
ga i šsitraukė iš dėklo 7,65 mm kalibro pistoletą ir t ri s ka r
tus šovė į Durakovą sūnų, sėdėjusį ant lovos, ir jį nužudė . 

Lavoną pa likome lovoje. Pasiėmę šautuvą, šovinius ir do
kumentus ginkl ui laikyti , išėjome iš buto ir nuėjome į Pa
giriLĮ k a imą pas pi l ietį Pučėtą , kurio bute gyveno Kuz
rničius . 

šis ka imas yra ne daugiau kaip už dviejų kilometrų nuo 
2ąsi nyčiLĮ kaimo. Priėjęs prie I(uzmiči au s namų ir atidaręs 
duris, pamači au , ka d Kuzmičius ir Durakovas tėvas (be 
ban dito Juozo Bulavo, kitų žmonių nebuvo), s tovi prie s ie
nos. Tuo metu Albinas S idlauskas pasakęs , kad esame „lie
tuvia i partizanai", s taiga iš 9 mm pistoleto iššovė į Dura
kovą tėvą ir Kuzmiči LĮ, o kai jie kri to, jis dar po ka rtą šovė 

jiems į ga lvą . 

Sid laus kas pasiėmė Kuzmičia us šautuvą, šovinius ir as
mens dokumentus, ir mes vis i nuėjome į Dvarpelio kaimą 

nužudyti Nicos. 
Keli šimtai metnĮ nuo kaimo Sidlauskas liko krūmuose, 

o mes nuėjome į Gabrėno namus. Jis taip pasielgė, nes bu
vo vietinis gyventojas ir nenorėjo, kad kas jį pamaty ttĮ . 

P ri ėjQ Gabrėno namus, pas kluoną pamatėme Nicą, kuris 
kartu su vienu piliečiu kažką ve ikė prie kuliamosios ma
š inos. Priėj ę išsiaiškinome, kad jie remontuoja mašiną. 
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Priėję prie icos, pasiteiraYome, ar neturi j is a laus J· 
pasakė neturįs. Antanas Bu)ayas, išsitraukc;s pistoletą,· li:~ 
pė j iems pakelti rankas. Tačiau ica rankLĮ nepakėl ė ir no
rėj o suduoti smDgį Antanui Bulavui, kuris š iek tiek atšoko 
ir i švengė jo. ica mėgino bėgti, bet Antanas Bulavas i: 
7,6? mm kali_br?_ pist?leto ir aš i!. pistoleto „TT" šovėme į j į 
kelts kartus ir JIS krito. Tuo paciu metu Juozas Bulavas iš 
9 mm kalibro pistoleto nužudė rusą. 

Vėli au aš priėjau prie Nicos ir dar kar t<1 iš pistolet0 šo
via u jam į galvą . 

1 g52 m. sausio 14 d. 

Teroro aktas prieš Remeiką buvo įvykdytas š iomis ap
linkybėmis: 1949 m. liepos ar rugp iūčio mėnesi, dienos neat
simenu, aš kartu su kitais ban ditais - Albinu šidlausku. 
Kostu Kregžde, Jonu Sidlausku, Romu Vaivada, Stas i1L 
Liaudansku buvome Kadan1 miške, buvus iame Papi lio 
valsčiuje (dabar P andė lio rajonas). Siame miške buvo mū 

sų gaujos la ikina stovykla . 
Gerai atsimenu, kad tai buvo p irmadienį . Albinas šid

lauskas pasiūlė mums kur nors ant kelio surengt i pasa l ą 

ir įvykdyti teroro aktą prieš tarybinius bei partini us akty
vistus, kurie vyks į Biržus tarnybos reikal ais ar į turgLĮ. 

Mes suti kome su Sidlausko pasiūlymu padaryt i pasa lą ir 
įvykd yti teroro a ktą . 

Banditas Kregždė čia pat pasiū l ė padaryti pasalą prie 
Biržų rajono Karališk ių kaimo til to, motyvuodamas tuo. 
kad ši vieta yra v i sų patogiausia ir čia galima gera i užsi
maskuoti krūmuose . 

Atvykę į vietą, nustatėme, kad prie in ą prie tilto krūmai 
reti. Tačiau pasa l ą pada rėme taip, kaip buvo nutarta. 
Aš - Pi vorav iči us, ir dar vienas ban ditas sugulėm už 
300 metrų nuo tilto vienoje pusėj e kelio, o kitoje p usėje - -
kiti banditai - Albinas Sidlauskas, Jonas Sidl auskas, Ro
mas Vaivada, Bronius Vaiva da ir Stasys Liaudanskas. Už
s imaskavome krūmuose . Paaiškinu, kad pasaloje sug·ulėm 
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a1-1 kstLĮ rytą, kai dar buvo tamsu, kad niekas mūsų ne
paslebėitĮ. 

Maždaug 16 va l ancl ,Į pasaloje sč·dėj ~ Sidlauskas ir kiti , 
buvr; nuo mūstĮ už 500-600 metnĮ, pa stebėjo du vyrus, v;i 
žiavusius dvirač i ais iš Birž tĮ. Ji e abu buvo ginkluoti ša u
tuvais - vienas rusišku, antras vokišku. $autuvai buvo pr i
tvirlinli prie dv iračių rėmLĮ. Kai tik dv iratininka i p r ia rtėjo 
prie pirmos grupės, į juos buvo atidengta ugnis iš automa
t11 ir šautuvų. Abu dviratininkai , metg dviračius, pasi leido 
bėgti į priešingas puses. Vienas bėgo mūs tĮ kryptimi. Tai 
pasteb0j~, aš ir Kregždė ėmėm ša udyti į j į . Aš šoviau apie 
60 ka rltĮ is vokiško pus iau automatinio ša utum, bet tam 
žmogui vis dėlto paYyko pabėgti. 

Antras dviratininkas tuo metu įvirto į g riovį ir ėmė at
-; išaudyti. Sovė apie 15 karttĮ . Banditai Sidlauskas ir kit i 
sustipr ino ugnį ir pagaliau jį nušovė. Susišaudymo metu 
banditas Albinas Sidlauskas metė į minėtą žmogų gra
na l č) , bet ji nesprogo. Susišaudymo metu bu\"O sunkia i su
žeisL1s bandi tas J onas Sidlauskas, kuris kitą dieną mirė. 

Įsiti kinr; , kad antras vyriškis nušautas, Albin as Si cl laus
lrns iškratė jo kišenes, rado pas j į komjaun imo b i lietą ir 
;ismens dokumentus, iš kur itĮ paaiškėjo , kad tai buvo Remei 
ka . Be to, tuomet buvo paimta: du šautuvai, vienas rusiš
kas, ant ras vokiškas. Iš Remeikos burn paimtas rusiškas 
šmituvas. Antras ša utuvas buvo prit\'in intas prie dviračio 
rL'mo. Dviračius palikome ant kelio. 

1952 m. sausio 15 d. 

Teroro ak tas prieš bun1sį Kup reliškio \'aLčiaus žemės 
komisi jos pirminink,Į Vilil! Gringį buvo į,·ykdyta s 1949 rne
tlĮ rudenį . Mėnesio ir dirnos tiksliai dabar nebeatmenu. 

Nurodytu laiku, naktį , aš su banditais Albi nu Sidlaus
ku ir Kaziu Glemža ėj a u iš Pandėlio gir ios į Puznos mi šk cĮ, 
es a ntį Vaba lninko rajone. 

Kelyje, netoli V;ibalninko rajono Girste ikitĮ kaimo, su
la i kėme vieną senį, kur io pa ,· ardės nežina u. J į gera i paži-
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nojo banditas Sid lauskas. Sidlauskas ėmė sulaikytąjį klau
sinėti, kur jis bu\'O. Senis atsakė, kad jis buv<;;s Vabalninko 
rajono J\\irgų kaime pas pilietį Varną, va rdo jis ne
minėjo. 

Tada sulaikytasis senis mums pranešė, kad Varno na
muose yra Kupreliškio va lsčiau s vykdomojo komiteto dar
buotojas Gringis ;r kad jis turi šautuv,Į. Pa l eidęs senį, 

Sidlauska pasiūlė nueiti į Varno Yicnkicmį ir įvykdyti te
roro aktą prieš Gringį. S utikome. 

Priėję Varno vienkiemį, pro l angą pamatėme Gringį, 
gink l uotą šautuvu. Jis sėdėjo prie sta lo ir gėrė a lų. Kartu 
su juo prie stalo sėdėjo mergina, kaip vėliau paaiškėjo, tai 
buvo Varno duktė . Kambaryje pamatėme dar vieną mote
rį - senę. 

etrukus Gringis ir Varno duktė perėjo į k i tą kamba rį. 

idlauskas liep ė mums stebėti duris, esančias kitoje namo 
pusėje. UžsimaskaYęs serbentLĮ krūmuose, sustojau apie 
10-15 metrų nuo Varno namo, š idlauskas atsistojo už 
kampo, o Glemža - atskirai. 

Tuojau po to iš Varno namLĮ i šėjo Gringis, į k urį aš -
Pivoravičius ir banditas Sidlauskas ėmėm šaudyti. Aš šo
viau į Gringį iš pusiau automatinio šautuvo 4 ar 5 kartus. 
Banditas Sidlauskas paleido į Gringį serij ą iš automato. 
Tokiu būdu Gringį nužudėm, ir jis krito tarpduryje. 

Atidaręs duris į \'irluvę, banditas šid lauskas įsakė už 
gesinti šdesą kambaryje. Kažkas iš Varno šeimos na riLJ 
užgesino šviesą. Po to aš ir banditas idlauskas įėjome 
į Varno kambarį. Cia paklausiau Varno dukters, kas bu,·o 
j ų namuose. Ji a tsakė, kad tai buvo Kupreliškio valsčiau 
\·ykdomojo komiteto darbuotojas Gringis. 

Kambaryje ant stalo Sidlauskas pamatė šautuq, kurį 
jis ir paėmė, ir mes išėjome iš na mtĮ. Slovėj Q sa rgyboje 
banditas Kazys Glemža nuavė Gringiui jo chromini us ba
tus ir paėmė asmens dokumentus. Paskui mes nuc'jome 
į Vabal ninko rajono Kadarų mišką, kur turėjome sus ilik ti 
su banditu Kostu Kregžde. 
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Teroro aktas prieš Kulgol«Į ir Vilčinską burn įvykdytas 
l 950 mclLĮ gruodžio mėnesį . 

Dar 1950 melLĮ pa\·asa rį banditas Sidlauskas, kalbėda
lllc! S su ma ni mi, pranešė, kad Kulgoką ir Vilčinską reikia ar
timiausiu metu nužudyti, nes jie abu yra loja l ū s TarybLĮ val
džiai, ir jis juos į tariąs, kad j ie informuoja Tarybų ,·a ldžios 
organus ap ie naciona l ist in ės gaujos bu,·imo ,·ietą ir jos da
lyv iLĮ veiksmus. Vykdydami š į nutarimą, aš, banditai Jonas 
Cepulis ir Jonas Baltušis 1950 mettĮ gruodžio mėnes! , 
naktį, nuėjome į Stročiūnų kaimą, Vaba lninko rajone. Pri 
ėj ę I(ulgoko v ienkiemį, bandi ta i Cepulis ir Baltušis į ėjo į 

kamba rį, o aš likau sargyboje prie dunĮ. Po kokių 10 minu
čitĮ jie abu i šėjo. Cepulis pranešė man, kad Kulgoko jie 
namuose nerado. Jo žmona pasakė, kad jis yra Vabalninko 
ra jono AbejulLĮ kaime pas pilietį MikC'ną , vardo nežinau. 

Po to mes visi trys nuėjome pas J\\ ikėną. Priėję Mikėno 

\'ienkiemį, pro l angą pamatėme Ku l goką kambaryje. Ban
dita i Cepulis ir Baltušis įėjo į 1'v\ikėno namus, o aš likau 
kieme s tebėti. Įsitikim; , kad tai yra !ikrai Kulgokas, Bal
tušis ir Cepu lis surišo jam kambaryje rankas ir išvedė iš 
buto. NusivedQ Kulgoką į pirtį, už kokitĮ 100 metnĮ nuo 
J\1 i kėno gyvenamojo namo, mes jį ap ie 20 minučiLĮ ta rd ėme, 
kalti 11d2mi jį, kad j is padeda Ta rybtĮ valdžiai. 

Tardymo metu banditas Cepu lis paleido į Kulgoką seri
j;1 iš automa to ir nužudė jį. Pa da rę kratą , paėmėm iš Kul
goko jo asmens dokumentus ir karinį b ilietą . 

' u žudę I(ul goką, tą pačią naktį įvykdėme teroro aklė) 

prieš Vilčinską, Vabal ninko rajono Girbuč itJ kaimo gyvt'll · 
toj,1. i110 reikalu trise nu(-jome iš 1\\ikė110 vi011k ie111 io į Gir
bui:'itĮ kaimą . Pr iėj i; Vilčinsko namus, pamatėme, kad Š\'il'
:--os nėra, ir padarėme išvadą, kad šc i111a miega. 

Pri ėjQ prie dunĮ, ėmėm belstis. Vilči nsko ž111onai alida-
1 i11 s d11ris, į namus įėjo banditai Ct'pulis ir Baltušis, o a~ 
likau prie durtĮ sa rgyboje. 

J\'\a ždaug po 30 minuči tJ išgirdau Vilčinsko lrn mbaryjc 
3 ar 11 š11vi us iš pistoleto. Netrukus iš na tlllĮ išC'jo bandib 
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Baltušis, kuris pranešė, kad jis sušaudė Vilčinską iš pisto. 
leto. Vilčinską jie taip pat tardė, bet jis niekuo neprisipaži. 
no. Po kokių penkitĮ minučių pasirodė banditas čepulis ne. 
šinas apie 30 ki logramų lašiniLĮ ir bidonu žibalo. 

Į vykdę teroro aktus prieš Kulgoką ir Vilčin ską, mes nu . 
ėjome į slėptuvę Pandėlio girioje. 

1952 m. sausio 15 d. 

Teroro aktą prieš VS/v\. Kupreliškio valsčiaus skyriau~ 
liaudies gynėjus Jasinską, Silenį ir buvusį Kupreliškio 
valsčiaus vykdomojo komiteto mokesčiLĮ inspektorių Vadlu
gą įvykdėme tokiomis ap l inkybėmis : 

Kaip dabar atmenu, tai įvyko 1949 metų lapkrič io pra
džioje, Spalio revoliucijos šventės išvakarėse. Įvykdant te
roro aktą prieš liaudies gynėjus ir mokesčių inspektoritĮ , 
taip pat pagrobiant 37 000 rublių valstybiniL! pinigLĮ daly
vavo penki banditai, būtent: aš - Pivoravič ius, Albinas 
Sidlauskas, Alfonsas Januševičius, Kazys Glemža, Stasys 
Lia u danskas. 

Sio įvykio išvakarėse bandi tas Albinas šidlauskas pra
nešė banditams, kad jis sužinojęs iš savo giminaičio Alfon
so Svelnio, gyvenančio Vabalninko rajono AbejuttĮ kaime, 
jog sekančią dieną iš Kupreliškio va l sčiaus vykdomojo ko
miteto bus vežama didelė pinigų suma į Valstybės banko 
Biržų kontorą. 

Toliau Sidlauskas paaiškino, kad su pinigais žmonė:
vykstą dviem vežimais: pirmu vežimu važiuos Kupreliškio 
finans11 skyriaus darbuotojas, o antru vežimu - jį lyd intie
ji liaudies gynėjai; jLĮ būs ią trys, bet konkrečiai, kas š iam 
tikslui yra išskirtas, Sidlauskas nepasakė·. 

Pasiskirstėm į dvi grupes: pirmą grupę suda rėme aš -
Pivoravič i us ir banditas Kazys Glemža. Mūs11 uždavinys 
buvo nuša uti arklį, kuriuo važiuos finans11 skyriaus darbuo
tojai su pinigais, kurie, kaip Sidlauskas mus informavo, vn
žiuos i ą pirmieji. 

l :?8 

Antrą grupę sudarė pats Albinas Sidlauskas, Alfonsas 
J anuševičius ir Stasys Liaudanskas. Jie turėjo įvykdyt i te
oro aklą prieš tris liaudies gynėjus, lydinčius tinansL! sky

~iaus darbuotojus, kurie važiuosią iš paskos antruoju 

vežimu. 
Sutinkamai s u paruoštu planu kitą dieną, kai dar buvo 

tamsu, padarėme pasalą DirvoniškitĮ miško pakraštyje, 
KadarLĮ ir Kemėnų kaimų apylinkėse, prie kelio iš Kupreliš
kio į Biržus. 

Abi grupės išsidėstė viena nuo antros apie 30-40 met
rLĮ. Apie 9 ar 10 valandą ryto, kai jau buvo šviesu, bandita:: 
Albinas Sidlauskas pranešė man, kad iš Kupreliškio pusės 
jis pastebėjo du vežimus, kurių vieną jis liepė man ir Glem
žai sustabdyti ir patikrinti. 

Vežimai važiavo v ienas nuo kilo apie 30 metnĮ. Pirmąjį 
Sidlausko grupė praleido, o kai vežimai priartėjo prie tos 
vielos, kur mudu su Glemža buvome pasaloje, aš sušukau, 
kad sustabdytų arkl ius. Tači au važiavę vežime dvi mergi
nos ir vienas vyriškis, matyt, manęs neišgirdo ir važiavo 
toliau. Tuo metu antra grupė atidengė ugnį į antrą vežimą, 

kuriuo važiavo liaudies gynėjai. 
Išgirdę šūvius aš ir banditas Glemža priėj ome arčia u 

kelio ir ėmėm šaudyti į arkl į, kuriuo važ iavo dvi merginos 
ir vyriškis. Nuo vežimo nušoko ir sugulė griovyje du žmo
nės, o vienai merginai pavyko nuvažiuoti vežimu. Paskui 
pamačiau ant kelio nušautą arklį ir netoli nuo vežimo grio
vyje liaudies gynėją Jasinską, kuris atsišaudydamas trau
kės i grioviu. l Ja s inską aš šoviau iš šautuvo apie 50 karhJ. 
Be to, aš ir banditas Sidlauskas metėm į Jasinską clvi gra
n;1tas, jos abi sprogo ir tuo būdu nužudėme Jasinską. 

Antras liaudies gynėj as, Silkinis, buvo nukautas ant 
kelio, bet pasa kyti tikslia i, kas jį nušovė, aš ar Glemža, ne
galiu, nes į bėgantį arkl į, kuriuo važiavo Si lkinis ir dvi 
merginos, ša udėme vienu metu. Į vež imą paleidau iš šau
tuvo apie 10 šūvių, o iš viso per susišaudymą sunaudojau 
apie 60 šovinių ir vi eną vokišką grana tą. 
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Paaišk111u, kad as ir Glemia at1denge111e ugnĮ Į pirm• 
jį vežimą. Iš jo iššoko mergina, kuri atsigulė grio, yj! 
o Silkinis tuo metu buvo nukautas ir taip pat liko gulėti ani 
kelio. Susišaudymas užtruko apie 20-30 minučiL!, 

Susišaudymui pasibaigus, priėjau prie liaudies gynėjo 

Jasinsko, kuris dar bu\'O gyvas, ir iš pistoleto „TT" šoviau 
keturis kartus jam į gal\'ą. 

Pribaigęs Jasinską, grįžau i kelią, prie vežimo, kur su
sirinko ir kiti banditai. 

Valstybinius pinigus, apie 38 000 rubliLĮ, pastebėjo ir 
paėmė Glemža. Pinigai buvo portfelyje. Be to, mes paėmėm 
dar du automatus su diskais, 1š liaudie::. gynėjo paėmiau iš 
palaidinės kišenės komjaunimo bilietą ir 25 rublius. Pa
ėmę pinigus ir ginklus, nuėjome į slėptuvę Svegždos miške. 

Valstybinius pinigus, 37 ar 38 tuksiančius rublių, mes 
pasidalijome . .Man teko 6000 rublių. 

Apiplėšiant žemės ūkio kooperatyvą Dilių dvare daly
vavome 6 banditai, būtenl: aš - Pivoravičius, Albinas Sid
lauskas, Jonas Sidlauskas, Povilas Kaupas, Alfonsas Pet
ruiskis ir Kazys Glemža. 

Apiplėšimas buvo įvykdytas 1948 metų gruodžio mėne
sio naktį tokiomis aplinkybėmis: nurodytu laiku aš kartu 
su visa gauja slapsčiausi Puznos miške. Ryšium su besiar
tinančiais šalčiais buvo nuspn;sta apsirūpinti maisto pro
duktais žiemai. 

Banditai Povilas Kaupas ir Petruiskis pranešė Sidlaus
kui, kad Dilių dvare esanli žemės ukio kooperatyvo ki a ul i ų 

ferma ir kad ten patogiau grobti. 

Kurią dieną, neprisimenu, banditai, tarpe jų ir aš, nu· 
ėjome į Dilių dvarą. Kelyje mes iš vieno valstiečio, kuno 
pavardė, rodos, Petrauskas ar Petronis, gyvenanč io netoli 
Dilių dvaro, paėmėm arklį. Atvykę į Dilių dvarą, aš kartu 
su banditais Jonu Sidlausku, Kaupu užėjau į kiauliLĮ fer1110s 
vedėjo (jo pavardės nežinau) butą, liepėm jam pasiimli 
kiaulių fermos raktus, įžiebti žiburį ir eiti su mumis. 
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Atvykus į fermą, buvo atidarytos durys, ir mes ĮeJome 

i arklidę, kur buvo įrengta kiaulitĮ ferma. Paskui aš iš pis
toleto nušoviau 11 ki aulių, pribaigdamas jas vokišku du rtu
vu. Tuo metu, banditui Glemžai nurodžius, fermos vedėjas 
pakinkė antrą arklį, priklausantį žemės ūkio kuoperatyvui. 
Sudėję paskerstas kiaules į du vežimus, mes išvykome 
į Puznos mišką. Neprivažiavę miško, paskerstas kiaules 
sudėjome į vieną vežimą, priklausantį žemės ūkio koopera 
tyvui, o Petronio, ar Petrausko arklį paleidome, ir jis nuėjo 

DilitJ dvaro link. 
Po to mes nuvykome giliau į Puznos mišką, kur sekan

čią diC'n<} skerdieną apdorojome ir pasidalijome. Aš ir ban
rlitas Sidlauskas paėmėm apie 100 kilogramų mėsos ir nu
nešėm gaujos padėjėjui Petrui Laurinokui, gyvenusiam 
Vabalninko rajono Gliaudelių kaime, pas kurį tuo metu 
slapstėmės . 

Zemės ūkio kooperatyvui priklausantį arklį, pakinktus 
ir Yežimą pardaYėm, bet tiksliai kas pardavė ir kam - ne
žinau. 

Mikonis Bronius, Povilo s., gimęs 1926 metais 
Vabalninko rajone, Buožių kaime. 

MIKONIO Broniaus parodymai * 

1951 m. spalio 18 d. 

Į nacionalistinę ginkluotą gaują įstojau 1945 m. balan
džio mėnesį tokiomis aplinkybėmis. Nuo 1945 mettĮ kovo l 
iki 15 dienos buvau kariniam apmokyme Vabalninko kari· 
niame komisariate. Baigęs apmokymą gavau pažymėjimą 
ir grįžau namo. Antrą dieną prie namtĮ dun1 pastC'bėjau pri
segtą popieriaus lapą, iš sąsiuvinio, kuriame pieštuku buvo 
parašyta: ,,Jei nori gyventi, ateik pas mus - partizanus, jei 
nenori gyventi, tai nešdinkis kur nori". 

Maždaug po savaitės ant dunĮ buvo priklijuotas panašus 
įspėjimas. Bijodamas, kad banditai gali mane sušaudyti, 

• ADSR f., r., 60-82 l. 
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• 
išviriau naminio alaus ir nuvez1au hesis lap stantiems bro
liams Jonui ir Petrui Viksvoms. 

