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UO REDAKCJJOS 

Redakcij a yra išleidusi du šios serijos archyvinių doku
mentų rinkinius: ,,Hitleriniai žudikai Kretingoje", ,,Zudikai 
ba žnyčios prieglobstyje". Trečias , dabar leidžiamas, doku
mentų rinkinys skiriasi nuo pirmiau išleistųjų tuo, kad jame 
pateikiami ne vienos, o įvairių temų politiškai aktualūs do
kumentai, demaskuojantieji lietuv iškųjų buržuazinių nacio
nalis t tĮ antiliaudi nę veiklą hitlerinės okupacijos ir pokario 
metais. 

Dides nę dokumentų dalį sudaro nacionalistinių gaujų 

da l yvi tĮ parodymai tarybiniams tardymo organams. Siuose 
parodymuose toli gra žu ne viskas papasakota. Tardomi na
cionalist iniai nusikaltėliai stengės i nuslėpti tuos savo nusi
kalt imus, kuri e tardymo organams dar nebuvo žinomi. Tad 
savo parodymuose nusikaltėliai atskleidė tik dalį padarytLĮ 
n usikaltimų. Be to, jie stengėsi sušvelninti savo žiaurius 
nusikaltimus, šmeižti savo aukas - tarybinius patrio
tus, gynusius savo tėvynės ir liaudies interesus, savo triū 

su pri s idėjusius prie komunizmo statybos. 
Tač iau buržuaziniams nacionalistams nepavyko apgau 

ti tarybinio teismo. Susigaudys j11 parodymuose ir skaity
tojai, kuriems padės redakcijos įvadai kiekvienai dokumen
hĮ grupei ir antraštės, i š ry y kinančios dokumentų temas. 
Rinkinio gale įd ėti paaiškinimai, kurie ypatingai pravers 
j aunesnės kartos skaitytojui. · 

Vi si šio rinkinio dokumentai skelbiami pirmą kartą. 

Redakcija yra numačiusi ir ateityje leisti tokius doku
mentų rinkinius įvairiomis temoflii~. 



NACIONALISTAI
HITLERININKŲ, 

AMERIKIEČIŲ IR ANGLŲ 
ŽVALGYBOS AOENT AI 

( P. Kazakevičius apie save 
ir suvo bendrininkus) 
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Povilas Kazakev i č ius gimė 1901 metais Dusetuose, buo
ži ų šeimoje. Buržuaz inėje Lietuvoje jis buvo aukštas parei
gūnas, vienas kapitalistin ės santvarkos šulų . Vokiečiam 
okupavus Lietuvą, Kazakevičius iš Ambrazevičiaus „val 
džios" aparato gavo nė kiek ne menkesnes, o gal dar nel 
aukštes nes, kaip buržuazinėje Lietuvoje, pareigas. Išva ik~ 
Ambrazev i č iaus „valdži ą", vokiečiai jos aparatą, kuri ame 
buvo visi žymesnieji įvairių partijtĮ, organizacijų, pakraiptĮ 
ir srov iLĮ buržuaziniai nacionalistai, pave rtė okupacinės 
\"aidžios sudėtin e dalimi. Nacionalistai pad ėjo hitleriniam5 
okupantams pl ėšti liaudį, žudyti Lietuvos gyventojus, kovo
ti su pasiprieš inimu vokiečiams. P. Kazakevičius hitler i
ninktĮ buvo paskirtas Eiš i škių apskrities viršininku. Jis, 
kaip ir daugelis kitų nacionalistų, ėjusitĮ apskriči ų virši 
ninkų, burmistnĮ , valsčitĮ virša ičitĮ pareigas, išt ikimai tar
navo hitlerininkams. 1944 m. Kazakevičius kartu su vokie
č iais pab ėgo į užsienį, kur gyveno Petrai čio slapyvardžiu, 
l952 m. grįžęs į Li etuvą , jis už nusikaltimus, padarytus oku
pacijos metais, buvo suimtas ir nuteistas. Tardymo metu 
l(azakevičius papasakojo apie savo veiklą okupanhĮ tarny 
boje; kaip jis administruodavo apskritį, kaip valstiečiam s 
u žd ėd avo prievoles hitlerininktĮ reikalams tenkinti, kaip vež
davo žmones į r e i chą darbams, kaip jo tvarkoma policij a 
kovojo su pasi prieš inimu okupanfams. 
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Tačiau Kazakev i č iu s nuty l ėj o tai, kas jam n naudin ga 
pasakoti. Apie valstiečių ša ud ymą Valkininkuose, apie 
Pirč iupio kaimo gyventojų žudynes ji s sa kosi tai sužino
jęs paskui , n es ą t ų įvykių kaltininkas. Bet jei tiesiogia i 
prie š i ų įvykių Kazakevi či us ir ne pri s id ėjo , tai netiesiogiai 
ir jis, kaip apskriti es vir·ininka , už juos atsakingas. 

Ka zakevi čiu s papasakojo ir apie savo bendr ininkus -
nacionalistus, pabėgu s ius į užsienį . Lietuviškiej i nacionali s
tai, buvę hitl erininkų tal ki ninkai, virto ameriki eč iLĮ ir angl,1 
žval gybos agentais. J ie iš kailio neriasi, tarnaudami darbo 
žmon i ų priešams imperialistams, svajoja atimti iš darbo 
žmoni LĮ jų lai m.jimus, sugrąžinti mūsų šalyje buržuazinę 

antvarką, pavergti mūsų l aisvąją liaudį. 

Kazakevičiaus padarytieji prisipažinimai ryškiai rodo 
buržuazinių nacionalisltĮ antiliaudinę veiklą, jų v idinį supu
vim ą ir par si d avė li škumą . 