Apytikriai po pusantros savaitės pas mane į butą atėfr 
broli ai Jonas ir Petras Viksvos pasakė, kad a lus labai ge
ras, ir į spėjo, kad reikia prie jLĮ prisidėti, nes kitai p bus blo
gai. Įspėj ę mane jie išėjo iš nam14. 1945 metų balandžio 
pradžioje, naktį, pas mane į namus atėjo Jonas ir Petras, o 
su jais dar trys g inkluoti banditai , kurie ėmė man pasakoti, 
kad greit ateisią amer ikiečia i , pas ikei sianti va ldžia ir tuo
met mums būsi ą gerai, o todėl reikia eiti su jais į gaują. Jie 
tuojau pat i šėjo . Kitos dienos naktį Jonas Viksva atnešė 

ma n vokišką šautuq ir 20 šovinių ir pa sa kė, kad esu jLĮ 

.. partizanas". Paėmiau šautuvą ir padėjau kama roje už lo
rns, kurioje miegojau, ir iki gruodžio mėnesio visą l aiką 

buvau namie. 1945 metų rudenį, kai mūsų namus ėmė daž
nai lankyti karei\'iai, aš ir broliai Viksvos naktį sus irinkda 
vome į \'ieną vielą ir su ginklais ėjome miegot i į krūmus. 

1945 meltĮ gruodžio mėnesį visai išėjau iš nam_ų į gaujų. 

Gaujai, kurioje buvo 9 žmonės, va dovavo Vaba lninko ra
jono Stuburų kaimo gyventojas Antanas Užubalis (nukautas 
1946 metais) . Nukovus Užubalį ir dar penkis banditus, ban
d ihĮ grupei ėmė vadovauti Jonas Viksva. Grupėje tuomet 
buvo keturi žmonės: J onas Viksva, Petras Viksva, J onas Do
vainis ir aš. 

1947 metų vasario mėnesį buvo nukautas J onas Viksva. 
Grupei ėmė vadovauti Jonas Dovainis. 1947 mettĮ kovo mė

nesį buvo nukautas ir Petras Viksva. 
1948 melų rudenį į mūsų banditų grupę į stojo l(c1zys Va 

lentėlis. 1949 metti pavasarį buvo nukautas ir Jonas Dova i
nis . Grupėje likau aš ir Kazys Valenlėli s. Iki 1950 mct tĮ aš 
ir Valentėlis buvome dviese, periodiškai susitikdavome su 
banclit11 grupės vadeiva Sidlausku. 1950 metų pavasarį 
į mūsų grupę įstojo Kazio Va l entę l io brolis Vytautas. Gru 
pei vadovavau aš. 
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Užubalio vadovaujama gauja, kurioje buvau, ginklu ko
vojo prieš Tarybų valdž i ą, žudė Ta rybų valdžiai loja li us 
piliečius , l aukė amerikieči tĮ ir esamos Lietuvoje santvarka~ 
nuvertimo. 

Iki 195 1 metų rugsėjo mėnesio buvau eilinis banditas. 
195 1 mettĮ rugsėjo pabaigoje, kai Vabalninko rajono Puznos 
miške susitikau su banditų rinktinės atstovu „Saulium", š is 
man pasakė, kad esu paskirtas banditų būrio vadu. 

Gaujoje turėjau slapyvardį „Cvinklis", buvau ginkluo
\,is <1 utom<1tu „PPS" ir helgišku pistoletu. 

1951 m. spalio 13 d. 

Aš įstojau į Tendžiulio * vadovauj amą gaują, joje buvo 
apie 15 žmonių. Įstoj ęs į gaują, gavau vokišką šautuvą . .Man 
bu\"o duotas „Cvinklio" s lapyvardis. Tendžiul io gaujoje bu
vau iki 1949 metų sausio mėnesio, o kai Tendžiulis buvo nu
kaulas, su kitais banditais perėjau į Sidlausko vadovaujamą 
gaują, kurioje tuomet buvo 10 bandihĮ . šioje gaujoje buvau 
iki 1950 metLĮ rugsėj o mėnesio. 

1950 metLĮ rugsėjo mėnesį gaujos vadeiva buvo nukautas. 
Likę Sidlausko vadovaujamos gaujos dalyviai išsi skirstė 

i grupes po 2- 3 žmones. 
Aš pradėjau vadovauti 3 žmonitĮ grupei. Mano grupėje 

buvo Kazys Valentėli s, s lapyvardis „Pavasaris", ir jo brolis 
Vytautas Valentėlis. 

Antrajai grupei va dovavo Romas Petronis. Jo grupėj e 

buvo banditai Linas Pivo ravičius , Jonas Baltušis, banditas. 
vardu Stasys, banditas s lapyvardžiu „Cučkis" ir banditas 
Bronius Vaivada, kuris 195 1 metais buvo nukautas Vabal
ninko rajone, Zadeikių kaimo apylinkėse. 

Kiliems banditams susiskirsčius grupėmis ir išėjus į įvai 

ria s vietas, su Petronio grupe pirmą kartą susitikau 

• Tcndžiulis - buv. buržuazi nės kariuomenės aviacijos kapito nas. 
g-aujos va deiva. Jo gauj a i prikl ausė U žUba lio banditų grupė . Zuvns 
Tenclfa1 li11i , grupė įsiliejo į Sidla usko gaujl) . Red. 
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1951 metų balandžio mėnesį Vabalninko rajone, Pyvesos 
upės apylinkėse. Susitikę pasikalbėjome, kaip kas praleido 
žiemą, kokiLĮ buvo atsitikimų. Trumpai pasikalbėję su savo 
ir Petronio grupe nuėjome į Puznos mišką, kur išbuvome 
tris paras, ir vėl išsiskirstėme. Prieš išsiskiriant sus itarė
me, kur sekantį kartą susitikti. Po šito susitikimo su Petro
niu palaikydavome reguliarius ryšius ir susilikdavome kartą 

per dvi savaites ar mėnesį. 

Su savo grupe aš daugiausia veikiau Vabalninko rajonu 
Gumbelių, Stuburų, Bakšėnų ir kitų kaimų, o Petronio gru
pė - Zadeikių, Girsteikių, .MontvidLĮ kaimLĮ apylinkėse. 

Mano ir Petronio vadovaujama bandittĮ grupė turėjo 
šiuos ginklus: aš automatą „PPS„ ir 14 užtaisų belgų pis
toletą, banditas Kazys Valentėlis - automatą „PPS" ir 
pistoletą „Parabelum", banditas Vytautas Valentėlis -
vokišką šautuq ir pistoletą „Valter". 

Banditų gaujos vadeiva Petronis turėjo vokišką automa 
tą ir pistoletą „TT", banditas Pivoravičius - vokišką šau
tuvą ir vieną granatą, banditas „Cučkis" - automatą 

,,PPS" ir „Nagan" sistemos revolverį, banditas Jonas Bal
tušis pradžioje turėjo vokišką automatą, tačiau, kokį jis 
dabar turi ginklą, pasakyti negaliu, nes su juo nebuvau 
susilikęs nuo 1951 metų. 

Pradedant nuo 1945 metų balandžio mėnesio, t. y. nuo to 
momento, kai įstojau į veikiančią ginkluotą nacionalistinę 

gaują, daug kartų dalyvavau vykdant teroro aktus prieš vie
tinius piliečius. 

1945 metų lapkričio ar gruodžio mėnesį, banditams pa
vedus, kitLĮ Tendžiulio gaujos banditų akivaizdoje nušoviau 
pilietį Stasį Sidlauską, Adomo s., Vabalninko rajono Tu ittĮ 

kaimo gyventoją. 

1946 metLĮ pavasarį Tendžiul io gaujos dalyviai mano aki
vaizdoje nužudė pilietį Alfonsą Cernių ir Joną Sakicką, gy
venusį Vabalninko rajono Barlašiškių kaime. 1949 mela is 
Sidlausko gauja, kurioje dalyvavau ir aš, Vabalninko 
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rajone, Ka l naga liLĮ kaime nužudė tris rusus, kuriL) pa var 

dži11 nežinau. 
1951 metais Pandėlio ra jone, Kil iški tJ kaime buvo nužu-

dytas milicijos leitenantas, kur io pavardės nežinau. 

1951 m. spalio 14 d. 

Stasį Sidlauską aš pats nušovi au už tai, kad mes ji jta
rėme esant tarvbinj aklyvista . Sid lauskas buvo suša udytas 
Bernoto bute, Vabalninko rajone, BerniūniškitĮ kaime. Pas 
Bemotą buvo tuo metu vakarėlis, kuriame buvo ir S idlaus
kas. Nužudyti Sidlausko atėjome 11 žmonių: aš, Antanas 
Užubalis, Bronius Masiulis , Bronius Simkevičius, P etras 
Bacrnis, Vytauta s Mikonis, Jonuška ir kiti; v isi jie nukauti 
ivairiu metu. 
· Atėję i Berniūniškiq kaimą , mūstĮ šeši žmonės l iko vie
name vienkiemyje, pas ką, bfltent, nep ris imenu, o kiti pen
ki, ju tarpe ir aš, nuėjome pas Bernotą. 

Mums priėjus prie namu, trys liko kieme, o mudu su 
B;ic0niu jėj ome į kambarį. P amatęs Sidlauską , vienu šūviu 
jį nukoviau. 

1946 met1i pavasarį š ios gau jos sudėtvje dalyvavau nužu
dant Vabalninko rajono Ba rtašiškitĮ kaimo gvventoi us Al
fonsą Cernių ir Joną Sakicką. CernitĮ sušaudėm, kaip apy
linkės tarybos pirmin inką, o Sakicką įtarėme huvus tarybinį 

aktyvistą. 

1951 m. lapkričio 1 d. 

1945 metLJ žiemą gavau gaujos vadeivos Užuhalio užda
vi nį įvyk<lyti teroro aktą prieš Vabalninko rajono TuihĮ kai
mo gyventoją Stasį Sidlauską, kuris tuo metu jau turėjo apie 
70 mcl t), dirbo savo [ikyjc. Cia pat Užubalis man pranešė, 
kad l0 clienl'Į Sidlauskas galįs bCtti Vabalninko rajono Bcr
niDni škitJ kaime ruošiamame vakare pas pil i etį Bemotą, jo 
vardo nežinau . gyvenantį už kokitJ 3-,l kilometnJ nuo Sid
lausl<o. 
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Teroro aktui prieš Sidlauską įvyk<iyti susirinkome naktį 
kokie penki žmonės, būtent: Petras Bacenis, Pranas J onuš
ka, Bronius Masiulis, Vytautas Mikonis (visi j1e nukauti) ir 
dar kažkuris nacionalistinės gaujos dalyvis. Visi buvo gink
luoti. 

Mes apsupome Bernoto ūkį, kad Sidlauskas nega lėtų pa
bėgti. Kartu su Baceniu įėjome į Bernoto namus. čia buvo 
surcngi:os nedidelės išgertuvės, kuriose dalyvavo keli pilie
čiai. Iš jų nė vieno nepažinojau, išskyrus Stasį Sidlau ską, 
kuris buvo mano tolimas kaimynas ir gyveno už kokitĮ trij11 
kilometrų nuo manęs. Pastebėj ęs Stasį šidl auską prie lango. 
vieną kartą šoviau iš vokiško šautuvo, kurį turėjau su savim, 
ir jis krito ant grindų. Tai atlikę mes i šėjome iš kambario 
ir nuėjome. Anie šidlausko nužudymą pranešiau gaujos va
deivai Užubaliui. 

Stasį šidlauską nužudėm už ta i, ka<i j is buvo l<1rybinis 
aktyvistas ir kad buvo lojalus Tarybų valdžiai. 

Aš galvoju, kad šiuo teroro aktu gaujos vadeiva Užubalis 
norėjo mane glaudžiau susieti su banditais. Ir ta i jam pa 
vyko. 

1946 metų vasarą, datos tiksliai neatmenu, gaujos vadei
\"a Užubalis savo namuose surinko apie 20 savo gaujos da 
lyvių ir davė uždavinį tą naktį įvykdyti teroro aktus prieš 
Vabalninko rajono BartašiškitĮ kaimo gyventojus Alfonsą 
CernitĮ ir Joną šakicką. 

Ba nditų sueigoje gaujos ,·adei\ca Užuba lis pareiškė, kad 
jis černių ir šakicką įtariąs esančius TarybtĮ valdžios akty
\'istais, o tod ėl juos reikia sušaudyti ir būtinai šią na ktį. 

Visi sus irinkę bandihĮ ga ujos dalyviai sutiko su Užuba
lio pas i ū l ymu . Sumanytam planu i įvykdyti banditai arkl iai~ 
nuvažiavo į černiaus ū kį, išvedė jį iš namtĮ į tvartą ir su 
šaudė. Kas, būtent , į ,·ykdė šį teroro aktą, man sunku pasa 
kyti, nrs aš stovėj a u sargyboje prie černiaus namtĮ. čer 
nius buvo suša udytas iš automatinio ginklo. černius gyve
no nuo manęs apytikriai už 3 k i lometrų, tu rėjo kokių 50 me
tų žmoną, kur j i š iuo metu gyvena. nežinau 

11/i 

Sušaudant CernitĮ, jo žmonos namuose nemac1au. Iš jo 
narni) ir ūkio banditai nieko nepaėmė. Įvykdę teroro aktą 
prieš Alfonsą CernitĮ, gaujos dalyviai, Užubalio vadovauja
mi, arkliais nuvažiavo pas Joną šakicką, kurį r~do namuose. 
Prieš įvykdant teroro aktą. apsupome ūkį. Aš stovėjau sar
gvboje. Nacionali stinės gaujos dalyviai, ta č iau kas konkre
čiai - nežinau, išvedė šakicką į tvartą ir ten sušaudė. Kas 
iš banclittĮ įvykdė teroro aktą, nemačiau. šakicką sušaudė iš 
automato paleista serij a. šakickas buvo apie 35 mehĮ, tu
rėjo žmoną, tokio pat amžiaus, jos vardo nežinau, ir kelis 
vaikus, bel kiek- nežinau. 

Suša udant Sakicką, nieko iš jo šeimos narių nemačiau. 

Nužudc; Cernių ir šakicką, visi teroro aktų dalyviai vėl susi
rinko vadeivos Užubalio namuose, o paskui išsiskirstė. Aš 
likau su gaujos vadeiva Užubaliu. 

Iš gaujos naritĮ, dalyvavusi tĮ įvykdant teroro aktus, aš 
pfic;imcnu: Antaną Užubalį, apie 30 mehĮ, gyv. StuburtĮ 

kaime, Alfonsą Banionį, apie 30 mehĮ. gyv. Tultt! kaime, 
B ronitĮ Masiul į, apie 20 mettĮ, gyv. Tuitų kaime, Bronių šim
kcvič i 11, apie 25 metų, gyv. tame pačiame kaime, Joną Viks
\' ą, apie 23 mettJ, Petrą Viksvą apie 25 metų, gyv. Akmenės 

knimc, Vytautą Mikonį, l 8-20 melt!, gyv. Buožil! kaime, 
Albiną S iclla11ską, apie 25 metų, gyv. PetrošiškitĮ kaime, kihĮ 
bandi t tĮ n ep a žįstu, o kai kuriLĮ net nebeatsimenu. Visi jie 
buvo iš Vabalninko rajono, ir visus juos įv a iriais laika :s 
nukovė. 

Al fonsas Cernius dirbo BuožilJ apylinkės taryhos pirmi
ninku . o Jonas Sakickas - ūkininkavo. 

1951 m. lap!zričio 8 d. 

1950 mettĮ vasarą, laiko tiksliai neatsimenu, vadeivos 
Sid la usko nac iona listinės ginkluotos gaujos dalyvia i sužino
jo, kncl Pa nelėlio rajone, ValiuliškitJ kaimo apylinkėse, Pan
dėlio rnicslelio tarybini ai bei partin iai darbuotoja i kiek
vi <' l1 ,Į dien,Į šiena11j a žol e; savo re ilrnlams. Vieną dieną mės 
1111tarėmc padaryti pasal ų ir sušaudyti partinius bei tary-
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binius aktyvis tus. Susirinkome Albinas šidlauskas, Alek. 
sas Puzi nas, Jonas Baltušis, J onas Cepu li s , Linas Pivora . 
vičius ir aš ir nuėjome į Valiulišk itJ lrn imą, kur prie kelio, 
krC1m uose, pada rėm p asa l ą ir l aukėm grįž tan t ttĮ dnrbuotoj,1. 

Keturi n;icionali stinės ginkluotos ga ujos dalyvia i, iš. 
skvrus mane - Mikonį ir Pivor::i\'iči tJ , s ugulė krūmuoc:;e 
prle kelio iš vienos pusės, o aš su Pivoravičium kiek tol iau 
su tokiu apskaičiavimu, kad jei šicnc1utoja i mėgi ns bėgti, 

mes jiems užkirsime kelią arba, priešingai, jie sus idurs su 
mūstĮ užkarda . 

Pasibaigus šien apiūtei kelyje pasirodė vežimas, bet kiek 
ten sėdėjo žmoniLĮ - neišsiaiškinau . Kai tik vež imas priva
žiavo prie mūstJ pirmos pasalos, tuojau p;it buvo atidaryta 
ugnis j vežime sėdėjusius pi l iečius. 

Burn nufodyli trys civiliai aps ireng~ vyrn i, o arklys 
nubėgo keliu. Man ir Pivoravičiui šaudyti neteko, nes tie 
žmonės buvo nušauti pirmos pasalos. . 

Iškratę Iarnnus, pas vieną radome „Nagano" sistemos 
revoh'erį. Įvykdžius teroro aklą, mūstĮ nacionalistinė gau
ja pasislėpė Pandėlio miško masyve. 

Po kiek laiko sužinojau, kad teroro aktą įvykdėme prieš 
paruoštĮ agentus, kurių pavardžių nežinau, ir kad, esą, buvo 
nužudytas Pandėlio val sči:rns Vykdomojo komiteto pirmi· 
ninko pavaduotojas Seškauskas. Sio teroro akto iniciato
rius buvo gaujos vadci\·;i Albinas Sidlauskas. Jis ir vado
vavo šiam žudymui. 

1951 m. laplaičio 15 d. 

1950 meftĮ vasarą, maždaug biržel io mėnesį, besislėp

dama nuo saugumo kariuomenės ir liaudies gynėj ų, m ūstĮ 
antitarybinė gauja, kuric:i vadovavo Albi nas Sidlauskas 
ir kurioje buvo banditai Linas Pirnrav i čius, Kazys Valen 
tėlis, Vytautas Valeniėlis, Bronius Vaivada , Stasys Liau
danskas ir aš, sumanė įsirengti s lėptuvę Vabal ninko rajo
no GalvokLĮ miške, tikėdamasi, kad čia saugumo kariuome
nė ir liaudies gynėjai mūstJ nesuras. Tuo metu Pandė lio 

13~ 

miške buvo du mūsLĮ gaujos dalyviai - Baltušis ir Jonas 
Cepulis, kurie ga lvojo, kad jiems pakankamai sa ugu ir 

Pandėl io miške, ir atsisakė eiti su mumis į GalvoktĮ mišką . 
Kaimynystėje su mumis veikė kita, Kosto Kregždės 

vadovaujama bandi tų gauja. Kiek man žinoma, j ie papras
tai veikė dviese su banditu, vardu Bronius, kurio p avardės 
nežinau. Tarp atskirai veikiančių band i i tĮ buvo palaikomi 
nuolatiniai ryšia i. Tuos ryšius palai kė patys ba nditai. Pa
prastai pasimatymai buvo skiriami banditų gaujų sutat
tose vielose, bet dažniausiai juos skirdavo ir apie tai žinojo 
gaujos vadeiva arba sava rankiškai veikią banditai . 

1950 metLĮ pavasarį, laiko tiks liai nebeatmenu, aš s u 
gaujos dalyviu Kaziu Valentėl i u buvau Prano Rustausko, 
apie 50 metų, namuose Vabalninko rajone, Gumbelių ka ime. 
Tuo metu iš Vaznio gyvenamosios vietos pasigi rdo šūv is. 

Aš kreipiaus į Rustauską, klausdamas, koks ten ša udymas, 
kas šaudo. Rustauskas man paaiškino, kad kolūkio pirm;
ninkas turi gi nklą ir, ga l bū t, kad jis šovė. Jis dar pasak0, 
kad Vaznys yra atkaklus vadovas, kovoja už kolūkio su
stiprinimą, žiūri, kad bū tų laikomasi dra usmės, verčia 

kiekvieną pilietį dirbti kolūkyje, kovoja su kolūkinės draus
mės pažeidėj ais, kai kuriems kolūkiečiams ta i nepatinlq, 
ir todėl jie Vaznį laiką „blogu žmogumi". Rustauskas dar 
pasakė, kad Vaznys „stipriai laiko žmones". 

1950 metq pavasarį aš kar tu su bandi tu Kniu Valen
iėliu s l apsč iaus i pas GumbeliLĮ kaimo gyventojus Sta į Pi
či u lią, apie 40 metų, ir Petr ą GlemžcĮ, apie 30 met LĮ . Kal 
bėdamies i su manimi, jie išreiškė nepasitenkin imą Vazni u 
ir Balkausku. Prieka ištavo, kad j ie aktyviai kovoją už kol
ūkio sustiprinimą , už drausmę, užkertą kelią bet kuriems 
pažeidimams, o jiems, Pičiu lt a i ir Glemžai, tai nepatinką. 
ir todėl jie kolūkio pi rmininką Vaznį ir Balkauską vadiną 
,,blogais žmonėm is". 

1950 mettĮ pavasa rį su banditu Vaivada buvome Vaba l
ninko rajono Cypėnų kaimo gyventojo Antano DrakCtno, 
apie 35 meltĮ, namuose. Cia gavome m,1isto produktLĮ . 
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Drakūnas pasisakė esąs nepatenkintas Vnzniu už tai, kad 
jis yra reiklus kolukiečiams, verčia sąžiningai dirbti kol

ūkyje, neleidžia pažeisti kolūkinės drausmės. 
Remdamiesi išvardytų asmemĮ pareiškimais, gaujos da

lyYiai nutarė įvykdyti prieš Vaznį ir 13allrnuską teroro aktą. 
1950 metLĮ birželio menesį į mustĮ antitarybinės naciona

listinės gaujos stovyklą GalvoktĮ miške akjo atskirai vei
kianti banditų gauja, vadovaujama Kregždės. Toje gaujoje 
buvo ir banditas, vardu Bronius. 

Susilikus Sidlausko ir Kregždės vadovaujamoms gau
joms GalvoktĮ miške, gaujos vadeiva Sicllauskas pateik~ 
banditams aptarli pasiūlymą - įvykdyti teroro aklą Vabal
ninko rajono CypėntĮ kaime prieš kolukio pirmininką Vaznį, 
jo ,·ardo ir tė\'o vardo nežinau, ir prieš to kaimo parduotu
vės ,·edėją B alkauską. 

Kostas Kregždė ir kiti banditai, jtĮ tarpe ir aš, sutikome 
su Albino Sidlausko pasiūlymu. Sioje band iltĮ sueigoje buvo 
sudarytas teroro akto prieš Vaznį ir Balkauską planas, nu
matytas terminas ir specialiai išskirti gaujos dalyvia i, bū
tent: aš - Bronius Mikonis, Vytautas Val entėlis, Bronius 
Vaivada ir Stasys Liaudanskas. 

Kadangi gerai pažinojau rajoną, kur Vazn) s ir Balkaus
kas gy,·eno ir dirbo, žinojau, kur yra kolukio valdyba, par· 
duotuvė, kelius ir takelius, gaujos vadeiva paskyrė mane 
šios teroristinės grupės ,·yresniuoju ir davė man uždavinį te
roro aklą žut būt įvykdyti. 

Banditų sueigoje gaujos vadeiva Sidlauslrns kreipėsi į 

mus - teroro akto ,·ykdylojus - klausdamas, kas iš mūsų 
sušaudys Vaznį ir Balkauską. 

Gaujos dalyvis Vaivada visų sueigoje susirinkusi tĮ ban· 
dittĮ akivaizdoje pareiškė, kad Vaznį ir Balkauską suša udys 
jis - Vaivada. Sueigoje dalyvavę banditai su tuo sutiko ir 
buvo nutarta, kad Vaivada yra tiesioginis šio teroro aklo 
vykdytojas. Toje pačioje banditų sueigoje buvo susitarta ir 
paskirtn šiam teroro aktui įvykdyti susirinkimo vieta Cypė· 
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m miške, netoli Vaznio ir Balkausko gyvenamosios vielos, 
bt~vo t,1ip pat paskirtas teroro aktui įvykdyti laikas. 