Zemiau skelbiamos P. Ka zakevi č iaus parodymų iš
traukos. 

NACIONALI TŲ «VALDZIOS» 
IR OKUPANTŲ TARNYBOJE 

KAZAKEVICIAUS POVILO parodymai * 

L i audies prieSLĮ tarn as 

1952 m. rugpiūčio l l d. 

Af)ie l 94 1 metų li epos m ėn esį, vokiečiams okupavus 
Lietuvos TSR teritori j ą, aš prad ėjau dirbti vadinamojoj e 
\'idaus reikaltĮ ministerijoje, kurią vokiečiai netruku panai 
kino ir pavadino Vid aus reikalų vadyba**. 

Toje vadyboje a•š dirbau administracinio depa rtamento 
referentu. Mano pareigos buvo formuoti ir organizuoti pa
sienio tarnybą Li etu voje. 

Aš lur ·jau pri statyti vokieč i ų okupacin ės va ld žios orga
nams tarn ybos organizavimo plan ą ir, jį pa tvirtin us , pra
d „ti formuoti daliniu s. 

Kadangi vok i eč i tĮ okupacinės valdžios organai neispild r~ 
savo pa žadų duoti Lietu va i n ep rikl a usomybę*** , tai Lie 
tu vos pasienio polici jos steigimo kl ausimas atkrito ir man 
buvo pa siū l y ta persikelti į p e riferij ą, nes senoje vietoje ne
bebuvo ką veikti. 

• ADSR (Archyviniams dokumentams skelbti redakcija) d okumentų 
rinkinys, 46 Nr., 7- 48 l. 

** Kaz a kevi čius patvirtina, kad J. Ambrazevičiaus valdžios orga
nus hitlerininktĮ okupa cinė valdžia ištisai buvo perėmusi ir panaudojo 
Lietuvos li aud žiai pavergti. 

*** Cia Kazakevičius prasilenkia su tikrove: hitlerininkai niekad 
11C'žad ėjo neprikl;rnsomybės Lietuvai. Legenda apie neprikl ausom1-
hės:. pažadus nacionalistams buvo reikalinga lik pridengti savo išd11 -
vys l ėms . 
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ll illeri ni . a p krili ir š ininkas 

Dn ar tik liai n Iri im nu, 19-~ m ttĮ gruodžio ar 
4 m tu --111 io mėne į man buv pa iC1l ta i,: važiuoli i 

Kauno į Eisiskių apskr iti s cntq ir ili ap kriti es virši
ninko par iga . 

Aš ulil au u tuopa i ū l y mu ir 11 truku nu ykau į naują 
ta m ·b , v i etą . Bndama ap kriti vi r,: ininku, aš vadova
\·au vi am Okiniam darbui apskrityje. oriu p abr ėž t i , kad 
· , o praktini ame darbe aš buvau pavaldus okupac i nės val

džia al to, ui toje ap krityje voki viui I lke i. 
B administraci nio apskritie aldybos apa rato, aš ta ip 

pat vado\ avau sept) nioms valsčiaus vald boms, priklau
ančiom EiTkių apskr ičiai . 

pskrilies aldyboje tuomet buvo ,: ie skyriai: finansų, 

administracijos, techninis ir mitybos . . . 
Be to, buvo dar vienas skyrius, kurio pavadinimo dabar 

n prisimenu. To skyriaus darb uotojai tvarkė valstiečių ap 
mokesti nimo klausimus .. . 

ValstiečitĮ · audymas 
už prievolitĮ n evykdymą 

Skyrius, tvarkantis apmokesti nimo klaus imus, gaudavo 
i~ Kauno mokesčių planą visai apskrič iai, paskui skirsty
davo jį valsčiams, o valsčiai savo ruožtu - apylinkėms. 

Man pačiam, kaip apskrities virši ninkui, tekdavo tvirtin
ti mokesčių paskirstymą valsčiams. Mūsų nurodymų, lie· 
č i a n č ių mokesčius, vykdymą ir mokesčių rinkimo eigą kont
roliuodavo apskrities skyriaus darbuotoja i. Reiki a p ažymė· 
ti, kad okupacinės valdžios orga nai griežta i bausdavo 
,· alstiečius, kurie uždelsdavo mokesčių mokėjimą . Pavyz· 
<lžiui, 1944 metų sausio mėnesį (tiksliai nepris imenu) Ei· 
šiškių apskrities Valkininkų miestelyj e už mokesč i ų nesu• 
mokėjimą vokiečia i sušaudė penkis ar septynis va lstiečiu!. 

Suša udyt ųj ų p ava rdž_ių neprisimenu. 

l.2 

l aip aš jau anksčiau e u sa l«;s, žini as apie mok sč i LJ 

11101<(,j ini ą rinkdavo tarn autojai to sky ri aus, kuris tvarkė 

1,p 111okcslinimo klausimus. Jie periodiškai informuodavo 
okupa 'i n ės va lcl žio o rga ntĮ įgaliotinį mū sLĮ rajone vokietį 
l lkQ, kaip valstiečiai moka mokesčiu s . 

kyriaus ir Kclkt'S atslovtĮ valsčiuose informacijose buvo 
nurodomos p ava rd ė lLĮ valstieč itĮ, kurie uždelsdavo mokes

iL! mokc'jimą. Tos i11forma ijos Keikei gana gerai parody
davo, kaip vyksta mokesč itĮ rinkimas. 

Nu targs sušaudyti ke l etčĮ va l s lieč itĮ, laiku nesumokėjusitĮ 

111 o kesč itĮ, Keikė apie tai man nepranešė ir su manim to 
kl aus imo nesuderino. 