J(ai atėjo laikas susitikti su banditais Vytautu Valentė
liu ir Bronium Vaivada Cypėnų miške ir tą pačią dieną 

įvykdvli teroro a ~<lą P:ieš Vaznį ir ~alkausk~, a~ ir Sta~xs 
Liaudanskas ats1skyrem nuo banditų Cepul10 1r Ballus10 
Pandėlio miške ir nuėjome i CypėmJ mišką. Per naktį ėj~. 
iš ryto pasiekėme čypėmJ mišką, nuėjome j vietą, kur tu
rėjome susilikti su Vytautu Valenlėliu ir Bronium Vaiva.da. 

Atvykę pirmieji i sutartą vietą, pamatėme. kad ate111a 
Vytautas Valentėlis ir Vah'ada. Susitikę su jais, pasirin
kome smigią vietą ir nutarėme pailsėti iki vakaro, o pava
kan· nueiti ,·ykdyti teroro aklo prieš Vaznj ir Balkauską. 

Nuo kolūkio, kuriame dirbo Vaznys ir Balkauskas, bu
vome mnžclaug apie kilometrą . Dieną mes vietos neišžval
gėme, nes galvojome. kad nėra reikalo tai daryti. Aš gerai 
rinojau, kur yra kolūkio valdyba ir parduotuvė, kur turėjo
me rasti Vaznį ir Balkauską. 

S11laukę vakaro, bet dar nebuvo tamsu, mes keturi na
cionalistinės gaujos dalyviai: aš-Mikonis, Vytauta s Va
kntėlis, Bronius Vaivada ir Stasys Liaudanskas nuvyko
me į Vabalninko rajono CypėmĮ kaime esantį kolūkio val
dvhos namą įvykdyti teroro akto prieš kolūkio pirmininką 
Vaznį ir parduotuvės vedėją Balkauską. 

Atvyk~ į kiema. kuriame buvo kolūkio valdyba, pašali
niu žmoniu neradome. Aš- Mikonis ir Vaivada likome 
ki~me, o Liaudanskas ir Vytautas Valentėlis užėjo į par
duotuv~, rado ten vedėją Balkauską. Jie sulaikė. iškratė ji, 
pasiėmė jo asmens dokumentus, o paskui išvedė į kiemą. 

Parcluotm·ės neuždarė, pašalinitĮ žmonitĮ tuo metu joje 
nebuvo. 

Kai B:llkauskas ir mes. banditai, buvome kieme, i kie
mą įvažiavo vežimas, kuriame sėdėjo kolūkio pirmininkas 
Vaznys ir viena jauna mergina, kurios pavardės nežinau, 
ji, esą, dirbusi kolūkio sąskaitininke. 
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Tuojau sustabdėme vežimą. kolūkio pirmininką Vaznj 
ulaikėme, iškratėme, paėmėme jo asmens dokumentus. 0 

mergina sugebėjo kažkur pasi lėpt i. 

Paklau ėme kolūkio pirmininką Vaznj ir parduotuvės 
vedė-ją Balkauską. kur yra jtĮ ginklai. Balkauskas atsakė, 
ka ci gi nklą ta iko namuo e, o Vaznys. kad jis ginklo visai 
neturį s. 

Po to trys bandita i. be manęs. mn-cdė Vaznį ir Bal
kauc;ka i frarta. bun1 j šiame ūkyj('. ulvdėję sulaikytuo
c;iuc:. ik i !\·arto. Stas,·s I.iaucianskas ir \'yt:rntas Valentėlis 
{!r jfo r ac:. man<.'. o \ ai\·ada m1,·rM juos toliau į tvartą ir 
r,ac;igirdo ao i<' aštuonis šū\"iu c; iš pistok-to. Sug-rįžęs Vai
,·ad, rac:.ah \ kad su abiem baigta - su~auciė juos. Vaznio 
ir B1lkau;;ko !'lYonai l iko t\"arte. Ju aržiiirėti aš nėj au . 

Jn kcie tero-o aktą prieš Vazni ir Balkauską. mes. trys 
h:m<iit:1i. i~c;kvrus \ ai\"acia - jis b11,·o l ikęs ūkvic sargy
hnic- - nui>jnme i parduotuve. paėmėm dalį dcg-tinės, pa
r iroc:11 ir ril!a rc-čių . e; pai>mi;iu tric:. bonkclc:. degtinės, ciga
rc-či11. r 1o· roc:u ir ap ie dviciešimt ruhlitĮ pini i:rtĮ. 

Ar,irli l::c- \" alc:h-hinę parduotuvę, mes. keturi nacion11lis
tln(•c; p· uiM da lvv iai. ~io teroro akto vykdvtojai, pas i slė

r · m <' P,nci(>lio rajo o Ząc;invčių miške, o iš čia perėjome 

i P rndc>lio miška, kur senojP stovykloje vėl susitikome su 
ha nd t 1·.._ Baltušiu ir Jonu Cepuliu, su kuriais s l apstėmės 

ir ve·k..: me kartu. 

195 / m. lapkričio 17 d 

Pa, kodama, 1% 1 m<-t ų lapkričio lfi ciirn;i tnrdvmo 
rn,·tu , Pif' in k<'v ą f< roro aktą pri<'š koltikio pirmi ninką 
\'an1j ir R 1k u,ką. aš nus ėpiau nuo tardymo ri l~ ;io t~
ro„o :ikto faktų. 

\e , nn!itar~ bim: , narionali tinb gaujos dal yviai, ei 
dami eroro Ak o , ~~·d·. fi 1,_,. ·nome tada pat nužud~ti kol 
ūkio bri,:?'adirinką , bir.1 S,m,n~ 

umc. atėjuc. J ko1ūk"o vald> bą , kur t ikėjomi>s užt ikti 
\ ' znj. Raikau k4 ir Sirnėną, Vaznio Ir Simėno vatdvboje 

, ' 

111:buvo. icni liko Bnlknu ·ko -.1ugot1, o a , ,\\1l..nn1, ,r 
Vai\'ada nutarėm d\irnč1n1 · 11uv.111unt1 l "') pl' IIIĮ l..,11111.J ,r 
15aiški11ti , kur galt buti V,t/11)::; 1r S1111t•11.1~. 

Cypėnuosc uhaLia\omc pt1s piltd~ ,\\.1 t1il1l'II\'. J,1 .., , .1r 
do ir tėvo vardo netinau, Jptc .m rnl'l tJ, 1r p,t--1t1•1 r.1 , 11111 •, 

kur gal i buti kolukio bri<1 adi11t11k,1::; t\ll>111.1 -.; :-- 1111t·11.1s. ,lt 
111u111s abakė, kad ji i l'h's kviesti kululdl'l'IIĮ I d.trli,). 1.1 
cia u ku r j is išėjo , nepasnkė. 

t\uo Matulicnės kartu su VuivudJ grĮlo111v Į l,Dlul..111 
\aldybą. Tuo metu Vaznys kartu su kull1k10 ~.p,l\,1t l111t 1t kl' 
Pctrikonytc, jos varlio netinau, al'vaLiurn l kolt1kh> ,,t lihb,Į 

Aš pats paėmiau kolukio pirm111111k,Į \'J L llĮ 1r 1111 , 1•d L1 1u 
Į tvartą. Cia iš automato j1 nu;uviJu. l3Jll\,ILt...l,,Į 11111 11,IL

Land itas Vaivada. Gaujos d.:il)'vis L1.1ud,1n::..k,1-s ~.iu rnJ11 

iwlukio sąskaitininkę Petrtkonyt1r, kuri4 JI -,ul ,11kl· k1-.:111 · 
1r čia pat sumušė ša utuvo gru::.tuvu. Paskui H p.1h: 11h> 

Laucius Pdra ·, Po\tlo ., g11111~-. l~:.!~ ml'l,11 
Pandėlio rajone, Valiuli::.kit1 kui111c. 

LAUCIAUS Petro parodymai w 

1951 m. ·palw l l l 

f3udamas antitttr)Utlllll pu.durtĮ, LUSI 111d11 ku\ .i 1111·11, 
p,lujuu i nacionalt::,li11~ g111kluolų 1, 1uj,Į. 

Iki tcmė!:> rciurmu;, tllJllu lc'vU.., llll l'JU l111ow11 ,ak; 
J I It.t lCllll'::., l,0 hJ 1111..,ku, l.i tkl· d,, l u rl-lttĮ, 1k1 ,) k.11-.,ų. 
lltrl'JO kuli ,llltųjų, ::,a,o Uk)Ji! 11 ,rnduJo -..1111do111,jJ,. d., rl ►,, 

Jq~•Į, turl·Jo ~ 11uulat1111u:-. ::,.1111d 1tttlh, o p1·1 durb: 1111.·lj d.1 

·:..1 t1Hl) du, u::.1 pud,cnllĮ darl,1111n ktĮ, 

l~HU 111l'la1::., c1lk u ru-, L11:lll\l>J 1.: l Jr) IHĮ , ,al d1:1,1, p,l •,11 
t 1.:m c::. rdurmu::, Į:-.l dl), tn«Į ,.., I lllt..,LĮ bu,·o ..it1 111l.1 1,,, h,1 p, 
tu m1-,ku:. ir da li::, l clllt'>. l oktc ' l ar)l>tĮ , 1ld.t111 ,, k 111.11 

)uU tuomet man rn.: palt ko. ucl )IĮ ne \ l l ,k,11 d lf 11\'I ,t u. 
ne:::, t,u, c1u jaunas. 
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Vokiečiams okupavus Lietuvos TSR teri lunją , Tarybų 
valdžios atimtą žemę ir mišką susigrąžinome. 

Išvijus vok1škuos1us okupantus 1š Lietuvos TSR lerilo
rijos, 1945 metais iš mūsų vė l buvo atimta žemės dalis ir 
miškas. Jau būdamas suaug<rs, supratau žemės reformos 
reikšnw, tad priešiškai į ją ž1 urėjau. 19-17 ar 1948 metais 
mano tėvas nesumokėjo mūsų ūkiui nustatyto mokesčio, o 
lodė! iš mūsų buvo paimti gyvuliai, kertamoji ir žemė. Ry
šium su tuo mano antitarybinės nuotaikos dar sustiprėj o. 
Periodiškai pas m_us ateidaYo nacionalistinės ginkluotos 
gaujos dalyYiai, kurie sakydavo, kad jie kovoja už „nepri
klausomą" Lietuvą, t. y. už tai, kad Lietu\·oje biH LĮ nusta 
tyta tokia tvarka, kokia buvo iki 1940 mclLĮ, už buržuazi nės 

santvarkos atkurimą Lietuvoje. 
Aš pritariau nacionalistinei ginkluotai gaujai ir pagal 

galimybes padėdavau jai : parūpindavau ma1sLo produkltĮ, 

pranešdavau apie kareivių ir liaudies gynė·jų pasirodymą 
Valiul1škių ir Pandėlio, kur tuomet mol<iausi , apyl111kėse. 

1950 metų gegužės mėnesį buvau pašau!<las į Tarybinę 
Armiją. Nenorėdamas joje tarnauti ir, karu i kilus, kovoti 
už TarybtĮ valdžią , aš 1950 metų rugpiūč io mėnesį de
zertyravau. 

Iki 1951 metų kovo mėnesio slapsčiausi Pandėlio rajono 
Cečiškių kaime, buožės Antano J anč1ū ros vienkiemyje, kar· 
lu su Tarybinės Armijos dezertyru Romu Styra. 195 1 mettĮ 
kovo mėnesį pas mus atėjo nacionalistinės gaujos dalyvis 
Linas Pivoravičius. Jam pasiūlius aš ir Styra įstojome 
į gaują, kurioje buvau, iki mane sulaikė. 

.Mes siekėme atkurti Lietuvoje b uržuazinę santvarką, ti 
kėdamiesi, kad kapitalistinės šalys su .Amerika priešakyje 
greitu laiku pradės karą prieš Tarybų Sąjungą, kuri šį ka· 
rą pralaimės, ir Lietuvoje bus atkurta tokia va ldžia kokia 
buvo iki l~Ho· metų, t. y. buržuazinė valdžia. O tuo' tarpu, 
iki karas prasidės, turėjom uždavinį vykdyti teroro aktus 
p;icš tarybinius-partinius darbuotojus, kolūkitĮ aklyvislus, 
plėšti jų ir kolukių turtą. 

l l 1 

GauJOS vadeivos davė mums uždavinius, karo veik::. · 
,nains pr ieš Tarybų Sąjungą prasidėjus, vykdyti veiksmu 
Tarybinės Armijos galiai pakirsti ir prisidėti prie jos pra· 
laimėj imo (žudyli kareivius, tarybinius darbuotojus, ardyti 
rvšitĮ priemones ir kt.) . 
- Tuo metu, kai aš ir Styra įstojome į ga uj ą, joje buvo: 

l ) Romas Petronis, 40 metų, Vabalninko rajono Zadei
kitJ kaimo gyventojas, vokiečitĮ okupacijos metu tarnavo 
policijoje. Jo banditinis slapyvardis-,,Siaubas" ir .. ~enis'·. 

2) Linas Pivoravičius, 25-28 metLĮ, banditinis slapy· 
,·ardis „Kanapė", Pandėlio rajono Einor ių kaimo gy
ventojas. 

3) Jonas Cepulis, apie 40 melLĮ, slapyvardžio neturėj o. 
Pan<.IL•lio rajono StankūmĮ kaimo gyventojas. 

4J Stasys, jo pava rdės nežinau, 20-22 metiĮ, banc.liti
nis slapyvardis „Baltras", Rokiškio apskrities gyventoj<1s. 

Kartu su manimi į gaują įstojo Romualdas, sutrumpi11-
lai Romas, Styra, gimęs 1928 meta is, Pandėlio rajono 
$ekštin inktĮ kaimo gyventojas, banditinis slapyva rdi s 
,,Gangsteris". 

Ccpulis buvo nukautas 195 1 metų gegužės mėnesį. Ki ti 
penki banditai buvo gaujoje iki buvau sulaikytas. 

Sulik imą įsloli į ga ują aš su Styra daviau Pivoravičiui 
1951 mettĮ kovo mėnesį, bet iki hĮ pačitĮ mettĮ balandžio 
mėnesio tebegyvenome buožės Antano J ančiūros vienkie
myje. 195 1 met1Į balandžio pabaigoje pas mus atėjo Petro· 
nis ir Pivoravičius, su kuriais i šėjome į gaujos stovyklą . 
Nuo tada pradėj ome veikti gaujoje. 

Iki 195 1 mettĮ birželio mėnesio nežinojau, kas buvo gau
jos vadeiva. 195 1 mel tĮ birželio mėnesį buvo gautas aukš
tesnės bandittĮ vadovybės įsakymas, kuriuo Petronis buvo 
skiriamas bandiltĮ tėv11nijos , apimančios tris banclihĮ gru
pes, vadu ir kartu rnC1s1J bandiltĮ grupės vadu. Tuo pačiu 
įsakymu Pivora,· ičius buvo paskirtas banditų tėvūnijos 
štabo vi ršininku. Si,1s pareigas jie ėj o tol. ko l mane 
suėmė. 

10 - 2RJ<l 1 1,, 
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1951 m. spalio 15 d. 

Man būnant gaujoje, mūsų banditLĮ grupė kartu su 
Kregždės vadovaujama banditų grupe įvykdė ei lę teroro 
aktų prieš Pandėlio rajono milicijos darbuotojus. 

Per lą laikotarpį mes ap iplėšėme MTS ir eilę kolūkitĮ. 
1951 mettĮ gegužės ar birželio mėnesį, dalos tiks liai ·neat
simenu, naktį, mūsų gaujos dalyviai „I3altras" ir Styra 
apiplėšė Pandėlio rajono Sekštininkų kaimo Einorių kolūkį. 
Cia „Baltras" ir Styra paėmė veršiuką, ku rį papiovėme ir 
mėsą sunaudojome maistui. 

1951 metų liepos mėnesį, dienos tikslia i neatsimenu 
Pivoravičius, Styra, ,,Baltras", aš - Laucius ir buvę mūs~ 
gaujoje kitų banditų grupių dalyviai Jonas Baltušis -
„Kęstutis" ir Vytautas Valentėlis •-,,Karukas" susitarėm 
apiplėšti Pandėlio MIS buhalterį, kai jis neš ar veš iš Pan
dėlio valstybinius pinigus išmokėti algoms MTS darbinin
kams ir tarnautojams. 

Gaujo~ vadeivos Petronio tuo metu gaujos stovykloje 
nebuvo. Jis buvo nuėjęs į Kregždės vadovauj amą banditų 
grupę . Apiplėšimą įvykdyti buvo pavesta „Baltru i" ir Ro
muald_ui Styrai - ,,Gangsteriui", pastarasis pažinojo bu
h~lterĮ. Mes žinojome, kada MTS gauna algą. Tomis dieno
mis „Baltras" ir S tyra keturias dienas sėdėjo pasaloje 
Bagdal~vos ~ iške, prie kelio iš Pandėlio į Papi l į. 

K.~tvlftą . ~ien~- jie sutiko buha lterį, brigadininką ir me
chaniką , grĮztancius dviračiais iš Pandėlio Į. i\'\TS B l ]-t . v. • 

1 
. u 1a 

~ns veze a~ie O tūkstančitĮ ru bl itĮ valstybinių pini gų, ku
riuos Styra lf „Baltras" pagrobė. 

Apip l ėšia~t Pandėl io MIS buha lterį, aš kartu s u kita is 
banditų grupes d_alyvi~is, išskyrus S tyrą ir „Baltrą" , bu
va u krumuose pne Spi egų kaimo Pa d . 

1 
.. . . , n e 10 raJone . 

. _l 951_ mett! ~ugseJo mėnesį, būdami krūmuose prie Pan-
del10 raJono Spiegų kaimo gyventoJ·o Pra· n G · V• - • . . o re1c1uno v1cn-
~i:mio, ,..,mūs~ _grup~s dalyviai susitarė ap iplėš ti Vabalninko 
r aJono Zade1 kių kaimo kolūkį ir paimti dvi avis. Tą pačią 
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. p t nis aš, Styra ir „Baltras" vakare nuėjome 
?ienąd .k~ r\ai~ą ir pagrobėme dvi kolūkio avis, kurias 
Į Za ei ių . t . A . 1 · V • t k l . • · me· są sunaudojome ma1s u1. p1p esian o -
Pap1oveme lf . •v• _ . z d ·k· kaime P1vorav1c1us kartu su tuo metu buvu-
ukĮ a e1 ttĮ , . . . . . 1. " b 
. - banditų grupeJe M1kon1u - ,,Cv111k 1u uvo gau-

siu musų . •V•- • k' · 
. t kloJ·e krūmuose pne Gre1ctuno vien 1em10. 
JOS s ovy , . . . • • b t 

1951 metų birželio mėnesi, d1eno,: ti~sl 1~:. ne ea me_n~, 
aš. Jonas Baltušis. Styra ir „Baltras ap1pleseme Pandel10 

rajono Eidžion i ų kolūkį. . . 
Prieš įstodamas i gauj ą, banditas Cepul!s gyveno Stan_-

1 - ntĮ kaime. šis kaimas kartu su Eidžionių kaimu sudare 
<U E"dV• . k . , ną kol ūkĮ·. Cepulis su Baltušiu nuėjo pas I z10111 tJ ai-
\ 1e v• • 45 m 
mo kolūkio pirmininką Blažį, jo vardo 1:_ezma~, apie _e-
ttĮ, ir liepė jam parduoti kolūkio grudų uz 1000 r_u~1 11Į'. 
0 pinigus atiduoti jiems. Iki Cepulis buvo nukautas, p1111ga1 

iš Blažio nebuvo gauti. . _ 
1951 mehĮ birželio pabai~~je Jo_n~s. Baltuš is.' -~ud amv~s 

miistĮ banditų grupėje, paprase padeb Jam ga~h ~s Blaz.o 
1000 rublių . Mes sutikome, ir Styra, ,,Bavl_tras '. as - ~a~ 
cius kartu du Baltušiu nuėjome pas Blaz1, kuns pareis_ke, 
kad jis p inigų tuo tarpu neturįs. Jis paž_a?ėjo gre~t_u laiku 
1000 rublių paruošti. Apytikriai po savaites Baltu:_i.s, Stt 
ra Baltras" ir aš - Laucius vėl nuėjome pas BlazĮ, kuns 
pe~d~vė Jonui Baltušiui 500 rublitĮ. Si_u~s pinigus pasida
lijome visi mūsų banditų grupės dalyv1a1 . 



LIUDI It KŲ PARODYMA I 

BA RTKEVI Č IAUS Povilo parodymai* 

1951 m. gruodžio 19 d. 

'ebcatmcnu tiksliai kuriais melais, lai buvo maždaug 
prieš penkerius-šešerius melus, mcltJ paba igoje, jau snie
gas buvo i škritęs , mano kaimynas Vincas Bernolas mane 
pasikv ietė į \'akarą . š iame \'akare buvo apie 15 v ieli n i tĮ 
gyventojų , jtĮ ta rpe Stasys šidlauslrns su merg ina E mil ija 
Buivydaitc, kurią jis ketino vesti. 

J' a s dar burn tame vakare, aš dabar nebeatmenu, tik 
žinau, kad lą vakarą už stalo sėdėjau ša lia J urzo Bernoto, 
kuriam iš k a irės p usės , prie s ienos, sėdėj o Stasys S id
lauskas. 

Vakare, kuri ą va landą - nežinau, kai bute jau šviesa 
buvo į žiebta ir aš buvau smarkiai i šgėręs, namtĮ šeiminin
kas Vincas Bemotas i šėjo į tva rtą atsinešti dar alaus, nes 
ten stovėjo stat i nė. Tuo metu, ka i jis dingo koridoriuje (ar 
jis suspėjo išeiti - nežinau) į kamba rį, kuriame sėdėjome, 
įėjo man nepažįstamas jaunas žmogus, g inkluotas šautu
rn, ap s i ren gęs rusiška miline. Pagalvojau, kad ta i karei
vi<;, nekreipiau į jį dėmesio ir gėriau alų. 

Į ėj rs žmogus kreipės i į S idlauską : ,,Ar tu esi Sicllm1s
kas?" Sidla uskas a tsakė teigiamai. Ginkluotasis pas i ū lė 

jam išeiti į kiemą . Ta čiau Sidlauskas atsisa kė, sakydamas, 
kad jis niekur neisiąs . Tada ginkluotasis žmcgus paėmė 

.. ADSR f., 70 r., JOS l. 
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' autuvą ! rankas tr iš maždaug pusantro metro atstumu 
:o\'ė v ieną ka rtą į Sidlauską. Kulka pataikė šidlauskui į 
burną ir i šėj o per pakaušį . J is buvo nužudytas. Nuo šūvio 
namuose užgeso šviesa. Kilo triukšmas. Buvę namuose 
ž lllonės ėmė bėgti, o ginkluotas is žmogus, nužudęs Sid 
lauską, išėjo iš namų. 

VI Rž EKAUSKI E NES Aldonos parodymai * 

1951 m. gruodžio 25 d. 

i'vlūstĮ šeima gyveno Pandėl io rajono šekštininkų kaime. 
13anditai j ą išžudė už tai, kad mano brolis Gediminas Ta
rnošiunas tarnavo Pandėlio valsčiaus liaudies gynėj LĮ 

būryje. 

Zinodami apie tai, banditai kelis kartus bu\·o atėję pas 
mus ir vis reikalavo, kad mūstĮ tėvas paveikttĮ sūmĮ Gedi
minų Tamošiūną, pri verslų jį pasitraukti iš liaudies gynėjų 
bC1rio. 

Bandi ta i grasino nužudysią Gediminą Tamošiūną, jeigu 
jis neišstos iš liaud ies gynėj LĮ būrio. Atėję pirmą kartą ban
di tai iš mūsų paėmė apie 25 kilogramus mėsos, lašinitĮ ir 
500 rubl itĮ pinigtĮ. Ar j ie dar ką paėmė, neatsimenu. 