Ap ie Pirčiupio tragediją 

Be to, 1944 metų vasarą Eišiškių apskrities Pir čiupio 

kaime vokiečiai sušaudė daug to kaimo gyventojų, o pasta
lus sudegi no .. . 

Apie l ą m as inį sunaikinimą aš sužinojau tik kitą d i e ną 

po to įvykio. Tuomet iš va l sčiaus valdybos man pranešė, 

kad vok i eč i a i s uruošė tą susidorojimą todė l, jog Pirčiupio 
kaimo gyventojai palaikę ryšius su taryb iniais partizanais 
ir a pšaudę vok i ečių baudžiamąj į bOrį, ėju sį pro t ą kaim ą . 

Daugiau ap ie t ą f aktą aš ni eko dabar nepris imenu . 
Aš tuomet Pirčiupyje nebuvau; ap ie vi a tai mane infor

mavo Valkininkų valsčiaus virša itis , kurio pavard ės nepri 
simenu. 

Nacionalistų ta l kinink av ima s 
v o k i e č i a m s, g a b e n a n t ž m o n e s d a r b a m s 

į reich ą 

Apie 1943 mehĮ vasarą iš Kauno apskrities valdyba gavo 
pranešimą, kad Lietuvoje turi būti paruošta 70 tūkst. jau
nuolių priverčiamiesiems darbams Vokietijoje. Remdamiesi 
šiuo nurodymu, mes išs i untin ėjome valsčiams pranešimus 
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flllikli jaunimo r gislra iją . Po kurio l aiko val ·iaus Včt ltl y. 
l) s ėm „ gauti jaunimo . ąraš u s , kurit1os 111 'S p ' rd av -.n1, 

,,rbci tsa llllui, 11 s pastara is s iLĮsclavo darbo j \g,Į į Vo-

1, ieli j ą. 
1943 m iLĮ rudenį į · i išk • atvyko voki xi1J komi sij a 

jaun im ui atri nkli darbams į Voki lij ą. Tada į komisij;i at
vyko apie 1200 žmoniLĮ i '( apskriti s. 

Vė li au vokiečiai paske l bė, kad komi ijos atrinkti j aunu0. 

liai turi atvykti į nurod ytąją ri11kimosi vic t~. hct niekas i ' 
nu maly l LĮjtĮ r icho darbams nea tvyko, ir jaunimo išvež imas 
į Vokietij ą sužlugo. Tild.ai l 944 m lLĮ pradžioje, voki eč i a ms 

suorganizavus gaudynes, iš Ei . i š kių buvo i · gab nta apie 
150 žm o nių . 

Tuo būdu, mes, apskrities va ld ybos darbuotoja i, ti esio
giai nedalyvavom, išveža nt j au n i m ą į Voki etiją, o liktai pa 
ruoš' me są ra šus ir perdavėm juos voki čiams . I3e to, mes 
tu rėjome užtikrinti jų atvykim1 į komisiją. Tada, kai į komi 
Ą;j ą atvyko 1200 žmonių, v kiečiai buvo patenkint i. 

Triu šk inamų hitl erinin ktĮ 
gelbėtojai 

vol<i iui 1111tar „ panaudoti buvu iu s buržuaziniu s l yderi u~. 
11ort·d,rn 1i įtrnukli li e luv i1 Į t autą į g ink luol ,i k vą. 

Voki -: iai norėjo lw n[cr n ·ijoj iškelti kla11 s im ą , l<a l 
reik ia s11d aryli kon lrr voliucin <;;. kariuomene;; ir panaudoti 
j,) gi nkl uota i l« va i pri š Tarybin r.: Armiją. 

pr •ndžian t l ,} klau s imą, voki ·čiams daug pad '·jo bu 
v~ li tuviLĮ buržuaziniai lyderiai Kubiliūnas, Biržiška ir 
ki li, kurie ėm· si orga nizuoti konfe rencijcĮ. 

Aš dal yvava u konfcr ·ncij oje kaip delega tas nuo E iši ~kilJ 
apskrities, kur tuomet dirbau apskrities viršininku. Konf ·
rcncija prasid 'jo 1943 melų balandžio 5 d. Kaune, karo 
muziej aus '~ palaipose. 

Dauguma delegatų buvo buvę politiniai ir vi suomeniniai 
veikėja i, s t ambūs buržuaziniai v rtelgos, senosios Li etu 
vos kar iuomen \5 generolai ir vokieč iLĮ okupacinių įstaigtJ 
valdininkai. 

Tikros darbo liaudies atstovų konferencij oje nebuvo, 
nors ji ir vadinos i „li etuvi LĮ t autos atstovų" konferencij a. 

Kaip aš jau aukšč i a u esu sakęs , konferencijoje buvo 
svarstomi klausimai, s u si j ę su j ėg tĮ mobilizav imu praktl
nei pagalbai t eikti vokiečiams jLĮ kovoje prie · Tarybų Są 

jungą. 

Aš prisimenu, kad kon ferencijoje ka lb ėjo Kubiliuna • 
Vadinamųjų lietuvių tautos atstovLĮ konfer ncija* buvo Paukštys, Dambrauskas, p č iuli o ni s ir M atu l i nis. 

su5aukta vokiečių okupacin \5 valdžios orgamĮ nurod ymu. Kub ili ūnas, P aukštys ir M alu lion is pasisak \ kad r i
Konf rcncijos organizavimo ir sušaukimo in iciatoriu s bu- Id a r mti voki š kiĮjLĮ okupantLĮ reikalavimus, ir ragino kon 
vo g nerolas Kubiliūna s , kuri s voki c ių okupaci jos metu f rencijos d lega tus te ikti pa gal b ,Į voki eč i ams kovoje prie~ 
buvo pirmasis generalinis tar ·,J· as. l 1 • ·k o J k p l 

, . . ,. . . . . JO s v1 us. am ) raus as ir iu ionis taip pat ka lbi.' jo, 
. 1943 ~ tai buvo_ v?kretnĮ „kari nių _n epa s 1 sek_1mLĮ frontr. kad reik ia teikti pagalbą vokiečiams, b t su są l yga, kad, 
rr perg~li~go Tary~1~ s Ar~~Jos puol1~0 m t~1. . karui pasibaigu · , jie suteiks L i luvai nep riklau somybę . 