Vėliau banditai buvo atėję pas mus dar du kartus. Maž
daug 19-15 mchĮ birželio mėnesį jie vėl reikalavo, kad bro
lis i šstottĮ iš liaudies gynėjLĮ būrio, vadino j į „kraugeriu, 
šaudančiu savo brolius". Cia pat jie pagrasino susidorosią 
su visa šeima, jei brolis nepasitrauks iš tarnybos. 

Band iltĮ ateidavo visa grupė. Iš jų du kartus mačiau lą 
patį banditą -vidutinio ūgio, su ūsiukais, išblyškusiu vei
du. Atėję banditai jėga pai mdavo iš mŪSL! maisto produkltĮ. 

J\pic banditų atvykimą ir jLĮ grasinimus tėvas žodž iais pra
nešdavo valdžios orga nams. Tačiau mano brolis ir toliau 
tarnavo liaudies gynėju . 

• ADSR r., 70 r., 109- 110 l. . 
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lY45 metų rugsėjo mėnesio 2 dienos naktį, apie 12 ar 
val., kai Yisa šeima jau miegojo, kažkas ėmė smarkiai 

belstis į duris. Beldimasis Yisus pažadino. Lauke buvo 
gi rd ėt i kalbantis, ba ran tis, kažkas reikalavo atida ryti du
ris. Visi suprato, kad atėj o bandita i, todėl niekas durų ati
da ryti nėj o. uo i šgąsčio mano seserys net nega l ėjo iš lovos 
a lsikel ti. 

.Matydami, kad niekas durų neatidaro, banditai akme
nimis i šmušė duris iš vyrių. Įs i veržę į namus, bandilai pa
kėlė visus ir suvarė į vieną vietą. Banditai šaukė, kad už 
tai, jog mano brolis Gediminas neišstojo iš tarnybos, ,,šau
do savo brolius", jie sušaudysią visą šeimą. 

Seimas nariams matant, bandi tai ėmė grobti mūsų tur 
tą , imdami visa, kas buvo vertingesnio - drabužius, kos
tiumus, ir krovė į maišus. Pati mačiau, kad namuose buvo 
4 banditai, ar buvo jų daugiau - nežinau. 

Po 30- 40 minuči ų trukusio grobimo bandi ta i išvedė iš 
miegamojo, kuriame mes buvome, ir nuvedė į kitą namo 
galą tėvą, motiną ir dvi seseris, kaip jie sakė, ,,tardyti", 
ketindami mane vėl iau „ištardyti". Aš su trijtĮ mėnesių vai
ku likau miegamajame. Kai tik banditai nuvedė tėvą, moti
ną ir dvi seseris į kitą namų galą , išgirdau šfivius. Pasi
naudodama tuo, kad prie manęs band itų nebuvo, aš su vai
ku i šbėgau į v irtuvę , o iš ten pro kitas duris į l a uką ir 
nubėga u į Baltrūno vienkiemį, kuriame pas is l ėpiau iki ryto. 
Ką tuo metu banditai darė namuose, ta ip pat ir mano gimi
ni ų lik imas man nebuvo žinomas. 

Rylą kartu su Baltrūnu ir apylinkės pirmininku Juozu 
Cekausku, kurį handita i nužudė 1950 metais, ir kitais žmo
nėmis, kur i ų dabar neatmenu, atėjome į mūsų namus ir 
radome nužudytus mano gimines. 

Banditai nužudė: tėvą Kazį Tamoši ūn ą, apie 62 mettĮ, 
motiną Petronėl ę Tamošiūn ienę, seserį Kazę, gimusią 

191 3 metais, seserį Vincentą, gimusią 19 15 metais. Visas 
tu rtas buvo pagrobtas. 
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NICIENf:S Onos parodymai* 

1951 m. gruodžio 17 d. 

Mano vyrą Nicą Joną, J ono s. antitarybinės naciona
l i sti nės gaujos da lyvia i nužudė 1947 metų rugsėjo 15 d. 

Mano vyrą band itai nužudė už tai, kad jis buvo ginkluo
t.oje grupėj e, sudarytoje 1947 metais arklių nuomojimo 
punkte, Vabalninko rajone, 2ąsinyčitĮ kaime, kur mano vy
ras dirbo vidaus degimo variklio maš inis tu. 

Kas bū tent iš ba ndittĮ nužudė mano vyu) - nežinau, 
nes jį nužudė ne mūsų namuose, bet jo darbovietėje, ir 
bandihĮ nemačiau. 

Mano vyras dirbo Vabalninko rajone, Ząsinyčių kaimo 
arklilJ nuomojimo punkte mašinistu. Jam dažnai teko dirb
ti pas vielinius valstiečius žemės ūkio darbus, kul ti javus. 

Tos dienos vakare, apie 7 valandą, kai vyro dar nebuvo 
namuose, į mano butą atėjo keturi automatais ginkl uoti 
ne pažįstam i žmonės , kurie, į s i ti kinę, ka d esu Jono Nico 
žmona, ėmė klausti , kur mano vyras. Nieko neįtardama , 

jiems pasaki au, kad jis dirba pas Gabrėną . Aš pasidomė

jau, kas jie yra. Vienas jLĮ pasakė, kad jie Vabalninko mi
licijos skyr iaus darbuotojai. Vienas atvykusitĮ dar paklausė 
manęs , ar neturiu naminės degtinės, o kai pasakiau. kad 
neturiu, jie, apsimesdami neti kį, ėmė daryti namuose k ratą. 

Kratos metu jie po pagalve rado Vaba lninko va lsčia us 
c.a ugumo skyriaus duotą mano vyrui naganą. Vienas iš 
gink l uottĮ žmon itĮ ėmė ma nęs klausti . iš kur turi me t ą gink
lą. Aš jam pasakiau te isybę , kad ginkl ą vyras gavo iš mi
licijos. Tada tas ginkluotasis sudavė man per veidą ir jsa
kė kartu su jais eiti ten, kur vyras dirba, t. y. į Dvarpelit) 
kaimą, apie pusantro kilometro nuo ZąsinyčitĮ kaimo. 

Aš pasipriešinau ir su jais nėj au. Vienas ginkluohĮj tĮ 
a p i ba rė mane nešvanki ais žodžiais. ir jie i šėjo. palikdami 
mane kieme. 

• ADSR f.. 70 r „ 101 - 103 1 
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Išeidamas iš kiemo, vienas bandihĮ pamatė dirbantį mū
-;u lauke Fiodorą Durakovą, gyvenantį tame pačiame Zą
sim·čit) kaime. ir paklausė manc;s. kas tas vyriškic;. Aš Pa
akiau. kad tai yra F iodoras Durakovas. Tac; pats banditas 

pac;al«'.'. kad jis ii pažistas, pažį c;ląs jo sūntJ, dirbantį arklių 
nuomojimo punkto vedėju. 

Po to visi keturi ginkluotieji priėjo prie Fiodoro Dura
kovo. Pamačiau, kad jis nustojo kirt\c; miežius ir kartu 
su jnis nuėjo buvusio dvaro link, esančio tame pačiame Zą
si nvčit,t kaimr, maždaug už p11santro kilometro nuo mano 
n;imu. Ten buvo arklių nuomojimo punktas ir Durakovo 
hutas. 

Nieko blog-o nemanydama, ėmiau ruošti vakarienę, lau
kiau, kad greit pareis vyras. Tačiau nei vakare, nei nakti 
,·yrac; j namu5 neparėjo. Kitą di eną, apie 11 valandą rvto 
.;;užinojmt. kad mano vyras kartu su 4 ki taic; arklitĮ nuomo
jimo punkto darbuotojais Michailu Durakovu, dirbusiu 
~rklitt nuomoiimo punkto vedėju, darbininkais: f-'iodoru 
Durakovu - Michailo Durakovo tėvu, Antonovu , darbinin
kai jj vadindavo Kuzmič, ir traktorininku 1\:ikolajum Ru
mi;i ncc-,·u (ne tikc;liai) buvo nužudyti antilar;,:binės nacio
n::ilishĮ gaujos dalyvių. 

T;i i sužinojusi. supratau, kad 19~7 mcttJ rugsėjo 15 die-
119 pas mane atėję keturi ginkluoti žmonės buvo ne milici
joc; darbuotojai, bet banditai, kurie teiravos: apie mano vy
ra. /\pie lai sužinojau iš Valent i rnės, Aliz,vos apy! inkės 

pirmininko Valento, kuris kiek ,·ėli,iu buvo hanclihĮ nužu
dytac;, žmonos. 1917 mehJ rugsėjo 16 clieną dirbau savo 
lauke. Apie 11 val. pas manr atrjo Valrntienė ir p<1sakė. 

kad mano vyras guli nužudytas DvarpclitĮ kaime 
Daugiau ji man nieko šiuo reikalu nepasakojo. 
1\ š tuojau pat pasikinkiau arklį ir n11vaJ,ic1vau, kur gu

lėjo vyro lavonas. Privažiavusi Dvarpeli1Į kaimą, sustojau 
prie Gabrėno namtĮ, kur dirbo mano vyra5. Kieme pama
či211 grupę kareivių . Priėjusi prie jų pamačia u savo vvro ir 

traktorininko Nikolajaus Rumiancevo lavonus. Sprendžiant 
iš žaizdtĮ, jie abu buvo nužudyti iš šaunamojo ginklo. 

Vienas kare i vių, sužinojęs, kad esu nužudyto Jono Nico 
žmona, įsakė kitam kareiviui iškviesti Gabrėną. Gabrėnui 
atėjus, kareivis liepė man ir Gabrėnui įkelti abu lavonus 
į vežimą ir nuvežti į Vabalninko rajono Pagirių kaimą, 

maždaug už vieno kilometro nuo DvarpelitĮ kaimo, kur, 
kaip tas kareivis pareiškė, yra nužudyti dar du žmonės, ir 
Ząsinyči tĮ kaime dar vienas žmogus, iš viso penki žmonės 

Kai mes su Gabrėnu atvažiavome į Pagirių kaimą prie 
,iamo, kuriame gyveno Antonovas, čia pamačiau bute jo ir 
Fiodoro Durakovo lavonus. Kiek vėliau sužinojau, kad Zą
-;inyčitĮ kaime savo bute buvo nužudytas ir Michailas 
Durakovas. 

Pasirodė, kad visus juos nužudė banditai. 
Sarn \')TO Jono Nico lavoną nusivežiau į namus, o Ru

mianer, o lavoną, kaip tai buvo nurodyta, palikau prie Pu
čėtos namo. 

Po kokitĮ trijtĮ dienų savo vyrą palaidojau Vabalninko 
rajono Alizavos miestelio kapinėse, o kiti keturi buvo palai
,loti Vnbalninko kapinėse. 

SAKICKI ENES Julijos parodymai * 

1951 m. gruodžio 18 d. 

.\\ano vyras Sakickas Jonas, Prano ., gimęs 1910 me
tais, dirbo savo ūkyje, kai 19-l? mettĮ kovo ~ dieną buvo 
, 1 nlilarybinės nacionalistinės gaujos dalyvitĮ nužudytas. 

HH6 rncltĮ kovo 3 dieną apie 7-8 val. ryto, jau išau
šus, mums dar bemiegant, kažkas ėmė belstis į duris. Aš ir 
mano vyras pabudome. Vyras a tsikėlė iš lo,·os ir pakl ausė. 

kas beldžiasi. Vyriškas balsas atsakė, kad atėjo liaudie" 
gynėjai. Vyras atidarė duris. 
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Į kambarį. kuriame vyras miegojo. JeJO keturi nepažįs
tami \'yrai. ginkluoti automatais ir šautuvais. Iš jt~ trys 
priėjo prir mano vyto ir ėmė klau i nėti, ar pas mus užein,1 
banditai. o ketYirtasis atsistoio prir kambario dunĮ. Jis, ma
tyt. nenorėjo manrs išleisti iš kambario. kuriame miegojau 
su savo septyniais ,·aikais, kurit! vyresniajam buvo tada 
10 metų. 

Vyrui atsakius į bandittĮ klausimą . kad niekas pas jį 

neužciną . vienas bandih) liepė vyrui išeiti i kiemą, kur jį 

ketino apklausti, ką jis i šdavė valdžios organams. 
Vyras suprato, kad a tėjo banditai ir, matyt, nujausda

mas, kad jie atėjo jo nužudyti, nusiėmė kepurę, atsisveiki
no su manimi ir norėjo perduoti man penkis šimtus rublitĮ. 

Bet banditai neleido jam tai pa<laryti ir, numetę pinigus 
ant grind9, ,·isi išėjo iš namtĮ. P ro l a ng-ą mačiau, kad jie 
nu,·ed ė vyrą į tvartą, už kokitJ 30-40 mctnJ nuo namtJ, ir 
netrukus iš ten pasigirdo trys šūviai , kuriais mano vyras 
bu,·o nužudytas. 

Po to ,·ienas banditų įėjo į namus ir pasakė. kad jie nu
žudė mano vyrą, ir liepė niekur iš namtĮ neišeiti. Jam iš
ėjus. pro langą pamačiau , kad kieme buvo apie 20 man ne
pažįsla mtJ banditų. kurie 4 vežimais nuvažiavo į Vabalnin 
ko rajono BuožitĮ kaimą. 

Banditams išvažiavus, nuėjau pas vyro brolį Praną Sa
kicką . gyvenusį už kokitJ trijtJ šimttĮ melnĮ nuo mano namtĮ, 

tame pač iame BartašiškitĮ kaime, ir papasakojau apie tai , 
kas į \'yko. Grį žus i į namus, nuėjau į tvartą, kur radau vy
ro l a ,·oną . Mano vyras buvo nužudytas šūviais į galvą, 

ka kl ą ir krūtinę. 
J is buvo nužudytas sekmadienį, o antradienį jį palai

dojnu Vabalninko rajono Salamiesčio kapinėse. 

Po dvi ejtĮ valandų, kai mano vyras buvo nužudytas, aš 
sužinojau, kad pi rma, tą patį rytą, bandita i taip pa t nužudė 
Alfons ą Cernių, dirbusį Buožių apylinkės pirmininku. 

IM 

CtRN I ENĖS Onos parodymai* 

1951 m. gruodžio 18 d. 

J\lano vyras Cernius Alfonsas, Domo s., gimęs 1907 me
lais, dirbo Vabalninko valsč i aus Buožių apylinkės pirmi
ninku. 19-16 melų kovo 3 dieną jį nužudė ant itarybinės na
cionalistinės gaujos dalyviai. 

1946 mettĮ kovo 3 dieną, apie 5 val. ryto, kai jau švito 
ir buvo ga lima matyti už kokitĮ penkiolikos-dvidešimt 
metnĮ , mes miegojome su vyru viename kambaryje,- jis 
vienas, o aš su dukra Vlade, kuriai tuomet buvo dešimt me
ltĮ,- į mūsų namtĮ duris ėmė kažkas belstis. 

Aš ir vyras pabudome. Vyras priėjo prie durų ir pa
klausė, ko reikia. Besi beldžiantysis ėmė reikalauti, kad ati
daryltĮ duris, nes kitaip daužysiąs langus. 

Vyras suprato, kad atėjo antitarybinės nacionalistinės 

gaujos dalyviai , išsigando ir atidarė duris. Į mūsų butą 
įėjo apie dvylika bandittĮ, kuritĮ vienas įžiebė lempą. Iš at
ėjusitĮ band ittĮ pažinau Petrą Viksvą ir Bronių .Mikonį, ku
riuos pažinojau kaip vietos gyventojus: Viksva gyveno 
Akmenės , o Mikonis - Buožių kaime, už kokitĮ pusantro 
kilometro nuo mūstĮ. Kiti banditai buvo nepažįsta mi. 

Vienas nepažįstamųjtĮ bandihĮ ėmė reikalauti vyro, kad 
aticl uottĮ pi sto letą, kurio jis neturėjo, o kiti ėmė daryti kra
tą. Mikonis i šėj o į kiemą ir buvo ten, iki pasibaigė krata. 

Kratos metu banditai nieko nerado ir nieko nepaėmė; 

jie įsakė vyrui eiti su jais į kiemą. Supratau, kad jie išveda 
jį nužudyti. Aš labai išsigandau ir net nebeatmenu, kas to
liau buvo. 

Po valandos, atgavus sąmonę, išėjau į kiemą gyvulitĮ 

šerti ir pamačiau, kad banditai išsivedė arklį. Kluone ra
dau vyro lavoną ir pastebėjau, kad banditai pagn,bė apie 
200 kilogramtĮ kviečių ir rugių . 
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. Vyras ~ulėjo nužudytas kluono viduryje ant šono, krau
~o kla~_e. Jis _buvo nužudytas iš šaunamojo ginklo. Krūtinė
Je, pec1uose ir kakle buvo kulkų padarytos žaizdos. 

~ .... a1:°~či_usi ~yro la_~oną, nubė?au į namus, papasakojau 
~u_kkna1'. _Ir ab~ pradeJome verktt. Tuo metu jau visa i pra
sv1to, ateJo kaimynai, kas pirmas atėjo - nebeatmenu 
neužilgo ir kareiviai. ' 

0 

Kareiviams padedant, vyro l avoną išnešiau iš kluono. 
Trečiadienį palaidojau vyrą Vabalninko rajono Salamies
čio kapinėse. 

. Tą rytą, kai buvo nužudytas mano vyras, į Bartašiškit 
ka1vmą. ah·ykus ka_reiviams, sužinojau, kad banditai taip paf 
n~zude„ mano. kaimyną Joną S2kicką; sprendžiant pagal 
l a iką, Jie Sak1cką nužudė po to. kai buvo nužudytas ma
no vyras. 

JONO BALT US IO GAUJ A 

Baltušis J onas, Juozo s., gimęs 1914 metais. 
Pandėlio rajone, B11ivėntĮ kaime. 

BALTUšlO Jono parodymai * 

1955 m. gegužes 17 d. 

Aš, Baltušis Jonas, Juozo s. esu gimęs 1914 metais 
,· alsliečio šeimoje. 1927 ar 1928 metais baigiau Pandėlio 
miestelyje keturias pradžios mokyklos klases, o paskui iki 
1944 mcltĮ rudens dirbau savo tėvo Juozo Baltušio ūkyje. 
Pandėlio rajono Buivėnų kaime. 

Tarybinei ka riuomenei išvadavus Lietuvos TSR terito
riją nuo vokišktJjLĮ okupanhĮ 19-14 metais, prasidėjo mo
bilizacija į Tarybinę Armiją. Nenorėdamas tarnauti Tary
oinėje Armijoje, 1944 metų rudenį pradėjau gyventi nele
galiai ir slapsčiausi iki 1944 metų vėlyYo rudens. Buvau 
ginkluotas belgišku šautuvu. 

Apytikriai 1944 m. gruodžio mėnesį Pandėlio g1rt0Je 
atsiliktinai sutikau banditą !(alpoką. Jis man pasitllė stoti 
į jo vadovaujamą nacionalishĮ gaują. Su bandito Kalpoko 
pasiū lymu sutikau. !(alpoko gaujoje išbuvau dvi savaites, 
o paskui išstojau iš jos ir slapsčiausi namie. 1945 m. sau
sio mėnesį VRM kariai mane sulaikė kaip banditą ir nu
gabeno į Rokiškio kalėjimą . Maždaug po trijtĮ mėnesi LĮ, 
1945 m. balandžio mėnesį, iš kalėjimo pabėgau. 

Iki 1945 m. rudens slapsčiausi Pandėlio rajono Sekšti
ninktJ apylinkės kaimuose. Cia besislapstydamas ats itikti 
na i susitikau miške šautuvais ginkluotus banditus Petrą 

• ADSR f., 70 r.. 191-215 l. 
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Sakį ir Lionginą šaltinį. Prisidėj au prie jtĮ ir įstojau i vei
kiančią ginkluotą nacionalistinio pogrindžio gaują, k~rioje 
buvau iki 1955 m. gegužės 16 d., t. y. iki mano suėmimo. 

Iš bandito šakio tuomet nupirkau už 500 rublių auto
matą ir 60-70 kovos šovinių. 

Ginkluotoje gaujoje turėjau s lapyvardžius: ,,Jieznas" 
ir „Trimitas". Banditinis „Trimito" s lapyvardis man buvo 
duotas 1952 m. liepos mėnesį, ka i man buvo pavestos bū 
rio vado pareigos. 
Vasarą mes daugiausia slapstėmės Pandėlio girios ma

syvuose, o ži emą vienkiemiuose, bunkeriuose, išsiski rstę 

smulkiomis grupėmis , po du- tris. 
1952 m. liepos mėnesį įvykusiame ba nclitų pasitarim•~ 

buvau paskirtas būrio vadu. Mano būryje buvo iki 6 bandi
tų . Tuo metu veikė „Cvinklio" ir Pivoravičiaus vadovauja
mos dvi banditų grupės. Rvšius tarp sav~s jos pa laikė per 
savo palikimus asmenis. 1952 m. liepos mėnesį mes, abiejų 
nurodyttĮ grupių banditai, atėjome į sutartą vietą krūmuo
se prie Vabalninko rajono Girbu fitĮ kaimo i pasitar imą. 

čia banditas Zubrys atvedė „Tilviką" ir „SaulitĮ", kuriuos 
banditas „Cvinklis" pristatė mums kaip banditLĮ vadovybės 
atstovus. 

Banditas, slapyva rdžiu „Saulius", pranešė, kad jis yra 
tėvūnijos (kurios - nepa sakė) vadeiva ir vyresnilĮjŲ gau
jos vadeivų įgaliotas pasitarti su mumis organizaciniais
struktūriniais klausimais ir pasiūlė prisidėti prie jų 
gaujos. 

Po šio pasitarimo (,,Cvinklio" ir Pivoravičia us ) bandi
hĮ grupės, kuriose buvo 11 bandihĮ, nuėjo į BiržtĮ rajono 
BiržtĮ gir i ą susitikt i su „Giriečio" vadovaujama banditų 
grupe. Kelyje į Pandėlio rajono Raikėnų kaimą mus apšau
dė VRM kariai. Slėpdamiesi nuo jų persekiojimo, v ieną die
ną i šgulėjome krūmuose prie Vabalninko ra jono Zadeikių 
kaimo. 

Banditai Pivoravičius ir Valentėlis nuvedė banditus 
,,Tilviką" ir „Saulių" į Biržų rajono Biržų girią, o kiti ban-

l!'i8 

Jitai, tarpe jų ir aš, nuėjome į Pandėlio girią. Biržų girioje 
įvykusiame pasi_ta~ime n:in~li _bandit~i kartu su vadeivos 
Giricčio" band1ta1s pas1sk1rste paie1gomis ir sudarė va

dinamąją „Pilėnų" bandilLĮ tėvunij ą , kurios vadeiva buvo 
paskirtas „Girietis", o š ta bo viršininku - Pivoravičius. 
Ten pat buvo paskirti penki būri ų va dai. Jų tarpe buvau ir 
aš. Mano būrys vadinosi mano slapyvardžiu „Trimitas". 
Jame buvo šie banditai: 

l) aš - Jonas Baltušis - būrio vadas. • 
2) Linas Pivor avičius, j is buvo ir vadinamojo „Pil ėnų" 

banditų rajono štabo viršininkas. 1952 metų rudenį jį drau
ge su kitais šešiais banditais sugavo miške, Vabal ninko 
rajone. 

3) Romas Petronis, 1952 m. rudenį VRM karių sugau
tas miške, Vabalninko rajone. 

4) Romas Styra, kur jis yra šiuo metu - nežinau. 

5) Petras Laucius, 1952 m. rudenį VR1\i\ karių sugau
tas miške, Vabalninko rajone. 

6) Stasys Jasiūnas, nukautas 1954 m. vasarą Pandėlio 
rajono Rasčiūnų miške. 

Man dalyvaujant, mūsų gaujos buvo įvykdyti šie apip lė-
5imo ir teroro aktai: 

l) 1949 metų rudenį apiplėšėme parduotuvę Panelėlio 

rajono Kazliškio kaime; dalyvavome: aš - Jonas Baltušis, 
Jonas Cepulis ir Aleksas Puzinas (abu nukauti 1950 me
lais). Iš parduotuvės pas igrobėme tris maišus įvai ritĮ pre
kitĮ. Tą pačią naktį apiplėšėme Kazliškio pašto skyrių, pa
s i grobėme 700-800 rublitĮ p inigtĮ ir sudaužėme telefoną , 
kad ncpranešttĮ apie mus VRM organams. 