Voki r 1ų oku pacm s valdz10s organai bandc sukurti kt1• Kadangi toj konferPn ·ijoj d a l yvavę voki čių okupa-
vai pri š Ta rybin ę Armijl! lictuvitĮ savanoriLĮ ka rines for- cin · s valdžios or gami atstovas n davė išsamau at akym,1 
muotes. Tač iau ia kampanija pa sisekimo n turėjo. Todil į tuos pa sisakymus, dclcga lai suski lo į dvi stovyklas. ir 

kon ferencijos darbas l aiki nai bu o nutrauktas. 
• Konf r ncija jvyko 1943 m. balandžin 5 d., kai l1iU c ri11 i nkų ;irmija •-----

buvo utri11~kinta prie Stalingra<lo, vejama iš Taryt, 11 ąjungos, ir :ir· • Dabar Istorijos muzi jus. 
t J() Li tuvos i§laisvi nimas. R.ed. 

l:, 
l ◄ 



Tikta i Biržiškai savo autorilclu pavyko sutaikinti dc-
1 galus, ir konferencija toliau tęsė savo d a rb ą. Ki ek pri
imenu , konferencijos delegatai pri ėm · iri s antitarybine5 

r zo liuci jas. 
Pirmoji rezoliucija ragino Licluvo gyv nlojus, politi 

nes partij as ir visuomenines organi zacijas teikti visokerio
p ą p a ga lb ą voki eč iams kovoje prie" bol~evikus. Antroji 
i ; kė l ė ginkluolLĮjLĮ p a j ė g t.Į sud aryino· Lietuvoje planą kovai 
·u a r! ėj a n č ia Tarybine Armij a. Treč ioj i rezoli ucija garan
tavo vokieč i a ms pagalbą jų id eo l ogin ėj e ir ka rin ėje kovoje 
su bolševizmu. 

Aš balsavau už lai, ka d vok i ečiams būtų teikiama mak
sima li paga lba, kovojant su bolševizmu, t ač i au aš buvau 
Peč i u l ion io ša lin inkas ir laiki ausi los nuomon ės , kad Lie
tuvoje reikia atkurt i senąj ą buržuazinę santva rką . 

Pasibaigus konferencija i, vi ename Kauno restorane 
Lietuvos general in is komisaras fo n Rentelnas s uruošė de
legata ms vaka r ienę ir pri ėmim ą. 

Po konfe rencijos pri imtų re zo l iucij ų pagrind u Lietuvo
je -buvo pra dėta fo rmuoti kontrrevo liucinė rink ti nė, kuria i 
radovauti ėmė P lecha v i či u s . Plechavičiau s r i nkti n ę vokie
ciai vėliau band ė panaudoti fronte prieš Tarybų S ąjungą. 

Apie tai, ar bU\ o pasi ųsta Hitleriui sveikinimo telegra
ma, nieko pasakyti negaliu, nes tokio fa kto nepris imenu. 

· a ci o n ali s t ų poli c i j a 
pri e ' tar y bi n ius partizanus 

1952 m. rngpiūčio 18 d. 

. . . Skorobogatovas, ar Skorobogata s, buvo E i š i š kit.Į ap· 
skrities vadinamosios rezervin · s policijos viršin inkas. Ta 
policija beta rpiškai buvo pava ldi vok i eč i ų ža nd armerijai, 
vykd ė jos įsakymus ir ve i kė ties iogini ame kontakte su ja. 

Aš daba r tiksli ai neprisimenu, kada į E i š i šk i ų rezervinę 
policiją atvyko Skorobogatovas, tačiau 1944 metais, kai 
aš pasitra ukiau iš darbo Eiš i š kių apskrityje, jis ten buvo. 
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Reze rvi n ėje policijoje, kuriai vadovavo Skorobogato
\ as, buvo apie 40 poli cininkų. 

Kai p a· jau anksčiau esu sa kęs , rezervinė policija buvo 
vi siška i pava ldi miesto ža ndarmerijai ir dalyvaudavo jos 
vykdomose bau džiamosiose pr iemo nėse. 

Kartu su žandarais r eze r v in ė policija važiuodavo į gau
dynes. Jų pareiga taip pat buvo organizuoti miesto gynybą, 
užpuolu s tarybiniams partizanams. 

Geb ilskomisa riato įgali o tini s apskrityje vokietis Keikė 

pa nau dodavo rezervinę policiją, renkant žemės ūkio mo
kestį, o „SD" policijos darbuotojai - s uiminėjant žmones. 

Pavyzdžiu i, 1944 metų balandžio mėn esį du iš Vilnia us 
atv) kę baudžiamieji batalionai , rezerv i n ės policijos ir vie
tin ė s žanda rmerijos būrys suorganizavo dideles tarybinitĮ 

p art i z an ų ga udynes I ačios rajone. Vėliau iš grįžusiųjLt 

policinink t.Į gi rd ėja u, kad partizanai t ur ėjo nuostolių ir kad 
policininkai susekė ir sutriuškino partizanų bunkerį . 