2) 1950 mcttĮ pavasarį antrą kartą apiplėšėme Kazliš
kio krauluv~. Dalyvavome: aš - Jonas Ballušis, Aleksas 
Puzinas, Jonas Ccpulis , Romas Petronis, Albinas idlaus
kas ir Linas P ivoravičius. Iš parduotuvės pagrobėme vi są 
vežimą prekių, pašte sudaužėme telefoną ir p a ėmėme 
600 rubli LĮ . 
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3) 1953 metų žiemą apip l ėšėme parduotuvę Pąndėlio ra
jono Kučgalio kaime, paimdami vežimą prekių . Apipl ėšiant 
parduotuvę dalyvavome: aš - Jonas Baltušis ir Romas 
Styra. 

4) 1953 metų pavasarį aš - Jonas Baltušis ir Romas 
Styra prie Ząsinyčių kaimo Vabalninko rajone pastojome 
kel i ą nepažįstamam piliečiui ir atėmėme iš jo 5 tūkstan

č ius rublių . 

5) 1953 metų rudenį mudu su Romu Styra ap iplėšėme 

Pandėl io rajono Skapiškio gir i ninkiją, pasigrobdami apie 
14 tūkstančių rublių. 

6) 1950 metų vasarą Pa ndėlio rajono Va liu l iškių ir Voz
gučių kaimuose buvo nužudyti ta rybiniai aktyvista i čet

kauskas, Markovas ir Aleinikovas ir iš jų buvo atimti me
džioklinis šautuvas ir „Nagano" sistemos revolveris. Tero
ro akte dalyvavo Albinas Sidlauskas, aš - Jonas Baltušis. 
Linas Pivoravičius, ,,Cvinklis", Stasys Liaudanskas ir 
Puzinas. 

7) 1950 metų vasarą Pandėlio rajono Skapiškio miške 
buvo nužudyti lrys žmonės, iš kurių band ita i Valentėlis ir 
Jonas čepulis paėmė du automatus „PPS". Nužudant nu
rodytus tris žmones dalyvavo band itai: Albinas š idlaus
kas, Aleksas Puzinas, Jonas čepulis, Linas Pivorav i čius. 

Stasys Liaudanskas ir aš - Jonas Baltušis. 
8) 1950 metų vasarą Pandėlio rajono BuivėmĮ kaime iš· 

zudėme Stašienės šeimą: Stašienę, jos dukterį ir sūnų (jLĮ 

vardų nežinau) . šiame teroro akte dalyvavome: aš - .Jo
nas Baltušis, Aleksas Puzinas, Jonas Cep ul is ir Stasys Liau
danskas. Aš pro langą nušoviau Stašicnę, o banditai Puzi
na s ir Li audanskas - Stašylę ir Stašį. Nlanėme, kad Sta 
šienė komunistė, ir todėl ją nužudėme. 

9) Tą pačią 1950 metų vasaros naktį už vieno kilomet
ro nuo Pandėl io miestelio nužudėme Pandėl io apy linkės 

gyventoją Jakubką. Nužudant Jakubką dalyvavome: aš -
Jonas Baltušis, Jonas Cepulis, Aleksas Puzinas ir Liau 
Janskas. 

l 1,0 

10) 195 1 metų pavasarį Pandėlio rajono Kiliški tĮ miške 
nužudėme kelyje milicijos darbuotoją ir sunkiai sužeidėm 
civilį asmenį. Iš milici jos parei gūno paėmėm automatą. Su
žeisto civilio asmens likimo nežinau. ši ame teroro akle da
lyvavome aš - Jonas Baltušis, Linas Pivoraviči us, Jonas 
Cepulis, Vytautas Valentėlis ir Stasys Liaudanskas. 

1955 m. gegužės 17 d. 

Būdamas g inkluotos gaujos narys, dalyvavau įvykdant 

taip pat ir šiuos teroro aktus: 
1949 metų rudenį Pandėlio rajono šiurpiškių kaime nu

žudėme ta rybinį aktyvistą Greibą (jo vardo nežinau) . Grei
bą nužudant dalyvavome aš - Jonas Baltušis, Jonas Cepu
lis. Aš šoviau į Greibą iš pistoleto, o Cepulis - iš automato. 

1949 metų rudenį Vabalninko rajono GirbučiLĮ kaime 
burn nužudyti du piliečiai: vienas, pavarde Kuliukas, ki to 
pavardės nebeatmenu. Juos nužudė Pivoravičius ir Liau
danskas; aš - Jonas Baltušis ir Jonas Cepulis buvome kie
me sargyboje. 

Be suėmimo metu atimtų iš manęs ginklų, aš turėj a u 

dar ginkl LĮ bei šaudmenų: užsieninės markės 7,65 mm ka
libro pistol etą, paslėptą Pandėlio rajono Einor iLĮ kaimo 
Lavėno sodybos tvarto stoge; Pandėlio rajono Griaužių 
kaime vienoje sodyboje, kurios šeimininko pavardės nebe
atmenu, paslėptą granatą ir dviejuose buteliuose šovi nių 

automatams. 
Suimant mane 1955 m. gegužės 16 el. turėjau šiuos 

ginklus: ,,PPS" automatą su 118 šovinit!, užsieninės mar
kės 9 mm kalibro pistoletą su 43 šoviniais ir binokl į. 

1955 m. gegužės 30 d. 

Maždaug praėjus mėnesm1 po Cetkausko, Markovo ir 
Aleinikovo nužudymo, Puzinui ir šidlauskui pasiūlius, aš, 
š idlauskas, Puzinas, Liaudanskas, Vytautas Valentėlis ir 
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Pivorav ičius iš Vabalninko rajono Puznos mi ško nuėjome 
į Pandėlio rajono Skapagi rio mišką. Du kilometrai nuo 
Gi rstcikių kaimo, prie kelio iš rajono cenlro Pandė lio į 
Skap i škį, padarėme pasal ą. Mes žinojome, kad ši uo keliu 
dažnai važinėj a ir vaikšto ginkluoti aktyvistai ir li audies 
gynėj a i , tačiau kokiu metu ir kas iš gink luotLĮ asmenų tu
rėj o šiuo keliu praeiti ar pravažiuoti , nežinojome. 

Pasaloje išgulėjome dvi paras. Treči ą dien~ pastebėjo
me du vežimus su malkomis, važi uojančius Pandė l io kryp
t imi. Vežime sėdėj o trys vyra i, kuriLĮ du buvo ginkluoti au
tomatais, o trečias - be ginklo. 

Iš to nusprendėme, kad tai liaudies gynėj a i. JLĮ pavar
džių nežinojome ir nežinome. Nurodyliems liaudies gynė
jams privažiavus pasalą, atidengėme ugnį. Du liaudies gy
nėjus nužudėme vieloje; trečias mėgino pahėgt i, bet šid
lauskas jį pasivijo ir nušovė. Per šaudymą buvo užmuštas 
vienas arklys, kuriuo buvo vežamos malkos. Band ila i Ce
pulis ir Valentėl i s pasiėmė du nužudyt tJjtĮ au toma tus 
,,PPS" ir ka rišką diržą, ir mes nuėjome į mi {,ką . Nužudy
t tĮjLĮ lavonus palikome vietoje. Automatais ir di ržu visą 
laik11 naudojosi Cepulis ir Val entė lis , tačiau kur jie juos 
padėj o, ne;,inau. 

Sužinojc;s iš savo lėvo Juozo Baltušio, gyvenančio Pan
elėlio rajono Bui vėnų kaime, kad Slaš iai ardo huožiškLJ šei
mtĮ pastalus, 1950 meltĮ vasarą prika l bėj au banditus Puzi
ną , Ccpulį ir Liaudan!>krĮ susidoroti su S t a~iLĮ šeima. Ban
ditai su ma nimi suliko. 

Vieną ltĮ metų vasaros naktį, mėnesio ir dienos neatme
nu, aš su nurodytais trimis banditais iš Vabalninko ra jono 
Puznos miško atėjome į BuivėntĮ kaimą, norėdami įgyven
dinli savo sumanymą. 

Kada ngi Buivėnų kaimas ir Stašio ūkis man gerai žino
mi, mes, niekur neužcidr11ni ir nieko ncklausdr1mi, nu ė>j ome 

tiesiog į St:1sio namus, kuriuos priėju s , pc1sibcldžia u į lang1. 
Prii•jo S lašicnė, ir aš ra !ei da u į j1 ei l ę šūvių. Ji kr ito ir dau
giau nepaki lo. Tuo melu kiti banditai įsil aužė į Slašio namus. 
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Po kelių minučitĮ aš taip p·at įėjau į namus ir ten parna~ 
č i au nužudytus S taš i enę, į kuri ą šoviau pro l angą, jos sūnų 
ir dukterį. Stašio namuose nebuvo. Tik todėl mes jo nenu~ 
žudėme, nors ketinome ir jį nužudyti. 

Nužudę Stašienę, jos sūnLĮ ir dukterį, nuėjome į kolūki© 
tvartą B uivėnų ka imo gyventojo Jono Strižkos ūkyje. Ti
kėjomės surasti prie tvarto ką nors iš sargų, saugojančią 
gyvu lius. Norėjome, kad sargas parodytų, kur yra buvusio 
Pandėlio apylinkės gyventojo Jaku bkos ūkis . Jau tuomet 
ketinome jį nužudyti. Cepul io teigimu, J akubka pasiskun
dė milicij ai, kad jam dingusią ka rvę pagrobė banditai , o vė

liau ta karvė atsi rado. Prie tvarto stovėjo du vyrai. Pa~ 
stebėję mus, vienas jLĮ pa bėgo, o antras liko vietoje. Tai 
buvo Zalys (jo vardo, tėvo vardo ir iš kur j is yra - neži
nau). Paklaustas, kas buvo antras vyras, Zalys atsakė, kad 
su juo buvo Stašys. Bet mes jo nepersekiojome ir jį ne
šaudėme, nes buvo tamsu. 

Ccpul is įsakė Zal iui parodyti, kur yra Jakubkos ūkis, ir 
Zalys nuvedė mus į Jąkubkos namus P2ndėlio vienkiemyje. 
Priėję Jakubkos namus, įsakėme Zaliui pa5ibelsti į duris ir 
paprašyti atidaryti jas. Zalys ta i ir padarė. Po kiek laiko ·at
sidarė durys. Aš su banditais Cepuliu ir Liaudansku įėj au 

į vid LĮ, o Zalys ir banditas Puzinas liko kieme. 
Kambaryje degė ž i ba l i nė lempa. Ten radome Jakubkos 

žmoną su mažamečiais vaikais ir kažkokią merginą, kurios 
nepažįstu. Paties J akubkos namie nebuvo. Zmona pasakė, 

kad nežinanti , kur jis yra. 
Netrukus banditas Cepul is išgirdo, kad kažkas vaikšto 

namLĮ pastogėje, ir mus apie tai įspėjo. Įsakėm tam žmogui 
nul ipti žemyn, į kambarį. Tai buvo Jakubka. Nieko nesaky-. 
damas aš iš pistoleto kelis kartus šoviau jam į krūtinę ir 
į galvą ir nudėj au vietoje. 

1955 m. birželio l d. 

NužudQ Greibą, aš su bandi tais Pivorav ičium , Liaudans
ku ir Cepuliu s l apsčiausi Pandėlio girioje, už dv iejų-trij ų 
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kilometrų nuo Pandėlio rajono Valiuliškių kaimo. Kartą ban
ditas Pivoravičius mums trims papasakojo, kad Vabalninko 
rajono GirbučitĮ kaime gyveną Vilčinskas ir I(uliukas vra 
tarybiniai aktyvistai. Pivoravičius ketino juos nužudyti ir 
pasiūlė mums eiti su juo. 

Naktį banditas Pivoravičius nuvedė mane, Cepulį ir 
Liaudanską į Girbučių kaimą pas I(uliuk;:i. Priėję Kuliuko 
namus, aš su Cepuliu likome kieme, o Pivoravičius ir Liau
danskas, pasibeldę į duris, kurios buvo tuojau atidarytos, 
užėjo į namus. Netrukus j ie išėjo ir pasakė, kad Kuliuko 
namuose nėra. Paskui Pivoravičius nuvedė mus pas Kuliuko 
kaimyną (jo pavardės nežinau). Pivoravičius ir Liaudanskas 
pasibeldė. Kai tik duris atidarė, jie įėjo į namus, o aš su Ce
puliu likau kieme. Praslinkus keliam minutėm Pivoravičius 
ir Liaudanskas išsivedė iš namtĮ I(uliuką ir nusivedė į tų 
namtĮ šeimininko pirtį. Mudu su Cepuliu, ėję paskui juos, 
likome prie pirties. Banditams Pivoravičiui ir Liaudanskui 
įėjus į pirtį, išgirdau ŠŪ\'ius. Išėj ę iš pirties Pivoravičius 
ir Liaudanskas pasakė, kad jie Kuliuką nužudė. 

Nužudę I(uliuką, Pivoravičiaus vedami, nuėjome pas Vil
činską. Priėję namus pasibeldėm į duris. Duris atidarius 
Pivoravičius kartu su Liaudansku įėjo į namus, o aš su Ce
puliu likau kieme. Pivoravičiui ir Liaudanskui įėjus į namus, 
išgirdau šūvius. Netrukus jie išėjo ir pasakė, kad nužudė 
Vilčinską. Paskui mes grįžome į Pandėlio gir ią. 

LIUDININKO PARODYMAI 

PURONO Vinco parodymai * 

1955 m. liepos 16 d. 

Man yra žinoma, kokiomis aplinkybėmis banditai sugavo 
ir sušaudė Jaučiapievio apylinkės tarybos pirmininką Greibą 
Antaną, Juozo s.: 

l 950 m. gruodžio 8 d., 7 ar 8 val. vakaro, buvau namie, 
ir tuo metu iš lauko pasibeldė kažkoks vyriškis į langą ir 
lietuviškai pasakė, kad išeičiau į kiemą. 

Aš apsirengiau ir išėjau. Kieme pamačiau du ginkluotus 
vyrus, kuriuos atpažinau. Tai buvo nacionalistinės ginkluo
tos gaujos dalyviai: Pandėlio rajono BuivėmĮ kaimo gyven
tojas Jonas Bal tušis ir Stanikū ntĮ kaimo gyventojas Jonas 
Cepulis. Pastarasis su manimi pasisveikino, paduodamas 
ranką . Abu j ie buvo apsirengę buvusios buržuazinės Lietu
vos kariuomenės uniforma ir ginkluoti automatais. 

Pasisveikinęs su manim, Cepulis pareikalavo, kad duo
čiau iš kolūkio fondo banditams 10 centneritĮ grūdtĮ, ir čia 
pat ėmė grasinti, kad, jei neduosiu, mane nužudys. 

E:miau Cepuliui aiškinti, kad grndai nėra mano žinioje 
ir j tĮ duoti negaliu. Tuo metu į mano kiemą įėjo apylinkės 
tarybos pirmininkas Greibas Antanas, Juozo s. ir jo žmonos 
giminaitis (jo pavardės nežin au). J iems įėjus, Cepulis nu
stojo su manimi kalbėjęs ir paklausė juos: ,,Kas jūs esate?" 
Greibas atsakė, kad jis yra apylinkės tarybos pirmininkas. 

* ADSR f., 70 r., 216- 217 l. 
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KAZIO KALPOKO GAUJA 

Kalpokas K azimieras, Jurgio s., gimęs 1907 
metais Rokiškio rajone, Jokubiškio vienkiemyje. 

KALPOKO Kazimiero parodymai * 

1951 m. gruodžio 8 d. 

A~. Kalpokas Kazys, Jurgio s. gimiau 1907 metais vi
d•1tinio valstiečio šeimoje. Mano tėvas turėjo 12 ha žemės. 
l'Jl7 melais pradėjau mokytis čedasų pradžios mokykloje. 
1')22 melais įstojau į Rokiškio gimnaziją, kuri ą haigiau 
l'J28 m<:tais. 1929 metais įstojau į Kauno kunigų sem ina rij ą , 
het l !n0 metais išstojau iš j os i r tais pačiais metais įstoj au 
j h rn mokykl:1 Kaune. Po dviejų mėnesių susirgau ir buvau 
::itlei-,ta~ i/4 ka ro mokyklos. 1932 metais pradėj au mokytojauti 
Kupi4kio :J fVikrilyjc, Zai d cli ų pradžios mokykloje. Po viene
ri11 m1!l11 per1ikėlia u dirbti į Kupiškio apskrities VėžionitĮ 
J)rarl%!01 mokykl ą. Toje mokykloj e dir bau iki 1938 metų, o 

pw.v.11i pr•r~i v.l:li~rn į ffok iškio a pskritį, Apaščios pradžios mo
l~ykbJ. ( i;i dirb:1 11 iki 1910 mcl 1 Į, o vėl iau Rokiškio apskri 
tt,,r, 7,J(Jl,Vil~!n pra rl žio'> mokyk loj e iki karo prautios. 

l< t11 Vr,lddlj a 1 1 ?. p11n lė TarybLĮ Sąjungą , persikė liau iš 

7.lul, lt, ldo l 1rnvo tlwrnki;. 

/9.'J2 m. balandžio 8 d. 

l'M l 1,1,•l1J l>lrfr l lo mc'> 11r 'l j, kni vokl~l<t/llJ fnšisl 1J, lrn ri1.10-
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ką jo nar iai ir aš pats suiminėj a u tarybinius bei partinius 
darbuotojus, tarybinius aktyvistus ir jų giminaičius, likusius 
vokieči tĮ kariuomenės užnugaryje. 

1952 m. sausio 24 d. 

Be CedaslĮ apy l inkės ir iš dalies Juodupės va lsčiaus tary
binitĮ aktyvistų, apie kuriuos kalbėjau sausio 23 d. ir šios 
dienos kvotos metu, mano vadovaujamo Cedasų nacionalistų 
būrio nariai buvo suėmę apie 15-18 tarybinių aktyvistų iš 
kilų valsčių : Pandėlio, Skapiškio ir Panemunio valsčiaus 

apylinkit). Kai kuriuos jų pats tardžiau, o ki tų klausiau tik 
pavardės ir iš kur jie, paskui pranešdavau apie juos jų gy
venamųjų vietovių nacionalisltĮ būr iams ir su sargyba siųs

davau juos tenai. TtĮ t arybini ų aktyv i stų pavardžit! neprisi
menu ir apie jų tolimesnį l ikimų r.ieko nežinau. Su
iminėj an t CedastĮ valsči uj e besis l a psbnčius tarybin ius 
aktyvistus iš kitų vietų, daugiausia dalyvaudavo naciona
listai Bronius Sukauskas, Lionginas Seškūnas, Antanas 
Blėka, Stasys .J uknevičius , Stasys Juodcl is, Petras Gurk
lys, Albertas Jasiūna s ir bro liai Povilas ir Petras Liauškos. 

Be to, mano vadovaujamo būrio nacionalistai sulaikė ir 
pristatė į būrio štabą keletą Tarybinės Armijos kareivių, li
kusių vokiečitĮ kariuomenės užnugaryje. Keletas jtĮ atėjo 

patys ar juos atvedė vietinia i gyventojai, tačiau, būtent, kas, 
dabar neprisimenu. Kiek prisimenu, iš viso į būrio štabą buvo 
pristatyta apie 15 kareivių, iš kuritĮ tik v ieną nusiunčiau su 
sargyba į Rok iškį, bet į kokius organus, neprisimenu, o vi 
sus kitus atidaviau dirbti buožėms . 

Tas kareivis, kurį aš nusiunčiau į Rokiški, buvo jau
niausias iš visų, jis turėjo 25-28 metus. Aš laikiau jį kadri
niu Taryb inės Armijos kareiviu, todėl ir nusiunčiau į Rokiškį. 
Kili kareiviai buvo 35- 40 melų, ir aš maniau, kad jie buvo 
mobilizuoti karui pra sidėjus arba prieš pat karą, todėl ir 
siunčiau juos dirbti pas buožes. Koks buvo likimas to ka
reivio, kurį nusiunčiau į Rokiškį - nežinau. 
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Vėliau, vokiečių valdžios organams pareikalavus, buo
žėms išdalintus kareiv ius įvairiu metu patys buožės nuve
žė į Rokiškį. Koks kareivi ų tolesnis likimas - nežinau. 

1943 mettĮ vasarą, mėnes io ir dienos neprisimenu, Petras 
Zukauskas iš kažkur sųžinojo, kad maždaug už šešių kilo
metnĮ nuo jo ūkio, vieno Juodupės valsčiaus kaimo apylin
kėse (lo kaimo pavadinimo neprisimenu), sla pstosi trys pa
bėgę iš ne la isvės Tarybinės Armijos kareiviai. Zukauskas 
pranešė tai Juodupės valsčiaus policijai ir į Rokiškį; be lo, 
jis pranešė ir man per trečią asmenį (telefonu), kad surink
čiau buvusitĮ nacionalistų grupę ir nuvykčiau į tą kaimą, kur 
buvo kareiviai. Suradau brolius Povilą ir Petrą Liauškas, 
ir mes visi trys nuvažiavome dviračiais. Aš turėjau automa
tą, o broliai Liauškos - šautuvus. Mums nuvykus, trys Ta
rybinės Armijos kariai jau buvo nužudyti ir tame pačiame 
kaime palaidoti. Toje baudžiamojoje operacijoje dalyvavo 
Juodupės valsčiaus policininkai, keletas vokiečitĮ kareivitĮ iš 
Rokiškio ir grupė nacionalistų iš CedastĮ būrio: Lionginas 
Seškūnas, Stasys Juknevičius ir Petras Zukauskas. šaudant 
į kareivius, per neatsargumą buvo nušautas Lionginas Seš
kūnas. 

1944 mehĮ pavasarį, mėnesio ir dienos neprisimenu, Pa
nemunio valsčiaus policijos viršininkas, pavardės nežinau, 
paskambino man telefonu ir pas iCilė surinkti, kiek bus gali
ma, nacionalistt} grupę ir atvykti su ja į P anemunį daly
vauti baudžiamojoje operacijoje prieš tarybinius partizanus. 
Aš sutikau, surinkau ginkluotus nacional istus brolius Petra 
ir Povi lą Liauškas, BroniiĮ Sukauską, Antaną Blėką, Vikto~ 
rą Tinkt1ną ir Stasį Juodelį ir nuvykau su jais į Panemunio 
policijos viršininko nurodytą vietą. Patikslinu: man buvo 
įsakyta nuvykti ne į Panemunį, o į Rokiškio valsčiaus .Mit
raga lio kaimo apylinkę. MC1stĮ grupei nuvykus, ten atvyko 
policininkai iš Panemunio ir grupė Plechavičiaus rinktinės 
ka reivitĮ su savo vadu (jo la ipsnio neprisi menu) , kuriam 
vadovaujant mes apieškojome mišką prie Milragalio kaimo, 
tačiau tarybi nit) parl iz~rnt} neradome. Iš piliečiLĮ tuomet nie-
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kas nebuvo suimtas. Tos operacijos melu buvau ginkluotas 
automatu. 

1944 metų birželio pradžioje buvo ::ipip l ėšt as mano žmo
nos brolis J uozas Bulovas (miręs 1944 mett1 rudenį). Apie 
tai jis pranešė man. Aš nutariau, kad t::ii padarė tarybiniai 
partizanai ir, surinkęs grupę naciona listų - brolius Petrą 
ir Povil ą Liauškas, Antaną Blėką, Viktorą Tinkūną, Bronių 
Sukauską, Vladą Mikšą, karltt s u jais nuvykau ieškoti tary
binitĮ partizamĮ į PlunksnočitĮ mišką, l c1čia u nei ta rybinių 

partizanų, nei jokių kitų asmem1 ten neradome. 

1952 m. sausio 25 d. 

1944 metų birželio mėnesį Rokiškio apskrities Panemu
nio valsčiaus policijos viršininkas ir viršaitis iškvietė mane 
į Panemunį. Be to, buvo pnkviesti ir kittĮ 1941 metais Pane• 
munio valsčiuje veikusitĮ nacionalislt1 būritĮ vadeivos bei 
daugelis kitLĮ asmem1. Įvyko pasitarimas, kuriame vals
tiaus viršaitis ir policijos viršininkas painformavo mus apie 
padėtį Tarybų Sąjungos-Vokietijos frontr ir Rokiškio ra
jone. Jie sakė, kad ,·okiečių kariuomenė traukias i ir, matyt, 
Tarybinė Armija netrukus ateis į Lietuvą; visur pradeda 
veikti tarybini ų partizanų būriai. Be to, jie kalbėjo, kad, 
sąjungininkams pavC'ikus TarybtĮ Sąjungą, Lietuvoje gali 
būti sukurta savarankiška valstybė, todėl kovai prieš tary· 
binius partizanus valsčiuje reikia sudaryti savisaugos bū
rius iš nacionalistų, ,,savarankiškos" Lietuvos šalininkų . 

Buvo nutarta sudaryti keturis būrius, kuritĮ centra i turėjo 
būti Panemunyje, Čedasuose, Suvainiškyje ir Kvetkuose. 
Suda ryti vadinamosios saYisaugos Cecia sLĮ būrį ir jam va
dovauti buvo pavesta man. 

Vykdydamas pasitarime gautus nurodymus, paskelbiau, 
kad organizuojamas savisaugos būrys, ir nei lga i trukus 
pats ir per kitus nacionalistus įtrauki au į jį apie 50 žmonitĮ. 
Aktyvią paga lbą organizuojant tą būrį man suteikė broliai 
Petras ir Povi las Liauškos ir Bronius Sukauskas . Savo pa
vaduotoju aš paskyriau i savisaugos būrį į stojusį Danie-
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tiu J(a ra liiin ą , 40 metų, Panemunio valsčiaus Griškiškio 
k;imo gyventoją. Kur j is dabar - nežinau. Savisaugos bū
rys veikė mažda ug mėnesį, o fronto lin ija i priartėjus pri~ 
Panemunio va lsčiaus, iširo. 

Pagrindinį Čedasų savisaugos būrio branduolį 1944 me
ta is sudarė buvę Čedasų nacionalistų būrio nariai 194 1 
metais. Prisimenu, kad iš savisaugininkų 1944 metais savi
saugos būriui priklausė Antanas Seškauskas, Stasys Juk
nevičius, Povilas Liauška, Petras Liauška, Bronius Sukaus
kas, Petras Gurklys, Viktoras Tinkūnas, Stasys Juodelis, 
Vytautas Staigys, Jonas Mikšys, Vladas Mikšys, Jonas Kri
siūnas, Romas Dovydėnas. 

Kaip jau sakiau, Čedasų savisaugos būrys veikė maž
daug vieną mėnesį- buvo suorganizuotas 1944 metų bir
želio ir iširo liepos mėnesį. Per tą laiką pravedžiau keletą 
rikiuotės užsiėmimų, suorganizavau sargybą Čedasų mies
telyje nakties metu. Vakarais, po darbo, susirinkdavome 
mokykloje ir svarstydavome padėtį Tarybų Sąjungos-Vo

kietijos fronte, kovos už „nepr iklausomą" Lietuvą būdus ir 
galimybes. Dabar papasakoti, kiek kartLĮ vienas ar kitas 
būrio narys ėjo sa rgybą, dalyvavo susirinkimuose ir rikiuo
tės užs i ėmimuose, negaliu, nes neprisimenu, tačiau visi 
mano anksčiau minėti savisaugos būrio nariai daugiau a~ 
mažiau dalyvavo toje būrio veikloje. 

Vieną 1944 metų liepos mėnesio dieną iš Juodupės 
va l sčiaus PrūselitĮ kaimo apylinkitĮ į Čedasų savisaugos 
būrį atėjo pilietis, kurio pavardės neprisimenu, ir pareiškė, 
jog praeitą naktį pas jį bandė įeiti kažkokie žmonės, tačiau 

jis jų neįsileido ir pabėgo iš namtĮ. Nutaręs, kad tai buvo 
tarybinia i partizanai, paėmiau apie 30 savisaugos būrio 
nariLĮ, norėdamas išaiškinti aplinkybes ir, radus tarybinius 
partizanus, likviduoti juos. Maždaug 20 žmonių grup~. va
dovaujamą mano pavaduotojo Karaliūno, nusiunčiau tiesiog 
į PrūselitĮ kaimą, o pats ir kiti savisaugininkai, iš viso 
maždaug 8 žmonės, nuvažiavome dviračiais į Juodupės 

miestelį patikrinti , kas ten darosi, nes buvo gandų, kad 
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visi vokicčitJ \'aidžios orgam1 atsto\'ai pabėgę . Tie gandai 
pasitvirtino. 

Iš Juodupės su savo grupe nuvažiavau į PrūselitĮ kaimo 
2pylinkcs . .Man atvažiavus, operacija jau buvo baigta. I<a
raliūna su savo grupe rado du ginkluotus tarybinius par
tizanus, kurie išbėgo iš dviejų namų ir bandė pasislėpti. 
Apsaugininkai pradėjo į juos šaudyt i ir vieną nušovė, 
o ant ram pavyko pasislėpti . Nužudytąjį palaidojo ten pat. 
Tuomet bu\'o sulaikytos dvi moterys, viena rusė, 35 metų, 
kita lietuvė, 40 meh). Iš jų namtĮ išbėgo minėti du tarybi
niai partizanai. Tų motertĮ pavardžių nežinau; mes prista
tėme jas i Čedasus. Aš jas ištardžiau, bet jos neprisipažino 
slėpusios tarybinius partizanus. Po kvotos nutariau pa
sit1sti jas į Panemunį. Varydami tas dvi moteris į Panemu
ni, du savisaugos būrio nariai sušaudc jas. Tų savisaugi
ninkų, kurie varė ir sušaudė tas dvi moteris, pavardžių ne
prisimenu, nes jie įstojo į būrį prieš pat t,1 baudžiamąją 

operaciją ir buvo man nepažįstami. 
Vėliau sužinojau, kad nušautas vyriškis buvo Babachi

nas; jo vardo ir kur jis gyveno, nežinau. MotenJ pavardžių 
neprisimenu. 

Aš daviau teisingus parodymus. Aš t ik organizavau tą 
operaciją, tačiau nevadovavau jai ir atvykau į Pr ū.selių 

kaimo apylinkes tuomet, kai operacija jau b11vo ba igta. Nu
rodymo sušaudyti moteris nedaviau. Aš įsaki au dviem sa
Yisaugininkams pristatyti jas į Panemunį, tačiau j ie sava
vališkai sušaudė jas. 

1952 m. balandžio 8 d. 

Kai Tarybinė Armija 1944 meltĮ rugpiūčio pradžioje iš
laisvino Cedasus, aš, bijodamas atsakomybės už padarytus 
nusikaltimus, perėjau į nelegali ą padėtį, o 1944 mcttĮ lap
kričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje į s tojau į va deivos 
Ccrkos antitarybinę ginkluotą naciona listų gauj ą , veikusią 

Pandėlio rajone. Priklausydamas tai gaujai apie deši mtį 

uiemĮ, buvau Cerkos pavaduotoju ir 1944 mettĮ gruodžio 
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mėnesį vadovavau banditų grupės suruoštam 13agalavos 
tarybinio ūkio skyriaus užpuolimui . Ten mes atėmėme iš 
taryl.Jinio ūkio darbininkų du šautuvus . Kad tuos šautuvus 
alėmė kaip lik iš Simėno ir Kondratjevo ir kad j ie buvo su
mušti, nežinau, pr ie manęs jtĮ niekas nemušė. Po Bagala 
vos tarybinio ūkio skyriaus užpuolimo tą patį gruodžio mė 
nesį vadovavau banditams, kurie buvo išėj ę iš Cerkos gau
jos ir sudarę savarankišką gauj ą. Aš nuvedžiau tą gaują 

į buvusį Panemunio val sčių, kur drauge su kitomis dviem 
gaujomis suruošėme Panemunio va l sčiaus centro g inkluo
tą užpuolimą. Aš pats su tų dviejų gaujų vadeivomis va
dovavau Panemunio užpuolimui, kurio metu pač iame mies
tely je buvo nužudyta keletas Tarybų va ldžios pa reigūnų ir 
keletas žmoni tĮ išvesta į mišką ir sušaudyta. Kiek buvo 
nužudyta tarybin ių bei partinių darbuotoj ų, tiksliai neži
nau; iš pavardžių žinau tik vieną Nagelę, Panemun io vals
čiaus Vykdomojo komiteto pirmininką, anksčiau gyvenusį 

PapiškitĮ kaime, Pandėl io rajone. 
To banditų užpuolimo metu buvo sunaikinti valsčiaus 

Vykdomojo komiteto ir milicijos dokumentai, apip lėšta spi
rilo gamykla, sudeginta daržinė ir valdiško š ieno kūgis. 
Kokie daugiau buvo to užpuolimo pada riniai, nežinau. 

Kareiviams sutriuškinus banditus po Panemunio užpuo
limo, išėj au iš gaujos ir iki 1945 mellĮ balandžio mėnes io 

5 l apsčiausi , o paskui įstojau į vadeivos Jono Sidlausko 
gaują, veikusią buvusiame Vabalninko val sči uj e , netoli 
Alizavos miestelio; todėl ji ir buvo vadinama Al izavos 
gauja . 

Alizavos gaujoje b11\' au truputį daugiau kaip mėnesį. 

1945 mch1 balandžio mėnesį su ta gauja da lyvavau Pandė
lio rajone, Niclozos vienkiemyje iš pasalos apšaudant ke
turis liaudies gynėjus iš Pandėl io. Vienas j tĮ buvo nušautas 
ten pal, o antras sulaikytas, nuvestas į mišką ir ten sušau-
dytas. J11 pavardžių nežinau. . 

l 945 mcltĮ gegužės mėnesį iš Alizavos gaujos perėjau 
į Kupreliškio gaują ir vadovavau jai iki gruodžio mėnesio . 
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Paskui išėjau iš gaujos, bet neatvykau į Tarybų valdžios 
organus ir neišpažinau savo nusikaltimų. 

Tuo melu, kai buvau Kupreliškio gaujoje, jos nariai , 
man pačiam nedalyvaujant, Kupreliškyje nužudė vieną liau-
dies gynėją , kurio pavardės nežinau. 

1945 mettĮ liepos mėnesį drauge su vadeiva Jonu š id
lausku vadovavau Kupreliškio ir Alizavos gaujų suruoštam 
Pandėlio rajono Kvidariškio kaimo užpuolimui, kurio metu 
buvo atimta maisto produkhĮ, drabužių ir keletas arklių. 
Apie žmoniq sumušimą nežinau, prie manęs niekas nebuvo 
mušamas. 

Išėjęs iš gaujos, gyvenau su fiktyvia is dokumentais 
Rabašausko, Bražiūno, Jakučio ir Zemailuko pavardėmis. 

1950 metų kovo 28 d. buvau suimtas; gabenant mane 
į Vilnių, tLĮ pačių metų balamlžio 7 d. pabėgau. 

Taip pat prisipažįsiu kaltas, kad 1944 mettĮ liepos mėne

sį Panemunio ir Čedasų gyventojams s::ikiau an titarybi nes 
kalbas. 1944 ir 1945 metais panašias ka lbas ne kartą sa
kiau „savisaugos" būrio nariams ir gaujos da lyviams, 
o 1945 metų birželio-liepos mėnesį•- Kupreliškio gyven
tojams. Savo kalbomis raginau gyventojus ir banditus ko
voti prieš Tarybų valdžią . 

Į man pateiktus kaltinimus, kad su „savisaugos" būriu 
dalyvavau mūšiuose prieš Tarybinę Armiją, kad mano va
dovau jamo nacionalistų būrio nariai 1941 meta is šaudė ta
rybinius piliečius ir kad 1943 metų vasarą dalyvavau bau
džiamojoje operacijoje Kem i škitĮ miške, kur buvo nužudyti 
aštuoni tarybiniai kareiviai, neprisipažįstu kaltas. 

1951 m. gruodžio 11 d. 

Kitą dieną po Panemunio miestelio užpuolimo miške 
mūsų gauja buvo apsupta ir sutriuškinta. Aš su banditais 
Kaupeliu, vardo nežinau, ir dar vienu, man visa i nepažįsta
mu, išėjau į Pandėlio mišką. Iš čia Kaupel is ir antrasis 
banditas i šėjo namo, o aš susitika u ir susipažinau su bro
liais banditais Antanu ir Povilu Prakapais. Kartu su jais 
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i šėj au į Pandėlio va l sčiaus Ček iškių kaimą; jų ūkyje, šiene, 
į si rengėme slėptuvę ir iki 1945 metų balandžio mėnesio 
slapstėmės tenai. 

1945 metų balandžio mėnesį aš su Povilu Prakapu iš
ėjau į Pyvesos mišką (pavadinimo gerai neprisimenu) ir 
sutikome ten gaują, kurioje buvo apie 15 bandittĮ. Tai gau
ja i vadovavo du broliai Albinas ir Jonas; jų pavardžių da
bar negaliu prisiminti. 

Tai grupei priklausiau maždaug mėnesį, buvau ei linis 
bandi tas. Ta gauja susitikdavo ir palaikė ryšius su kita 
ba nditų grupe, kuri, pagal apylinkės pava din imą, iš kurios 
buvo banditai, buvo vadinama Kupreliškio grupe. 

1945 metų gegužės pabaigoje perėjau į Kupreliškio gau
ją, kurioje buvo 5-6 banditai; jai vadovavo Kostas Ka
minskas, kurio slapyvardžio nežinau, nes niekas jo slapy
vardžiu nevadino. Iš kur jis kilęs - nežinau; iš profesijos 
jis buvo mokytojas. Tai gaujai priklaus iau iki 1945 metų 
spalio mėnesio. 

Tos gaujos nariai buvo d·u broliai Valentėliai - Ernes
tas, o antro vardo nežinau. Ernestas buvo iš Vabaln inko 
va lsčiaus, .Mikalatiškių kaimo, o antrasis iš to paties va ls
čiaus , Kupreliškio kaimo. Vienas bandi tas buvo balt arusitĮ 
tautybės, vardu Ivanas, Tarybinės Armijos dezertyras; jo 
pavardės ir iš kur jis - nežinau. Be to, gaujoje buvo Anta
nas Vaivada iš Vabalninko valsčiaus Zadeikil! kaimo. Kitų 
banditų neprisimenu. 

Baltarusis lvanas, rodos, išvažiavo į savo tėviškę, 

į Bal tarusiją. Kur yra Vaivada - nežinau, nes jis iš gaujos 
išėjo ir kur dabar gyvena - nežinau. 

Pastaruoju metu mes buvome likę trys: aš, Kaminskas ir 
Ernestas Valentėlis . 1945 mehĮ ru denį Kostas Kaminskas 
ir Ernestas Valentėlis VSM kariuomenės buvo nukauti. Li
kau vienas. Tada įsigijau suklastotus dokumentus ir gyve
nau pas val stiečius, - iš p radž i ų BiržLĮ apskr ityje, Gei dž iū-

11LĮ kaime pas Povilą Kaziūną, o paskui BiržtĮ rajone, Zas
t a učių kaime pas Liną Vaitiekonį. 
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1951 m. g ruodž io 7 d. 

Paimti iš man~s dokumentai - pasa i Zemaituko Juoz 
Tado s. ir Jakučio Alfonso, Stepo s. vardu ir ka rinis hill~~ 
tas Jakučio Alfonso vardu yra mano. 

Aš slapsčiausi nuo Tarybų valdžios organtĮ ir todėl tu
rėjau_ du pasus svetimomis pav~rdėmis . Mano tikroji pa
varde yra Kalpokas Kazys, Jurgio s.; esu gimęs 1907 me
tais Rokiškio apskrityje. Juod upės valsči uj e , Jokubiškių 
kaime. 

Pasą Juozo Zemaituko vardu už 200 rublitĮ man parū
pino ir atvežė į Rygą vienas lietuvis, kurio pavardės neži
nau, rodos, iš Ukmergės apskr ities. 

. Antrą pasą ir karinį bilietą atsitild.inai radau Rygoje 
prie turgaus, t ačiau kokia pavarde buvo fo, dokumentai -
neprisimenu. Cheminiu tirpalu pašalina!.! buvusią pavardę 
ir įrašiau Jakučio pavardę. Tokiu būdu 1rn są ir ka rinį bi
lietą netikra Jakučio pavarde pasidariau pats. 

Chem inį tirpalą įrašams šalinti man aG.,ežė tas pats 
lietuvis - pavarclės nežinau, vardu Anlanas, kuris pardavė 
man pasą Zemailuko vardu. 

Aš g}'\ enau Rygoje nelegaliai, nebuvau priregistruotas, 
niekur nedirbau, spekuliavau. 

1951 m. g ruodžio 18 d. 

195 1 rnet tĮ gruodžio 7 dieną kvotos metu aš daviau netei
singus parodymus, kad dokumentus Alfonso Jakučio vardu 
radau prie turgaus Rygoje. Tai neliesa. Pabėgęs, nuo 1950 
melų balandžio iki liepos ar rugpiūčio mėnes io, gyvenau 
\' isiškai be dokumenhĮ. Paskui Rygoje, turguje, sutikau sa
vo pažįstamą, Rokiškio rajono SipeliLĮ kaimo gyventoją Ka· 
zį Rinkevičių . Jis mano tolimas giminaitis. Papasakojau 
Rinkev ičiu i , kad bm·au sui mtas, pabėgau ir gyvenu be do
kumentų, slapstausi nuo Tarybų va ldžios organų ir papra
š iau, kad jis padėtų man įsigyti dokumentus. Jis p ažadėjo . 

Tuomet aš kartu su juo pernakvojau pas jo pažįstamą senu-
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tę Jakobp ilio gatvėj e. Vėliau dar keletą kartLĮ nakvojau pas 
ją; jos pavardės nežinau, va rdas Regina, apie 60 metLĮ, gy
vena viena. 

Su Rinkevičium buva u susitikęs dar keletą ka rtLĮ , ir jis 
sakė dedąs pastangas ga uti man dokumentų . .Maždaug po 
pusantro ar dviejų mėnesiLĮ Rinkevičius atvežė man meti
nį pasą Jono Sinkūno pavarde. 

Be to, 1950-1951 metų žiemą, mėnesio neprisimenu, už 
400 rubliLĮ nusipirkau iš savo pažįstamo Alfonso J anuševi
čiaus jo pasą penkeriems metams ir karinį bilietą. Tuos do
kumentus kartu su Zema ičiu suklastojome, parašėme Alfon
so J akučio pava rdę . 

Mažda ug 195 1 metLĮ liepos mėnesį, man būnant pas Sla
vim,k ą , atėjo milici jos darbuotoj ai ir ėmė tikrinti dokumen
tu:-. Aš padaviau pasą Si nkūno pavarde, o pats tuo metu 
i šėj a u iš buto. Tas pasas taip ir liko pas 6 skyriaus mili
ci jos darbuotojus. Po to gyvenau su Alfonso Jakučio doku
rnen tais , kuriuos buvau nusipirkęs iš Alfonso J anuš
kevičiaus. 

Metinį pasą Juozo Zemaituko va rdu nusipirkau 195 1 me
ti! l apkri č i o mėnesį Rygoje iš savo pažįstamo Jono Zema i
čio, sumokėjęs jam 200 rubliLĮ. Tas pasas anksčiau priklau
sė moteriai. Zemaitis man sakė , kad. tai yra jo žmonos pa
sas; ji pati serganti , ir pasas jai esąs nereikalingas. Kartu 
su Zemaičiu suklastojau j į - įrašiau vyrišką pavardę, Ze
maitukas Juozas, Tado s. 

Pasą Alfonso Jakuč i o pavarde aš nešiojausi dienos me
tu ir rodydavau tikrinant kaip miesto gyventojas, 0 p asą 
Juozo Zemaituko pavarde rodžiau per patikrinimus naktį. 
sakydamas esąs kaimietis, šia ndien a tvažiavęs , o rytoj vėl 
išvažiuoj ąs. 

Be to, jeigu milicij a būtLĮ paėmusi iš manęs pasą, aš, 
žinoma, jo atsiimti nebūči au ėjęs, o būčiau gyvenęs su ant
ruoju pasu. Vadinasi, v ieną pasą turėjau atsargai. 
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1950 m. lwvo 28 d. 

Suklastotus dokumentus Rabašausko Balio, Danieliaus 
s. vardu įsigijau 1946 metų sausio mėnesį per Biržų vals
čiaus Geidžiūnų kaimo gyventoją Povil ą Kaziūną, tėvo var
do nežinau. 

Kur Kaziūnas gavo man pasą - nežinau. Tačiau jis man 
pasakojo, kad Melaiš itĮ kaime gyvena Balys Rabašauskas, 
kurio vardu turėjau dokumentus, todėl manau, kad Kaziū
nas iš jo gavo metrikos išrašą, paga l kurį milicijos organai 
ir i šdavė man pasą. 

Suklastotus dokumentus Povilas I(a ziūnas parūpino ir 
mano žmonai Kalpokienei Uršulei, Felikso d. jos mergau
tine pavarde - Stasiukaitė Barbora, Felikso d. Sia pavarde 
ji dabar ir gyvena Biržų valsčiuje, Zastaučių kaime. 

Remeikis Vincas, Adomo s., gimęs 1922 me
tais Rokiškio ra jone, Vizgin i ų kaime. 

REMEIKIO Vinco parodymai* 

1952 m. balandžio 15 d. 

1937-1938 metais, besimokydamas mokykloje, Onuškio 
miestelyje, priklausiau Jaunųjų ūkininktĮ rateliui. Tos 
organizacijos uždavinys buvo mokyti jaunuosius ūkinin

kus auginti žemės ūkio kultūras ir prižiūrėti gyvulius pagal 
visas agrotechnikos ir zootechnikos taisykles. J ai va dova
vo mūst) mokyklos mokytojas Gasperavičius, vardo neži
nau, turįs 40 metų. 

Kitoms organizacijoms nepriklausiau. 
1938 metų pavasa rį, baigęs Onuškio mokyklos šešis 

skyrius, išvažiavau į La tvij ą ir dirbau ten samdiniu pas 
val stiečius iki 1940 metų rudens. Paskui grį žau namo ir 
iki 1942 metų pavasario gyvenau pas savo tėvus. 

• ADSR f., 70 r., l 16-120, 160 l. ' 
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1952 m. gegužės 18 d. 

1944 metų birželio pabaigoje ar liepos pradžioje mečiau 

darbą Vilniaus geležinkel io stotyje, nes tuo metu artėj o 

frontas ir bijojau, kad nežūčiau, prasidėjus mūšiams pačia

me mieste. Metęs darbą, nuvažiavau pas gimines į Rokiš
kio ra j o ną, VizginitĮ kaimą. Parvažiavęs namo susiti kdavau 
su Cedasų paga l binės policijos bū rio nariais - Da liečių 

kaimo gyventoju Pet ru Gurkl iu, Užubali tĮ kaimo gyventoju 
Vladu Bulovu ir Onuškio ka imo gyventoju Petru Bekeriu. 
Su jais aš buvau pažį stamas iki karo. Pas Petrą Gurk l į 
ateidavo to paties paga lb inės policijos būrio dalyvis J onas 
Galvanauskas iš Kun igiškių kaimo, su kuriuo Gurklys ma
ne ir supažindino. Jonas Galvanauskas pagalbinės polici jos 
būryje buvo grupės vadas, dėvėjo policininko un i formą; 

kaip vėl iau sužinojau, Jonas Galvanauskas prieš ta i tarna
vo kažkur polici joje. 