Aš ke l etą kartų mačiau, kaip Skorobogatovas kartu 
su kitais pol icininkais ir žandarais vežimais išvažiavo iš 
miesto. Pavyzdžiui, 1943 metų pabaigoje ar 1944 metų 
pradžioje, tiks li ai neprisimenu, aš sutikau gatvėje Skoro
boga tovą pu rvin ą ir, matyt, ką tik grįžusį iš kelionės. Aš 
pakla usiau , kaip jam sekasi. Tuomet Skorobogatovas man 
papasakojo, kad buvo išvaž i avęs į kaimą, kur V) kdė opera
ci j ą prieš asmenis, į ta riamus turint ryšius su partizanais. 

Kadangi Skorobogatovas skubėj o namo, tai smulkiau 
apie t ą operac iją ir apie tai, kur ji buvo vykdoma, aš nc
kl ausinėj a u. 

ui minėjant žmones man pači-am nėra tekę dalyvauti, 
tač i a u a tvykę pas mane atsiskaityti pavaldž ių v a ls č ių atsto
vai pasakodavo apie žandarmerijos ir rezervin ės policijos 
vykdomus su ėmimus. 

Apie Skorobogatovo d a l yvav im ą , suim i n ėj a nt ta ybini us 
p ili eč ius , pasakyti ni eko negaliu, nes než inau t0 1 ,i LĮ fak 
lLĮ . Kas iš t a rn a utoj ų pasa kojo man apie vykdomus su ėmi -

mu s, n}pcisįmenu , nes tai bu o jau s niai. 
,,,J(.,J 5 \ Oji 

2 Uhu k. r. bfljl .ll. / l T [K A 
11' ,,··.1r .lrl l ~6 w1,J.l& 
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Jeronim ą Lešč i nską a· p až įstu nuo l 935 metų. Mes 
kartu dirbome Lazd i jų apsk rityje. Tuomet aš buvau Ku
čiūnų pasienio policijos viršininkas ir retka r č i a is pa\ a duo
davau Lazd ij ų rajono pasienio pol ici jos v ir · ininką. TadJ 
aš ir susipaž ina u su Le . č insku, kuris ėj o apskrities poli
cijos-\ ado p a dėjėjo pareigas. 

Be to, kadai se aš d ėsčiau Laz dijtĮ pas ienio mokykloje 
agentūros d a rb ą ir kitus karinius dalykus, todėl atvažiuo
davau į Lazdijus ir susitikda\ au ten su Lešč insku . 

Iš Leščinsko aš žinau , kad jis ki l ę iš Suvalkijos, iš 
vid u tini ų Yalst i eči ų , yra lietuvis. 

Man teko su juo spręsti eilę tarn ybinių reikalų, susi· 
ju ių su kontraband a ir sienos pažeid imais. Keletą karttĮ 
dra uge su juo gėrėme alkoholinius gėrim us . 

Apie 1937 metus Leščinska s buvo perkeltas į Leipalin
gio mieste lį. 

Atkūrus Lietuvoje Tarybų vald ž i ą ir vok iečių okupaci· 
jos metu, man su Leščinsku neteko susitikti. . 

Pabėgęs į Vok i e tij ą, 1947 mel LĮ paba igoje aš sutikau 
Leščinską Arolzeno emigrantų stovykloj e. Aš gyvenau su 
juo vienose kare i vi n ėse. Jis tada di rbo t arp t a utinės pabė· 

gėl i ų šelpimo organizacijos „IRO ' kanceli arijoje, o aš bu· 
vau tos organizacijos autogara žo mechani kas. 

l~ 

Buvusi mCi sLĮ pa žintis ir bendras darbas „IRO" dar la 
bi au suartino mane su Leščinsku. 

194 melais Leščin skas ved ė li etuvę mergaitę Stas~. 
pava rd ės nep ri simenu ; v ė liau ji s man pasakojo, kad ji yrn 
vokieč iLĮ žva lgybos „SD" darbuotoj a. 

Vieno mCi s ų i šgėrimo metu Leščinskas man pranešė, 

ka d 1944 metais jis baigė žvalgybininkų mokyklą Drezde
ne, bet voki eč i a i, kaip jis sakė, nesusp ėjo jo panaudoti pa
ga l pas kirtį . 

Lešč in skas sakė , kad vokiečiai ruošė jį išmesti į Tary
binės Armij os u ž nugarį ardomajam .darbui organizuoti. 
Leščin skas manimi pasitikėjo kaip senu draugu ir neturė· 

jo nuo m a nęs paslapčių . 

Bend ra udamas su Leščinsku, aš pasteb ėj a u , kad jo ma
terialinės są l ygos kažkokių papildomų l ėš LĮ s ąs kaita pra
dėj o žymi ai ger ėti. Valgė jis daug geriau už mane, turėjo 
maisto p rod uktų atsargas, gerai rengėsi. 

Kiek pri simenu, vieną vakarą jis afėjo pas mane, apsi
rengęs nauju geru kostiumu. Aš sugund žiau Leščinską 

isgert i na ujo pirkinio proga. Kai mes gerokai išgėrėme, aš 
t·miau d omėtis jo pajamtĮ šaltiniu. Leščinskas ilgai svyra
\' O, o paskui pasakė man, kad jis yra užverbuotas ameri
ki č i LĮ h'a lgybos „Si-ai-si" (CIC) ir gauna iy jos po 800 
mrrrkiLĮ per mėnesį. 

Tuomet aš įs p ėjau Leščinską , kad j is yra buvęs vokie
či LĮ žva lgybininkas, ir priminiau Drezdeno mokyklą. Leš
č inska s man a ts akė, kad, kai amerikiečiai jį už erbavo, jis 
jiems pasakojo apie savo bendradarbiavimą su voki ečiais. 