Gurklys , Ga lvanauskas, Bulovas ir Bekeris ėmė siūlyti 

ir man stoti į CedasLĮ pagalbinės policijos būrį, šmei žė Ta
rybinę Armiją, sakydami, kad ji žudys visus lietuvius, kurie 
tik kur dirbo vokiečių okupacijos metu. Be to, jie sakė, kad 
iki tol. kol prie mūstĮ miestelio prisia rtins f rentas, būrys 
kovos su tarybiniais partizanais, o paskui pasitrauks ka rtu 
su voki ečiais . Iš pradžių atsisakinėj au, sakydamas, kad ma
no tėvas buvo tarybinis aktyvistas ir vokieči tĮ okupaci jos 
metu buvo persekiojamas. Tuomet Jonas Galvanauskas pa
reišk ė, kad jis yra būrio vadas ir jam rekomenduojant ma
ne priims. Jono Galvanausko, Petro Gurklio, Vlado Bulovo 
ir Petro Bekerio a ntit arybinės agitacijos paveiktas, sutikau 
ir įstojau į Ced astĮ pagalb i n ės policijos būrį, kurio vadei
va buvo mokytoj as Kazimieras Kalpokas. Galvanauskas 
ir Gurklys pr i s tatė mane Kalpokui, laidavo, kad esu pati
kimas, ir Ka tpokas sutiko priimti mane į paga lbinės polici
jos būrį. Taip ir tapau to būrio da lyviu. Tai buvo ką tik man 
atvažiavus iš Vilniaus; maždaug po dviejtĮ savaičių Tarybi
nė Armija išvadavo Čedasus. 
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Į stojęs į būrį, apsiginklavau ša utuvu, kuris priklausė 
mano tėv ui; apie tai teisingai ir smulkiai papasakojau praei
tų kvotų metu. 

Man įstojus į p agalbinės policijos būrį, pirmą savaitę 
aš tik ėjau sargybą Čedasų miestelyje ir prie būrio štabo. 
Maždaug savaitę prieš Čedasų i šva davimą iš Rokiškio te
lefonu pranešė, kad Juodupės miestelyje ant plento padegti 
tiltai, ir pasiūlė nuvažiuoti tenai ištirti padėlį, imtis būtinų 
priemonių tiltams išgel bėti. KalpokDs paėmė apie 30-40 
būrio dalyvių, j ų tarpe ir mane - Remeikį, paaiški no pa
dėtį ir mes nuvažiavome į J uodupę. Važiavome vienu ve
žimu ir dvir ačia is. Aš dviračio neturėj au ir važiavau ve
žimu. Kai p važiavo Kalpokas, vežimu ar dviračiu, dabar 
neprisimenu. Dar neprivažiavus kokius penkis kilometru~ 
iki Juodupės, priešakyje važiavusiems būrio dalyviams 
kažkas pranešė , - kas, būtent , nežin;iu, - ka d tiltai Juod
upėje jau sudegė ir nebėra ko ten važiuoti. Todėl grįžome 

į Čed asus. G rįžę apie du kilomet rus, sustojome Prūselių 
kaime ir, Kalpoko vadovauj ami , užsukome pas vieną stam
bų buožę, kurio pavardės nežinau. Vieni mūsų būrio daly
via i įėjo pas j į į v i dų ir valgė ten, o kit i buvo kieme. Ar 
tas buožė ka lbėjo ką nors su Kalpoku, nežinau, negirdėjau, 
i šėjęs po pietų Kalpokas pakvietė pas save grupių vadus 
Karaliūną, Galvanauską ir Liaušką, tačiau ką jis su 
jais kalbėjo - negirdėja u. P askui grupių vadai sušau
kė visus operacijos dalyvius ir paa iškino, kad už And
rij ausko, vardo nežinau, namų krūmuose, netoli miško, yra 
t arybini LĮ pa rtiz anų ; kiek j ų ten nep asakė, bet li e pė mums 
apsup ti Andri jausko namus ir k rūmus , surast i tarybinius 
pa rtizanus ir sunaikinti arba sulaikyti juos. 

Pasukę atga l, visi nuėjome prie Andrij ausko namLĮ ir 
minėtų krūmokšnių. Aš ėjau iš kai rės p usės, apeidamas 
Andrijausko namus iš krūmų pusės . Beeid amas pirmas 
pastebėj a u prie krūmų sėdinčius du vyriškius. Tikrai neži
nojau, kad lai pa rtizanai , todėl iššoviau į viršų ir sušukau, 
kad tie žmonės išeitų į aikštę. Tuo metu buvau ne daugiau 
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kaip už 30 metrų nuo j LĮ. Mano šūvį išgirdo kiti baudžia
mosios operacijos dalyviai ir atkreipė į mane dėmesį, o aš 
tuo metu pasitraukiau kel etą metrų atga l. Vėl pažiūrėjęs 

į krūmus pamačiau, kad ten sėdėję žmonės pradėjo š liauž
ti miško link. Tada į juos šovė šalia manęs stovėjęs Su
kauskas, vardo neprisimenu, ir Mikšys, vardo taip pat ne
prisimenu. Nubėgęs toliau nuo krūmų ir užėmęs šaudymui 
tinkamą poziciją, aš taip pat ėmiau šaudyti į juos. Pradė

jo šaudyti ir kiti operacijos dalyviai, buvę dešinėje, apie 
150 metrų nuo manęs. Mums šaudant vienas iš šliaužusių 
liko atviroje vietoje, o antras pasislėpė miške. Sustoję šau
dę, aš, Mikšys, Sukauskas ir kiti priėjome prie gulinčio pie
voje žmogaus, kuris buvo sužeistas, bet dar gyvas. Sukaus
kas dviem pistoleto šūvia is pribaigė jį . Pas jį buvo rastas 
šautuvas - karabinas, kurio buožė buvo kulkos peršauta, 
granata ir dokumentai. Kas nušovė tą žmogų, aš - Remei
kis, ar kuris kitas, negaliu pasakyti, nes daugelis į jį šaudė. 
Kas jis buvo, tada nežinojau, ir tik vėliau, suimtas, tardymo 
metu sužinojau, kad tuomet nušovėme tarybinį partizaną 
Jevdokimą Babachiną. 

Kol ·aš su keliais kitais operacijos dalyviais apž iūrinėjau 

Babachino l avoną, kiti nuėjo į krūmus, kur jis slapstės i su 
kitu partizanu, ir rado ten duonos, pieno ir uogienės. Pa
ėmęs nužudyto Jevdokimo Babachino šautuvą, g ranatą ir 
dokumentus, nuėj au pranešti apie tai Kalpokui, kuris tuo 
metu stovėjo kieme pas Kreizą. Jį gerai matėme iš vietos, 
kur buvo nužudytas Babachinas. Nuėjęs pas Kalpoką, ati
daviau jam Babachino šautuvą, granatą ir dokumentus ir 
pasakiau, kad nušautas vienas tarybinis partizanas, pava
dindamas jį banditu. 

Paskui kažkuris iš policininkų, kuris, būtent, neprisi
menu, a tnešė Kalpokui duoną ir uogienę, rastą krūmuose, 
kur s l a pstės i Jevdokimas Babachinas ir Aleksiejus Baba
chinas (kad kartu su Jevdokimu Babachinu buvo Aleksie
jus Babachinas, aš t aip pat sužinojau tardymo metu). Man 
atėjus į Kreizos kiemą , ten jau buvo sulaikytieji Purickis, 
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Potapova ir pats Kostas Kreiza. Kur buvo kiti K.reizos 
šeimos nariai, jo sūnus Jonas Kreiza, neprisimenu. Kas, kur 
·ir už ką sul a ikė Potapovą ir Purickį - nežinau. Apžiūr ėjęs 
BabachimĮ slapstymosi vietoje ra stą duoną ir uogienę, Kal
pokas pasakė, kad pas Kreizą krata jau padaryta ir tokios 
duonos ir uogienės pas jį nėra, todėl reikia padaryti kratą 
pas Andrijauską. Prieš tai aš - Remeikis, Ka 1 po kas, Su
kauskas ir da r keli baudžiamojo būrio dalyvia i, bet kurie -
neprisimenu, privedėme prie nušauto Babachino lavono su
laikyt ąjį Purickį, t ačiau šis pa reiškė nepažįstąs jo. Tada 
mes vėl grįžome pas K.re izą, paėmėm jį, jo sūnų Joną, Po
t a povą, Purickį ir nuvažiavome į Čedasus. Tiesa, kai Kal
pokas ir P urickis apžiūrėjo nužudyto Babachino lavoną, 
Purickį kažkas nuvedė vėl pas Kreizą , o aš - Remeikis ir 
Kalpokas tiesiog iš ten nuėjome pas Andrijauską. Ten kiti 
būrio nariai jau buvo padarę kratą ir ra do tokios pat duo
nos ir uogienės , kaip ir pas Babachiną. Dėl to buvo suimta 
Andrijausko žmona Andrijauskienė , jos vardo nežinau. Pa
ties Andrijausko nebuvo namie. Iš Andrijausko Kalpokas 
pasiuntė vieną policininką pas Kreizą atvesti v isus sulaiky
tuosius. Netrukus jis atvedė Kostą Kre izą, jo sūnų Joną, 
Pu rickį ir Potapovą; prie jų mes prij ungėme Andri jaus
kienę ir visus penkis pėsčius nuvarėme į Čedasus . Juos va
riau aš - Remeikis, Sukauskas, Blėka, du brolia i Mikšiai 
ir kiti, iš viso apie 10 būrio vyrų, tačiau ki tų pavardžių ne
prisimenu. Visi kiti važiavo priešakyje. Atvykus į Cedasus, 
Kalpokas netrukus be tardymo paleido Kostą Kreizą, jo sū
nų ir Purickį,- pastarieji net nebuvo nuvesti į mokyklą.

o Potapovą ir Andrijauskienę paliko ir uždarė mokykloje, 
kur jos bm·o iki sekančios dienos. Ar jos buvo tardomos, 
o jeigu buvo tardomos, kas jas ta r dė ir koki ais klausi· 
mais - nežinau. Prie manęs Potapovos ir Andrijauskienės 
niekas netardė. 

Seka nčią d ieną, 9 val. ryto, Kalpokas pakvietė mane 
į savo kabinetą. Kai nuėj au, ten ja u buvo Jasinevičius . ,\pic 
ką jie kalbėjo prieš ma n ateinant - než inau, bet man atė-
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jus !(alpokas įsakė man ir J asinevičiui nuvesti Andrijaus
kienę ir Potapovą į mišką ir sušaudyti. Vyresniuoju Kaipo
kas p askyrė Jas inevičitĮ ir paaiškino mums, kad Panemuny
je policijos jau nebėra ir nėra kur nusiųsti Potapovos ir 
Andrijauskien ės, o paleisti jų nega lima. Vykdydami įsa\ :y

mą, aš ir Ja sinevičius nuvarėme Potapovą ir Andrijauskie
nę į Grubų mišką, maždaug už dviejų kilometnĮ nuo Čeda
sų, ir ten skynime, ne toliau kaip už 100 metrų nuo pamiš
kės , sušaudėme jas. Jas inevičius nušovė Potapovą, o aš -
Andrij ausk i enę. Jasinevičius turėjo automatą, o aš - vo
kišką šautuvą. Sušaudę Andrijausk ienę ir Potapovą, nuėjo
me iš miško į Kunigiškių kaimą, paėmėme ten du vyriškius, 
vieną pagyvenusį, kitą jauną, jų pavardžių nežinau, nuve
dėme juos su kastuvais į mišką ir li epėme užkast i lavonus. 
Kai t ie du vyrai užkasė mūsų nušautas Andrijauskienę ir 
Potapovą, aš su Jasinevičium grįžau į Cedasus. 

Mums grįžus į pagalbinės policijos būrio štabą (mo
kykloje), Jasinevi čius pranešė Kalpokui, kad mes sušau
dėme Andrijauskienę ir Potapovą. 

Jasinevičius Petras, Kazimiero s., gimęs l 921 
metais Rokiškio rajone, Vaidlonų kaime. 

JASINEVICIAUS Petro parodymai* 

1946 m. krmo 25 d. 

l 944 metų birželio mėnesį sutikau Cedasuose buvusį 
Ziobiškio mokyklos mokytoją Kazį Kalpoką. Jis paklausė, 

kur aš gyvenu ir ką dirbu. Sužinoj ęs, kad tarnavau vokie
č i tĮ kariuomenėje, jis pasiūlė man stoti i savisaugininkų; 
būrį, kuriam jis vadovavo. Kalpokas man papasakojo, kad 
to būrio uždavinys yra kovoti prieš Tarybų valdžią - nai
kinti raudonuosius partizanus, komunistus ir tarybinius 
aktyvistus. Aš sutikau ir įstoj au į būrį. !(alpokas buvo tos 

• ADSR f., 70 r., 161- 162 l. 
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nuomonės , kad kiekvieno lietuvio pareiga yra kovoti prieš 
Tarybų val džią. Bū ryj e gavau automatą. 

Iš to laikotarp io, kai buvau !(a lpoko būryj e, ži nau tik 
štai ką : ka rtą raudonieji partizanai padegė tiltą ant plento; 
tuomet, sušaukęs v i są bū rį, !(alpokas įs a kė nuva žiuoti te
nai, su rasti ir sunaikinti raudonuosius pa rtizanus. Mes iš
važiavome, tač iau raudomĮjtĮ partiza nų neradome, o tilto 
užgesinti jau nebebuvo galima, todė l mes nieko nepadarę 
grįžome. 

Dar vienas fak tas - !(alpokas sužinojo, kad Juodupės 
valsčiaus Prūseli ų kaimo gyventojos Pota pova ir Andrijaus
kienė - iš kokio kaimo - nežinau - padeda raudonie
siems partizanams. Tos abi moterys buvo su imtos, ir {(al
pokas įs akė man nuvest i jas į mišką ir sušaudyti. Kartu 
su manim jis pasiuntė savisaugininką Remeikį ir dar vieną, 
kurio pavardės neprisimenu. Mes nuvedėme tas moteris 
į mišką ir sušaudėme. Aš pats dviem šūvia i s nušoviau Po-
tapovą , o Remeikis - Andrijauskienę. . 

I(ihĮ būrio veiklos faktų nežinau. Savisaugininkams 
yp ač prieš vokiečių išvarymą buvo į'.'estas ka reiv i n ių reži
mas, j ie ėjo sa rgybą , buvo paleidžiami tik mais to pa rs ivež
ti ir darbams į savo ūkius . 

Prieš pat vokiėčių išva rymą iš mūstĮ miestelio I(alpokaą 
pa rei škė visiems būrio nariams, kad j is galvoja organizuo- . 
ta i trauktis kartu su vokiečia is , nenorėdamas likti Raudo
nosios Armijos užimtoje te ritorijoje. Aš, P etras Li auška, 
Povi las Liauška, Jonas Griundžiukas ir du broliai Mikšiai 
nenorėjome trauktis kartu su vokieči ais ir likome Cedasuo· 
se. Tači au vis dėlto vokiečia i ir mums įsakė trauk ti s. Aš 
kartu su visa Liauškų šeima pasitra ukiau iki Latvi jos. čia 
mes apsistojome pel kėtoj e vietoje. Frontas p r a ėjo , ir mes 
išsisk i rstėme į namus. Namie nuo Tarybų va ldžios orga· 
nų sl apsčia usi iki 1946 metų sausio pi rmtĮj ų diemĮ, t. y. iki 
suėmimo. 

L I UD I N I NKŲ PARODYMA I 

KALPOKI EN ĖS Urš ulės parodymai ·k 

1944 m. gruodžio 10 d. 

Faktiška i mano vyras !(a lpokas Kazimieras , J urgio s. 
pradėjo orga nizuoti n ac iona l isttĮ būrį Cedasuose iš buvu
sitĮ šau li LĮ 1941 metais. Aš žinau, kad kartu su kitais nacio-
11a lis l tĮ būriui, kur iam vadovavo mano vyras, prikl ausė šie 
asmenys: 

l. P ov ilas Liauška, 27 metų. 

2. Petras Liauška, jaunesnis už Povil ą , abu broli a i, iš 
Panemunio valsčia us , PavyžonitĮ kaimo, va lstiečia i, turėję 
apie 20 ha žemės. 

3. Antanas Blėka, 25 metų, iš to paties kaimo, vals tie
~is, turėj <;s 25 ha žemės. 

4. Tinkūnas , gyven<;s dvare netoli CedastĮ (j ame buvo 
įsteigtas tarybinis ūkis) . Tinktinas da r Smetonos valdymo 
laika is buvo nus i p irkęs 15 ha žemės. 

5. Stasys Juodelis, apie 30 mettĮ , iš P anemunio vals
či aus , Kelmyn ės kaimo, vals tietis, turėj ęs ap ie 12 ha 
žemės. 

6. Bronius Sukauskas, daugi au kai p 30 metų, iš Pa ne
munio valsč iaus , Pavyžonių ka imo, valst iet is, turėjęs 13 ha 
žemės. 

7. Stasys Juknevič i us, 37 met LĮ, eigulio sūnus, iš J uodu
pės va lsčiaus , iš kokio kai mo ar vienkiemio - nežinau. 

• ADSR f. , 70 r., 163- 165 l. 
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8. Antanas šedys, 39 met ų, iš Pavyžonių kaimo, vals
tietis, turėjęs apie 50 ha žemė~. 

9. Jurg is Kalpokas, 26 metLĮ, iš Juod upės va l sči au s , Ja
kubi škių vienkiemio, mano vyro Kazimiero Kalpoke brolis, 
turėj ęs 23 ha žemės. 

10. Petras Gurklys, apie 30 metų, va lst ietis, turėjęs 
17 ha žemės, iš Panemunio valsčiaus, Dali eč i ų ka imo. 

Nacionalistų, t. y. band i tų bUryje, kuriam va dovavo ma
no vyras Kalpokas Kazi mieras, Jurgio s. buvo ne 11 žmo
nių, o daugiau, tačiau kitų pavardžiLĮ negaliu pasakyti, nes 
nepažįstu tų žmonių. 

To bandittĮ būrio nari ai turėjo šautuvus; ar jie turėjo 
kulkosvaidžių - nežinau. 

Mano vyras Ka lpokas dar nuo Smetonos va ldymo laikų 
tu rėjo p istoletą . Be to, jis turėjo tarybinį automatą su dis
kais. Tas automatas atsi rado pas jį a tėjus vokiečiams, 

1941 metų birželio ar liepos mėnesį. Kur jis jį gavo - neži
nau. 

Prasidėjus karui ir atėjus į Lietuvą vokiečiams, bandi~ 
tLĮ būrys, kuriam vadovavo mano vyras, nenutraukė savo 
veiklos, o, priešingai , gaudė ir suiminėjo komunistus ir Ta
rybLĮ valdži ai prijaučiančius žmones, kurie buvo likę vokie
čiLĮ okupuotoje teri torijoje. 

Dalis suimtųjų buvo etapu nuvaryti į Roki škį ir Pane
munį, o kiti buvo laikomi Cedasuose mokykloje ir darži
nėj e prie mokyklos, kurioje gyveno mano vyras su savo 
šeima. Suimti buvo Rinkevičius, batsiuvys, Cedasų mieste
lio gyventojas, ir P ranas Meilus, gyvenantis Cedasuose, 
kuris Tarybų valdžios metu 1941 m. buvo apylinkės tary
bos pirmininkas. Rinkevičių tardė pats Kazimieras Kalpo
ka s, bet paskui po dviej ų d ienų paleido namo. Tuo metu 
aš su vaika is da r gyvenau Ziobiškio miestelyje, o pers i kė
lus i į Čedasus pas vyrą, sužinojau, kad jis suiminėja žmo
nes ir tardo suimtuosius. 

P ranas Meilus tuomet, 194 1 metais, buvo nusiųstas 
į Rokiškį, bet vėliau grįžo namo ir dabar gyvena Cedasuo-
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se. Kiek iš viso ban dita i buvo suėmę ta rybinitĮ žmonitĮ - ne
žinau, bet, rodos, ne mažiau kaip 20. Pa piški tĮ ka ime buvo 
suimti tėvas ir sCmus Mirona i ir išs it1sti t ies iog į Panemu
nį, o iš ten jau nebegrįžo. Koks buvo j ų li ki mas - nežina u. 
Apie tai man pasakojo Mirono, tėvo, žmona. Su imttĮj ų Ce
dasuose, matyt, neša ud ė; ap ie tai nieko negi rdėj au. Sus i
dorodavo su suimtaisiais, kiek gi r d ėj au , J uodupėj e ir 
Rokiškyje, kur juos išveždavo. 

Vokieči ų okupacijos metu niekas iš vokiečių ka rininktĮ 
pas mano vyrą nesilankė. Iš Panemunio valsčia us pas mano 
vyrą į svečius atvažiuodavo lietuvis policininkas, ėjęs tuo 
metu valsčiaus policijos viršininko pa dėj ėjo pareigas. Jis 
buvo atvažiavęs tris ar keturis kartus. To policininko pa
vardės nežinau, jis buvo nevietinis. Apie ką mano vyras 
ka lbėdavo su juo - nežina u. 

Vėliau , kai ta rybinių žmoni LĮ areštai sumažėjo, mano 
vyras vėl mokytojavo. 

Maždaug prieš du mėnesius iki vokiečių pasitraukimo 
iš Lietuvos TSR CedasLĮ mokykloje, mano vyrui Kazimie
rui Kalpokui vadovaujant, vėl ėmė rinktis b and i tų, arba 
kai p jie save vad ino savisaugininktĮ , būrio dalyviai. Į tuos 
susir inkimus ateidavo mano anksčiau minėti asmenys, mo
kytojas Pet ras Kalpokas, apie 1941-1942 m. a tvykęs į Če

dasus, ir kiti, kurių nepažįstu . 

Į tuos sav isaugin i nktĮ susirinkimus, kurie vykdavo 
kl asėj e arba mokyklos raštinėje, nė karto nebuvau nuėj usi. 

Pas mane mokykloje tarnaite tuomet buvo Cedasų mieste
lio gyventoja Albina Grunda it ė , kuri taip pat ma lė į su
sirinkimus a teinančius savisa ug ininkus. 

Ar savisaugininka i turėj o gin k ltĮ prieš pas itraukiant 
vok iečiams - nežin au; manau, ka d kiekvienas turėjo g ink
lą dar nuo 1941 metLĮ. Mano vyras Kazimieras Kalpokas tu
rėjo tarybinį automa t ą su apva liu disku ir pi stol et ą . J\.r 
gaudavo mano vyras pinigų iš vokiečiLĮ arba lietuvių po
licinink11 - nežinau. 
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Maždaug pnes mėnesį iki \'OkiečiLĮ pas itraukimo 
vaikais išvažiavau į BiržLĮ apskritį, Vabalninko va l sč~u 
StubunĮ kaimą ir gyvenau ten pas pilietį Juozą Dragūn~!• 
Iš ten grįžau jau rugpiHčio viduryje ir sayo vyro namie 11 ;: 

beradau. 

EVAL TI ENĖS Rozalijos parodymai* 

19.'il m. gruodžio 27 d. 

Aš noriu pasakyti tardymui štai ką: 194 1 meltĮ birželio 
28 dieną, kai Yokiečiai bm·o užpuol~ TarybtĮ Sąjungą, Ro
kiškio apskrityje, Ccdas11 miestelyje Yeikė suorga nizuotas 
naciona l isttĮ būrys, kuriam vado\'a\'O Kazys !(alpokas. 
Min ėtą dieną nacionalistai, vadovaujami Ka lpoko, su ėmė 

visą mūstĮ - MeiltĮ šeimą: tėq, molirn1, brolį ir mane. Aš 
tada bu\"au dvylikos melt) mergaitė ir gerai pris imenu tą 

di eną. Kai mus nu\'arė į mokyklc1 ir uzd:.i rė į kamba rį, kur 
anksčiau buvo rūbin ė, {(.alpokas, tardanrn:,is su savo bandi
tais, mums girdi nt taip pasakė: ,.Na . kada mes juos su
šaudysime?" Tada Yisi ėmė svarstyti tĮ klausimą, tačiau 

dėl nežinomt! man prieža sčit) mūstĮ šeima tą dien ą nebuvo 
sušaudyta, o kit ą dieną mus ,·isus paleido. Tačiau t ą pa
čią dieną vakare nacionalistai vėl suėmė ma no motiną ir 
tėvą ir jau nebepaleido jtJ, o nusiuntė į Juoclup~. kur jie bu
vo laikomi iki 194 1 meltĮ rugpiūčio 16 d. Turiu pridurti, 
kad suimtus mano tėvus nacionalistai tardė ir mušė· tai ne 
tik man tėvai pasakojo, bet ir rodė sumušimo žymes.' 

BABACHINO Aleksiejaus parodymai ** 

1952 m. lwvo 7 d. 

Vokiečių okupacijos melu buvau tarybinių parlizantĮ 
būryje, kuris buvo vadinamas Zemaitės būriu. Tame būryje 
buva u nuo 1943 mettĮ rudens, maždaug nuo l ap krič io rn ė.'· 

* ADSR f., 70 r., 171 l. 
0 ADSR f, 70 r., 173 l. 
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nesio, ik i 1944 rneltĮ rugpi Očio mėnes io, kol vokiškieji f a
šistiniai okupanta i buvo išva ryt i iš Lietuvos. 

J cvdokimas Babachinas kartu su manim buvo Zemailė$ 
vardo part iza ntĮ būryj e. J is įstojo į jį anksčiau už mane, 
t . y. 1943 mettĮ pavasarį ir buvo jame iki 1944 metq vasa
ros; tuomet voki cč itĮ pagalbinės policijos policininkas Vin
cas Rcmeikis j į nužudė. 

1944 mettĮ vasa rą aš ir J evdokimas Babachinas, kuris 
prieš tai buvo sužeistas ir nega l ėjo va ikšč i oti, s!apstėmės 
krC1muose netoli dabarti nio Rokiškio rajono, buvus io Juo
dupės va l sč ia us, Vingriškio kaimo gyventojo Jono Andri
jausko namtĮ. 

Kart~, rodos, 1944 mehĮ liepos mėnesį, mes su Jevdoki
mu Babachi nu iš krūmų pastebėjome besiartinanti žmogų 

ir, manydami, jog j is mūsų nepastebės, nuta rėme nepasiro
dyti. Kai tas žmogus pri ėj o prie mūstĮ arč ia u, maždaug 10 -
12 mctnĮ, aš pažinau, kad ta i buvo vokiečit~ pagalbinis po
licininkas Vincas Remeikis. Jis buvo aps iginklavęs automa
tu ir prie diržo turėjo granatą. Vincą Remeikį gerai paži
nau, nes buvau pažįstamas su juo anksč ia u, maždaug nuo 
1938 mettJ. Pastebėjęs krūmuo"se mane ir Jevdokimą Ba
hacl1iną , Remeikis išsiaba ndo, pasitraukė ataal maždaua 

b ' b 

30-40 melrtĮ nuo mŪSLĮ ir ėmė ša ukti: ,,Eikite čiona i", 
o pats ats i g ul ė ir ėmė šaudyti į mus. Turiu paaiškinti, kad 
dar prieš Remeikiui pradedant šaudyti į mus, mes su J ev
dokimu Babachinu ėmėme š liaužt i gilyn į krūmus. Po kele
to šūv itJ Remeikis nušovė Je,· dokimą Babachiną, o aš š liau
žia 11 toliau, nes pr ie Remeikio pribėgo kiti policininkai ir 
ėmė šaudyt i į mane. Nuš liauž~s gil iau į krC1 mus. paleidau 
vieną automato ser iją į policininkus, o paskui atsistojau ir 
ėj au toliau. Nuėj~s apie tr is kilometrus, paj utau, kad esu 
sužeistas į kair~ koją. 

Tokiomis aplinkybėmis policininkas Rcrneikis nušovė 

Jevdokimą l3abachiną. Grįžęs į parlizantJ bC1rį, pranešiau 
ap ie bli , kas į vyko, būrio grup t'S vadui Golubevui. 
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VARIAKOJIENĖS Aldonos parodymai ·k 

1952 m. lwvo 23 d. 

Mano vyras Vari akojis Kostas, Mykolo s., gimęs 
192 1 meta is, 1944 meltĮ spalio 25 d., Panemunio va l sčiaus 
vykdomojo komiteto pavestas, išvažiavo iš Cedas LĮ į Griš
ki škio ir Ežeriokšnės kaimus. Kokį, būtent, pavedimą jis tu
rėj o , nežinau . Jį išvežė iš Čedasų vals tietis Vilis , 40 metų, 
iš dabartin io Pandėlio rajono, Dalieči1Į kaimo (maždaug 
keluri kilometra i nuo CedastĮ). Tą pačią dieną vaka re į mo
kyklą atvažiavo vienas Vi lis ir pranešė, ka d Ežeriokšnės 
kaime jie sutiko ginkluotą vyriškį, ku ris jėga nusivedė ma
no vyrą Variakojį į mišką . Daugiau mano vyra s namo ne
besugrįžo. Apie tai Vilis tą pačią d i en ą pranešė VRM P:i
nemunio valsčiaus skyriui, o kitą dieną pati pranešiau tai 
VRM Rokiškio apskrities skyriui. Tada buvo imtasi prie· 
monių surasti Kostą Variakojį, tačiau jo niekur nerado. 
Tiktai 1944 metų gruodžio 6 d., kai atvaž iavo mano vyro 
motina ir paprašė vėl ieškoti jo, tame pačiame miške, kur, 
kaip pasakojo Vilis, j į nus i vedė tas g inkluotas vyriškis, 
buvo rastas mano vyro Kosto Variakojo lavonas. Jis gulė
jo žemės paviršiuje su tais pačiais rūba i s, su kuriais spa
lio 25 d. išvažiavo iš namų. Nebuvo t iktai portfelio su do
kumentais. Mano vyro lavoną apž i ūrėj o gydytojas, o pas
kui nuvežėme l avoną į jo gimtąjį B iržų rajono Zirgeliškių 
ka imą ir ten palaidojome. Aš pati lavono smulkiai ne· 
apžiūrinėj au, nes buvau labai susijaudinusi ir man 
neleido to daryti. Gydytojas, apžiūrėjęs lavon ą, pasakė ra
dęs mano vyro kūne tr is 6,3.5 mm kalibro pistoleto kulkLĮ 

žaizdas. Be to, jis sakė, kad žaizdos buvo negilios ir ne· 
mirtinos, ir padarė išvadą, kad mano vyras buvo nužudy· 
tas ne ginkl u, o mirė kankinamas, ir jau į nebegyvą žudi · 
kai šovė tris šūvius. Man pačia i t ik pasakė, kad žudikai 

* ADSR f., 70 r., 175 l. 
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badė vyrui panages. Kaip jis dar buvo kankinamas, man 
tuomet niekas daugiau nesakė, nenorėdami manęs jaudin
ti, nes buva u nėščia . 

TIMOFEJEVO Pimeno parodymai* 

1952 m. kovo 24 d. 

1944 metų gruodžio 12 di eną, kai banditai buvo užpuo
l ę Panemunio miestelį, jie i švedė į m išką ir nužudė mano 
sūnq Savelij tĮ Timofejevą, gimusį 1928 metais. 1944 metų 

gruodžio mėnesį mano sūnus Savelijus dirbo Vals tybinio 
banko Rokiškio skyriuje antruoju kasininku ir buvo ko
mandiruotas į Panemunio valsčių platinti piniginės-daikti
nės loterijos bilietų. Jam ten esant, banditai užpuolė Pa
nemunį ir nužudė mano sūnų. 

Mano sūnaus Savelijaus l avoną 1945 metų balandžio 
6 d. rado banditų nužudyto Panemunio valsčiaus vykdomo
jo komiteto sekretoriaus Rudžio motina ir nužudyto Seš 
kaus - kas jis buvo, aš neži nau,- žmona. Mano sūnaus 
lavonas buvo kartu su Rudžio ir Seškaus lavonais miške, 
kurio pavadinimo než inau, maždaug už penkitĮ kilometrų 
nuo P anemunio. Apie tai t ą pačią dieną buvo pranešta 
man į Rokiškį, o 1945 metų balandžio 7 d. parsivežiau sū 

naus lavoną namo ir palaidojau jį Rokiškio rajono M.i l iū

ntĮ kaimo kapinėse . šeškaus ir Rudžio lavonus paėmė ir 
palaidojo j ų artimieji. 

Mano sūnus Savelijus buvo žvėriškai nužudytas. Gerk
l ė b.uvo iki pusės perpi auta, galva sudaužyta, žandikauliai 
sutriuškinti, strėnose buvo keletas durtuvo ar peilio ža i zdų. 
Rf1pestingai apžiūrėjęs lavoną, kulktĮ ža i zdų sūnaus kūne 

neradau. Kai atvykau į Panemun į paimti sūn aus lavono, jis 
buvo VRM val sčiaus skyriuje, jo rankos buvo diržu su riš-
tos už nugaros, jis buvo basas, vienplauk is ir be milinės, 
su kuria išvažiavo iš namtĮ. Lavonas buvo purvinas. 
1945 melų balandžio 7 d. atvykęs į Panemunį, iš žmonių, 

* ADSR f., 70 r ., 176- 178 l. 
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buvusiq tuo metu prie lavono, sužinojau, ka d ma no sūnaus 
Rudžio ir eškaus lavonai buvo užkasti į ŽCmQ ir, kol aš at: 
vykau, mano sfmaus lavonas buvo toks, kokį jį i škasė iš 
duobės . 

Kiek tarybiniq bei partin i tį a ktyvisltĮ buvo nužudyta P a
nemunyje, tiksliai nežinau, bet buvo kalbama, ka d apie 14 
žmonitĮ. Iš j ų, be sūnaus, Rudžio ir Scškaus, pažinojau tik 
vieną Pafnutijų Aleinikovą, P anemunio miestelio gyvento
j ą, kurio lavoną pats atkasiau. 

Dalis nužudyhĮ tarybinitĮ bei parlinitĮ darbuotojq ir 
aktyvistų buvo miestelyje, o kiti nebuvo rast i, j tĮ ieškojo. 
Aš taip pat dalyvaYau ieškant jtĮ. tačiau nei gyvų , nei mi
rusių iš karto jtĮ neradom. Vis dėllo ding11si tĮjų gim inės vis 
dar ieškojo. Maždaug už savaitės po bandiltĮ užpuolimo man 
paskambino telefonu Pafnutijaus Aleinikovo žmona ir pa
sakė, kad surasta dingusiųjtĮ nužudymo Yiela, bet, būtent, 
kieno - nepasakė. Kitą dieną aš su dviem mil icininkais ir 
žmona išvažiavau į Panemunį . Kartu su Aleinikovo žmona 
mes nuėjome į tą vielą, kur buvo manoma esa nt anksč i au 

nera sttĮ lavonų, tarpe jų ir mano sūnaus lavonas. Tai buvo 
miške, maždaug penki kilometrai nuo Panemunio. Tačiau 
atkasę mes radome tik vieno Pafnutijaus Aleinikovo la
voną. 

Aleinikovas gulėjo 30 cm gylio duobėje, kniūbsči as , su
vyniotas į kailinius. Iš viršaus buvo uždėtas kokių 30 kg 
akmuo. Apžiūrėjęs lavoną pastebėjau, kad Alei nikovo gal
\'a buvo sumušta, ant abiejų r anktĮ delntĮ iš vidaus pusės 
bu\'o išpiauti kūno gabalai ir vėl pridėti prie tos pat vietos; 
lai rodė, kad Aleinikovas buYo žvėriškai nužudytas. Kitų 
kūno sužalojimų nepastebėjau. 

Girdėjau iš Panemunio miestelio gyventojų, ka d mies
telį užpuolė ir žvėriškai susidorojo su tarybiniais bei par
tin iais darbuotojais Kalpoko vadovaujama gauja, bet kas 
tasai !(alpokas - nežinau. 

1941 metais, okupacijos pradžioje, žmonės buvo šaudo
mi dviejose vietose. Nuo pat pin:nųjų okupacijos dienų ta -
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rybiniai aktyvistai buvo šaudomi Steponių miške, už pen~ 
kitt ki lomelrtĮ nuo Rokiškio. Cia ne karlą buvo šaudomi 
ž~onės nedidel ėmis grupėmis . Kiek žrnoni LĮ ten buvo su
šaudyta ir, bū tent , kas - nežinau, bet, išvadavus Rokišk io 
rajoną iš vokiškt)jLĮ okupanltĮ, buvau nuėj ęs tenai ir mačiau 
aštuonias maždaug 20 melnĮ ilgio ir 4 metnĮ p ločio duobes. 

1941 mcltĮ rugpiūčio mėnesio viduryje buvo masiška i 
šaudomi vien tik žydų taulybės pil ieč i a i prie kalnelio, va
dinamo V~lniaduobe, už penkitĮ kilometrų nuo Rokiškio. 
Prieš sušaudymą jie b11vo gete, miesto pakraštyje, kur da
bar yra Rokiškio ta rybinis ūk is. čia jie buvo atvežti iš 
Pant'munio, Panemunėlio, Skapiškio, Pandėlio , Juodupės ir 
kitu Rokiškio apskrities val sčitĮ. Ten pat buvo laikomi ir 
Rol~iškio rnieslo žyda i. Kiek ten (Velniaduohėj e) buvo su
šauch ta žmonių , tikslia i nežinau, bet Rokiškio gyventoja i 
!rnlbijo, kad apie 4 tūkstančius. Jų ta rpe buvo moterys, se
neliui ir vaikai . Zydai buvo šaudomi dvi dienas, nuo ryto 
iki vakaro. Juos šaudė lietuvia i nacionalistai ir vokiečiai. 

Saudymo vietoje nebuvau. 

JASI O NO Karolio parodymai * 

1952 m. kovo 26 d. 

Gerai pris imenu, jog la i į vyko 1944 mehĮ g ruodžio 12 d., 
anksti rytą , apie 7-8 va l andą. J au buvau atsikėlęs, pašė

riau gyvulius ir įėj a u į kambarį . Tuo metu išgirdau mies
telyje šaudant. Netrukus išgirdau, kad bandita i laužia par
duotuvės duris, nes gyvenau tarne pačiame name. Paskui 
jie įsiveržė į mano kambarį ir paklausė, kur dirbu. J iems 
pasakiau esąs žemės komisijos pirmininkas. Tuomet vie
nas ba nditas pastalė mane prie sienos ir norėjo nušauti, 
tačia u kilas pasipr iešino ir liepė mane išvesti, kaip jis pa
sakė, ka ip „bel a i svį" . Banditai nuvedė mane už miestel io 
prie ge leži nkelio til to. Ten pamačiau kitus sula ikytus mies
telio gyventojus- va l sčiaus Yykdomojo komiteto pirmininką 

• ADSR f., 70 r ., 179- 181 l. 
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Aleksą Rudį, šeškų, vardo nežinau, ir j auną vaikiną, pa
vardės nežinau, kuris buvo komandiruotas iš RQkiškio pla
linli piniginės-daiktinės loterijos bilietų. Visi jie buvo 
smarkiai sumušti, o Rudžio kaklas sužeistas. Be šių vyriš
kiLĮ, ten buvo piliečiai S imėnailė, vardo nežinau, jos tėvas 
ir jaunesnysis brolis. Buvo sulaikyta ir Aleknienė, vardo 
nežinau. Visus šiuos asmenis, taip pat ir mane, banditai 
klausinėjo, kas turi ginklą, kas kur dirba. Paskui apie 
12 val. dieną prie tilto bandita i atvedė sulaikytus Adolytę 
ir Rinkevičiūtę. Banditai kalbėjo, kad jie laukia iš mieste
lio savo vado. Nesulaukę jo, banditai nuvedė mus prie 
Veseliškių miško ir ten vėl laukė. Nesulaukę jie atskyrė 
vyrus nuo moterų, o paskui mane, šeškų, Rudį ir jauną 
vaikiną iš Rokiškio nuvedė gilyn į mišką ir sustatė vi
sus į eilę. Nuo Rudžio, šeškaus ir to jaunuolio numovė ba
tus, o nuo manęs nenumovė, nes buvau batais su mediniais 
padais. Tada man pažįstamas banditas Blėka , vardo neži
nau, buvęs Pandėlio rajono Pavyžonių kaimo gyventojas, 
ėmė šaudyti į basas kojas. Į mano kojas nepataikė . Paskui 
banditai pradėjo mušti mus. Mačiau, kaip vienas banditas 
šautuvo vamzdžiu smogė į kaklą jaunuoliui iš Rokiškio, ir 
jis pargriurn. Man vienas banditas trenkė automatu, ir aš 
tuojau parkritau. Tuo metu atbėgo vienas banditų ir pasa
kė, kad Jasiūno nežudytLĮ, o nuveslLĮ pas gaujos vadeivą. 
Banditai nuvedė mane pas gaujos vadeivą, kurį tuojau pa
žinau. Tai buvo Kalpokas, vardo nežinau, buvęs CedaslĮ 
mokytojas. Jis ėmė klausinėti manęs, ar tu riu ša utuvą. 

Atsakiau, jog neturiu, o Imi eidaYau į kaimą, man duodavo 
šautuvą. Tuomet !(alpokas paklausė, ar daug nužudžiau, 
kaip j is pasakė, ,,mūsų brolių". Atsakiau, kad nieko nesu 
nužudęs. Tada Kalpokas liepė man stoti prie moterLĮ, 

o paskui mus paleido. Tiesa, pamiršau pasakyti, kad sulaiky
tųjų tarpe buvo Albertas Keturis ir kooperatyvo vedėjas 
Ceponis, vardo nežinau (miręs 1949 metais) . Aš su K.etu
riu nuėjau namo miško pakrašč iu, o moterys ir Simėna i tės 
brolis su savo tėvu nuėjo per lauką. Tiesa, kartu su mumis 

194 

miško pakraščiu nuėjo ir Ceponis. Truputį paėję išgirdo
me šu vį, atsisukome ir pamalėme, kad banditai rr.oja mums, 
šaukdami grį žti algai. Mačiau, kad moterys ir Simėnaitės 
tėvas su broliu grįžo, o mes l eidomės bėgli. 

Kaip vėl iau sužinojau, Aleknienė laip ir nebegrįžo, 

0 Kalpokas prisa ikdino sugrįžusius, bet paskui ir juos palei
do namo. Grįžęs į miestelį pamačiau, kad banditai sudegi
no daržinę su partorgo Jasinevičiaus gyvuliais. Jį patį ban
ditai taip pat nužudė, teisingiau - kitą dieną jis buvo ras
tas rūsyje sudegęs . Be to, mačiau, kaip banditai žvėriškai 
papiovė liaudies gynėją Karlį, vardo nežinau. Jam perpiovė 
gerklę, supiaustė pilvą ir sulaužė rankas. Jo tėvą banditai 
taip pat nužudė. Be to, jie sudegino šieną geležinkelio sto
tyje, api pl ėšė pa rduotuvę, spirito varykl ą ir sudegino visus 
valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentus. 

Kalpoką pažįstu maždaug nuo 1944 metų birželio mė
nesio, kai jis buvo atvažiavęs į Panemunį. Tuomet jis su
šaukė žmones į aikštę prie parduotuvės ir pasakė kalbą, 
ragindamas ginkluotis ir neleisti , kad Tarybinė Armija vėl 

atcittĮ i mūsų kraštą . Aš taip pat buvau tame susi rinkime 
ir gerai įsidėmėjau Kalpoką. Jis tada taip pat turėjo auto• 
matą. Aš, tiesa, iš pradžių nežinojau, kas jis toks, tačiau 

ten pal susirinkime žmonės man p asakė, jog tai Kalpokas 
iš Cedast), mokytojas, kuris 194 1 metais vadovavo nac io
nal i shĮ būriui Čedasuose. Todėl banditams užpuolus Pane
munį, tuojau pažinau Kalpoką. Jis tada buvo su juoda uni
forma, turėjo du pistoletus; automato neturėjo. Noriu dar 
pridurti, kad 1944 metų liepos mėnesį, kai Kalpokas Pane
munyje sakė antitarybinę kalbą, jis buvo apsi rengęs ta 
pačia juoda uniforma, kaip ir miestelio užpuol imo metu. 

Be to, mačiau nužudyt ą val sčiaus vykdomojo komiteto 
pirmininką Nagelę, vardo nežinau, iš CedastĮ apylinkės. Jo 
nenušovė, o nukirto kirviu jam galvą . Buvo kalbama, kad 
jis ilgai nepasidavė , iš rūsio atsišaudė, o kai jis baigė šo
vinius, jam liepė išeiti iš ten. Kai jis išėjo iš rCtsio, jam 
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~-ukirto ~a l~ą . Taip pat buvo nužudytas Alekna, vardo lle
zmau. Is viso buvo nužudyta apie 12 žmonių. 
• V Be ~alpoko ir B lėkos , apie kuriuos ka lbėjau anksčiau 
1~ b~ndt~ų dar P~_žinojau du brolius Juozą ir Albert ą Samu~ 
li?rnu~ 1r ~altusĮ, \'ardo nežinau. Samulioniai - Panemu
ni? m1e~~el1? g)"\"enlojai, o iš kur kilęs Baltuš is - nežinau. 
As p~z'.n?Jau jį, nes jis vokiečitĮ okupacijos metu bu
vo poltcmmkas Panemunyje. Girdėjau, kad broliai Sam . 
lioniai ŽU\'O gaujoje. u 

~n_ks~ia~ sakiau_ api: banditų nužudytą liaud ies gynėją 
~<arl_Į 1r JO tevą, kuris taip pat buvo li audies gynėja s , minė
Jau J_ų pavar?~- Noriu patikslinti, kad tikra pavardė yra ne 
Karlts, o Gnoyys. Karl is - lai jų prava rdė . 

Nuorašas 

PAžYMĖJIMAS* 

Pandėlio rajono DZDT Vykdomasis Komitetas pažymi, 
kad 1944 m. gruodžio mėn. pabaigoje banditai apsupo Pa
nemunio miestelį ir sudegino Yisus Panemunio valsčiaus 
Vykdomojo komiteto dokumentus. Prie milicijos ir liaudies 
gynėjtĮ bttrio pala i pų buvo sudegintas frartas su daržine 
po vienu slogu. Prie P anemunio geležinkelio stoties sude
gintos šienui daržinės, kuriose buvo kraunamas prievolių 
atvežtas šienas. Buvo apiplėštas P anemunio vartotojtĮ 
kooperatyvas ir P anemunio spirito varykla . Per banditų 
puolim:Į buvo nužudyta partinio ir ta rybin io aktyvo: 

l. Panemunio valsč. partorgas Jasinevičius Jonc1s. 
2. Panemunio valsč. Vykdomojo komiteto pirmininkas 

Nagelė Adolfas. 

3. Aukštadvario apy!. Tarybos sekretorius l(adūkis 
Vladas. 

4. Paliepio apylinkės Tarybos pirmininkas Alekna 
Adolfas. 

5. KvelktĮ apyl inkės Tarybos pirmininlrns šeškus 
Bronius. 

6. Panemunio valsč. Vykdomojo komiteto sekretorius 
Rudis Aleksas. 

7. Liaudies gynėj as Griovys Petras, Karolio. 

• ADSR f., 70 r ., 124 l. 
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8. Liaudies gynėjas Griovys Karolis. 

9. Li audies gyneias šiupinys Karolis. 
10. Aktyvistas Aleinikovas Paf nutijus. 

11. Apy!. Tarybos pirmininko žmona Aleknienė. 

12. Atvykęs iš Rokiškio LLI(JS komiteto Timofiejevas. 

Pažymėjimas duotas VSM organams prašant. 

Pandėlio raj. 
D2DT vykdomojo k-to 

pirmininkas Jovarauskas 

Pandė lio rajono 
D2DT vykdomojo komiteto 

sekretorius Zemlickaitė 

TUR INYS 

Nacionalistai - hitleri ninkų talkininka i •. •. . . .......... ..... . 

p _ Gužaičio parodymai • · .. " · · " .. · · · · · .. · · · · · · · .. • .. • · · 
s. Ignatavičiaus parodymai · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
LiudininkLĮ parodymai · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

P. Banio parodymai • •: • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
E. J asavičiaus parodymai · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Nacionalistinių gaujų teroristinė veikla . . .. ... .. . ..... .... .... . 

Banditinė „Juozapavičiaus" tėv~nija .. ... ... . .. .... . 
P. Simanavičiaus parodymai · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Banditinė „Vytenio" tėvūnija • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
z. Stravinsko parodymai ·.- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J . Kvedaravičiaus parodymai • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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