Apie savo planus jis man nekalb ėj o ir apie praktinį 

darb ą Amerikos naudai nepasakojo. 
1950 metais, gyvendamas Anglijoje, aš gavau iš Ame

ri kos nuo Leščinsko laišką, iš kurio sužinojau, kad jis su 
Imona išvažiavo iš VakanĮ Vokietijos ir gyvena Ameriko
je, Bostone. Po to aš su Lešč in s ku su ir aš inėdavau . 

1951 met LĮ gruodžio 24 d. Lešcinskas atsiuntė man !. 
nglij ą sv ikinimo a tviruką ka l ė dLĮ švent · s proga. 
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Duomen is api e mano praeities ve i k l ą ir apie tai 
kad a· gyvena u Anglij oje išga lvota Petra i či o pavarde: 
a n g l ų žva lgybos organams pra nešė Jonas Vėj e lis ir Jg. 

nas Juška.* 
195 1 mel ų va sa r ą, dar gyvendama s Vise11d ai no emigran-

l tĮ stovykloje (Angl ija ) ir iš savo buvusios tarnybos Lie
tuvos pasieni o policijoje žinodamas age ntūrin io darbo me
todus, aš pasteb ėja u, kad V„jeli s slapta i susiti nka su angl ų 
pol ici jos darbuotojais, kuri e kartais atvažiuodavo į susili
kimus na ktį. Be to, mano įta r imu s , kad Vėj e lis palaiko 
ry' ius su ang l ų žva lgyba , dar sustiprino ma no pa žįstamas 
emigrantas Ju' ka, kuri s 1948 metais, gyv ndamas Vulfoks
Lodže (Anglij a), ka ip did e l ę pas l aptį man papasakojo, 
kad visi bu vusiej i Lietuvos bu ržuazin ės saugumo policijo5 
darbuotojai , gyvenę Vakarų Voki etij oje, buvo užverbuoti 
angl ų ir amer ikieč ių žvalgybos. 

Kiek aš ži nau, Vėj e li s anksč iau tarn avo saugume, to d ėl 
visos tos aplinkybės duoda p agri n dą laikyti jį anglų žval
gybos agentu. 

Pats Ignas Juška yra buvęs ka dr i is sau gumo dar
!Juolojas, tod ė l jis žinojo saugumo da rbuotojų už
\'erbavimo faktus ir anglų bei ame rik i eč ių žva lgybos or· 
ga n ų atstovus. 

Apie sa\'o užverba \'i mą Juška nepasakojo, tač iau jo ži
nios, kad amer ik i eč i ų ir angl ų žvalgyba verbavo buvusius 
saugumo darb uotojus, duoda pagrind ą man li , jog jis kai· 
b ėj osi šia lema su užsienio žvalgybos atstovais. 

M, susipažina u su Vėje liu 1950 metų gruodžio mėnesį 
Visendaino stovykloje (Angli ja) . 

Tuomet Vėjeli s buvo perkelt as iš Vu lfoks-Lodžo į Vi· 
send ain ą di rbti va lgykl oje v irtuvės darb ini nku . Aš retka r· 
či a i s susit ikdavau su juo. Vėj el i s papasakojo es ąs kil ęs 

• Buvę Li ·tuvos i algybininkai. Red. 

iš Li etuvos TSR, Birž ų apskriti es. Biržuose ji s baigė giin· 
n az i ją , paskui mokės i k a rininkų mokykl oje Kaune. Baigė 
mokykl ą su d v id eš im t ąja laid a ir ta rn avo Lietuvos bur
žu a z in ės kar iuomen · s artilerijoje. 

Vok i eč iLĮ okupacijos metu, 194 1- 1944 metais, dirbo sau 
gu me Biržuose. Vok i eč iams tr aukianti s, p a b ėgo į Vakan1 
Vok i etij ą, o iš ten vė li a u ka rtu su kitais li etuvia is emig
ranta is išvažia vo į A n gliją . 

Vėj e li s man s a k ė , kad jo t ėva i li ko gyventi Li etuvoj e. 
Jis taip pat pasakojo t u rįs se se r į, ku ri gyvena kartu su 
t ėv ais . Ar jis palaiko ryš ius su t ėvais , av nežinau . 

Gyvend amas Anglij oje, Vėj e li s iš p r adž i ų dirbo Vulfoks
Lodžo stovykloje, o paskui 1950 meta is buvo perkeltas į 
Visendaino emigrantų stovyklą. 

Kaip ir kiti emigrantai, Vėje l is buvo vienos antita rybi 
n ė· s organ izaci jos narys . Ji s pa l a i kė artimus, drau giškus 
santyki us su Juška . 

195 1 metų pradžioje Visendaine Vėj elis perdavė ma n 
l aišk ą nuo kažkokio S imonaič io- S imonavičia u s, kuris si ūl ė 
man susipaž inti su juo ir susitikti, nor · dam as p a s ik a lb ė ti 

vienu svarbiu kla us imu. 
Tuomet V' jelis ma n pasakė, kad Si mon avič i us yra arti 

mas asmuo buvusiam Lietuvos b u r žua zin ės ka ri uomen ė5 

pul kininkui Vidugiri ui, kuri s n o r ė j o sudaryti k a r i nę or
gan izacij ą Anglijoj e ir jai vadovauti. A. supratau, ka d tar
pin inkas šiose derybose bus Vėjeli s . J is tuomet labai sten
gės i suorganizuoti mūsų su s itikim ą . Vėj e l is primygt in ai 
kv i etė mane važiuot i kartu su juo pas S imo n av ič i tĮ , t ač ia u 
d ė l nuo manęs nep r iklausanč i ų priežasč iLĮ tas susiti kima -5 
neįvyko. 

Angl ų žvalgybai Vėjeli s p rd uodarn i n forma ciją apie 
lietuvius emigrantus , nes beveik vis ą savo l aiką ji s pr a
leisdavo su emigrantais stovykloje. 

Dar Vulfoks-Lodže, ka lb ėd amas ap ie ta i, ka d ameri
kieč ių ir angltĮ žvalgyba užverbavo bu\'usius saugumo dar 
huotojus , .J u: ka man prane·ė , kad \'i i augumo darb uoto-
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jai, ap iform inu jtĮ užverbavitn :), iš :ilrnrtĮ oki lij os IJq. 

v pa s itĮSli i \a va l lyb , l ur buvo li l11 v itĮ cmi granttĮ, 
kad jie dirbt11 jtĮ tarpe . 

Pavyzdžiui, iš Vol ietijos į li 1 l11viLĮ kolon ij ~ Pi l11 Arne. 
ri koje buvo pa i1Jst11s buvęs Li l11vos p lilinės policijos 
darbuotojas Ivanauskas. 

Koki~ dar konkreč i ą paga l bą t'j lis teik ' anglti žval. 
gybai , aš nežina u. 

l artą V'jeli s sakt', kad jo p ava rd ė išga lvota, t ač i a u 
ar tikrai taip yra, lvir! int i nega liu . 

Ku r Vėj lis g) veno prie~ 111 an i;važ iuojant iš Anglijos, 
r.egali u pa ak li. Porą kar t ų aš mačiau jį vienoje Notinge
mo galv ' je, ta č i a u tuomet su juo n sika lbėjau. 

Ignas Juška, t ·•vo , ardo n žin au, h11vo maždaug 48-
50 rnettĮ . r jo pa akoj im tĮ sužin ojau, kad ji s gim~s buvu• 
iame Krekenavos va l sčiu j e, Lietuvos TSR, kur turi savo 

so d yb ą. Burfoazin·s sanlva rko melu Lietuvoj dirbo sau
gumo policijoje Krekenavos mi slclyjc. 

19-11 - 194·1 mela is, gyvendam as vok iečiLĮ okupuotoje 
Lietuvoje, taip pat dirbo Krekenavos mieste lyje sa ugume. 

augumo va dovyb · s pavesta , kaip pa sa kojo Juška , jis 
važinl•davo i Pabradės miest lį ir dirbo ten žva lgybin į 
d a rb ą. 

1944 metais, vok i eč i a ms lrauki anli iš Lietuvos, pabėgo 
i \ akani V kicl i ją. 1948 melais aš su likau jį B1iibachb 
pNkclltĮjtJ asmcmi tovykloje. 

1948 melais Ju' ka kartu su manim ir kitais L·n1igranlais 
už,· rbuolas i· \'ažiavo į ngliją ž m·s ūk i o darbams. 

1951 met ai s pusantro m· nesio aš gyvena u kartu su Juš· 
ka , 'olingcmc, Dom ikos bulc. Ju' ka tu mcl dirbo fabrike 
,,Rriliš Pliasll' r 11ord" ir priklau sė antit arybinei naciona· 
lb\i 11ci orga nizacijai. 

Iš Domeikos aš p r'•jau gyv ,,1ti pas U:t davinį, ini slnii 
i"važičJ\'au i J\11glijo ir su Ju · ka daugi,1u n b11 va u su i· 
tikę 5. 

1952 11i. rugpiučio 28 d. 

u arn ril<i · itĮ žvalgyba V·tlrnr11 Vokietij oje r alaik ' 
1f iu s urvil a, ,·n rcla Aleksas ar Antanas, tiksli ai ne -
i in au. 

13ur ž ua z i11 ės sa nlvarko metu Lietuvoje Survila buvo 
\ id aus reikalu 111inist rij os adrni nistra inio departamento 
direklor i11 , o 1934- 1936 metais (ar ytikri ai) - saugumo 
po li cij os dcpart,unento direktorius. Pasku i d ė l n ež inomtĮ 

man pri ,žasč itĮ buvo atl eistas, ati dar· Kaune juriding kon
tor1 ir vert· s i a dvoka l ūra. 

prisimenu kuriuo laiku, bet l eletci mettĮ jis buvo val
(1ančiosios tautinink tĮ partijos pirmininl·as iename Kauno 
raj ne. 

K11r Survil a gyveno ir k čĮ veikė vok i č it Į okupacijos me
lu , aš nežin au. 

A1Jksč ia11, bu r ž uazi1J ės sa ntvarkos m tais Lietuvoje aš 
ražin jau Sur\' il ~ tildai ka ip sa ugumo departamen to di
rC'ktoritĮ, bet asm ni škai su juo nebuvau pa žį tarnas ir tar
ll ybos r ilrn lais mums n l ko sw idurli. 

Aš asmeni ška i susipr1 žin au su juo 1052 m t11 saus io 
antroj ' p1 1 sėje jo bul , am r iki cč itJ okupacijos zonoje Vo
kie tij oje , Han au 1ni 'SI , 13arba roso gatvėje, numeri ne
pri i,n nu. Ji s gyv no anl ram aukš l n dideliame kam
baryje. 

Da r gyvendamas Anglijoje, i emigra nlti spaudos aš 
s11 žinoja u, kad am riki cč itĮ okupacij s zo noje Vokietijoje , 
Dubingcno mi es l lyjc (miestelio pavadinimas n tikslu ) 
!D v ' lla kunigas, l apuc i11tĮ ordino vi nu li s Bcrn tonis , var 
do ir t ·va vardo n pri im nu, ap i 40 111 ' ltĮ . J is yra lic
l1 1vi 1J 111 igranltJ, i:::-yvl'nan · i LĮ akartĮ oi i lijoj , ka l aliktĮ 

dv:is i11 i11kijo v: ,d o ns ir 11plar1w11ja p •rkc\luos iu as rn cnh. 

/\ š 11 1c111 ia11 , l nel Bcrnolonio žinioj, yra p rkl' llt Įj t Į a ,_ 
Ill('lll.J į s lrni l n , ir \o ,Į (, I 1952 11 l'ltĮ ~illlsi l lll l' ll t' , į, rrį Z(i'.S į 

V<1ldl'lij ,Į, 11u\ariH11 l r'ip tis i jį, 110r \ l,lllas ·11 ži11oti, l ur 



•,wn bi ku rk mnno pn zj ::;i :1111i. , \l km i:1is k:irtu buvau 
irbC' l.i tm·o- polirij jc. A:; np, ilanki nu p:1s I3 rnotoni 

jo r~ .idl'n ·ij jc kn1u·i11t.1 \' icntt l) n . Ji s ln\' · 111:in S11 ri 
los ir bun1sit) -~'111) Licl uv b11r z 11 ::izi 11ės lrn ri u men ės ka. 
rini nku Bu liko , utkau. ir Krik ._ i ū n o :i<lrc n, . 

Apl:mkę B rnotoni, a::, i~\·ažiav an pa, urv il Q i llanau 
mie !ą . . a ntį už „O - 250 kil metrtJ 1111 0 D11bi n°cno ir apie 
"O kil m tn.1 nllo Frrmkfurt pri b ino. 

Pas un· ilą i jo tllQ aš o !ėja u antroj di nos pusėj e, 
jau prnd i,jus temt i. Be ur\'ilo , t 'n buvo j žmona , va rdo 
ne~i nau, turint i npi 10 mcl t!, Aš papasa l·oj au, kad anks-
iau e-11 tarn nYę Lielu\'o pa ienio p li ij je ir daba r a! 

n zin\' au pa j į, rekomrnduotas kuni go \ ienuo li Bernoto
nio. norėd amas uzinoti \ akani \ okielijoje gyven a nč i LĮ 
savo bendrad a rb i tĮ adr su . Sužinoj~ , kad a:s k ą ti k gr į ž a 1 1 
iš Angli in , Sur\' ila ėmė dom't is li etu\' itĮ- emigra nhĮ pad ė · 

timi ir j1· politine kova. A sm ulki ai pa1 asakojau ap ie lie
tu\'it) emiaran!t1 veikl ą ir j tĮ ekon ominę pa d' l į Anglijoje. 
Tuomet Slln·ila n galėjo man duoti mano b en dradarbi tĮ 

adrest1. nes vi i mano pa ž į tami bu\·o i š\·až iavę iš Vokieti 
jos i ki tas \ al lybes ir ž in itĮ apie j11os jis n eturėjo . 

Survila papa akojo, kad jis jau s niai neturi darbo ir 
gauna iy Bonos vyriausybės 30 voki eč i 11 ma rki1.1 p ens ij ą, 

kurios nepakanka pragy, enim ui . Tod ė l jis p ard a, in ėjR ver
tybes, atsi\·ežtas 1944 metais, b ėga n t iš Lietuvos į Vaka nĮ 
\- okieti j ą . Jo d u kt ė 1950 metais (d ata n tiksli) išva žimo 
gyventi į JA\ . Ką ji ten veikia, Survil a n esakė . 

Toliau Sur\' ila papa akojo, kad jis nor i ivvaž iuoti gy
renti į mer iką ir r ūp in osi, kad amerikieč i tĮ okupac i nė 
policija \ aka rų Vokieti joje išlei hĮ j į , t ač i a t1 jo prašymas 
b U\· ę atmestas, nes jis esąs politiškai ne patikimas. 

Amer ikieč ių žvalgyba pl ač iai naudoj a sa\ o tarn yba i 
,buvusius saugumo darbuotojus. Tai ga li patvirtinti buvu
sio sau gu mo darbuotojo, vėliau buvusio vokieč i u agento 
Le y či nsko pasisak~ mas man, kad jis pa Jai k~ s r)'Š i us su 
amer i k ieč i tĮ žvalgyba „Si -a i-s i" Va kan1 Vokietij oje. Be to, 

" .. 

bti d:1111:1 :s 11glij je, ax ma iau, kaip bu v u s į augulllo d 1r· 
l11 1ti luj ;) \ ., j C' l į a 11 IT l tĮ zvalgy ba pmrnu clojo darbui c111i gran
lu ta rpe. 
· Knd ur ila larnn11 ja am ri ki i11 žva lo-yboj , a~ 111 G-

11 ;111 ir Ml lo, kn d a111 'r iki č i a i pa žinojo 11rv il ų k ip vie n ą 

i; Lic l11 , · snug11 1110 poli ijos va dov11 ir anlit arybis lrni 11 u-
sitc i k t1 s į z in og tĮ , l o d ė \ trukdyti jam išva žiu ti į 111 r ikQ 
polili ui ai · 11 111e!i111 ais nelur 'jo pagrindo. Be to, ur ilc1 
ur(,jo išvyl usio į JA\ buvusio Lietuva žva lgybos vado
·o-;, rck mcn cl acij fĮ . 

Kn l a meri ki eč i a i gerbi a Sur vi l ą , rodo ir tai. kad jo 
d1ddL' 1950 m ,tai gavo l e id i m ą i--; va žiuoti į J V. amp ro-

:1 \'i 111 ai, ka d jam daromos kli ū t ys d· l jo poli ti nio nepatiki • 
1111111 0, urvila i buvo reika lingi konspiraci jo su m timai ·. 

E Surv ilos a· žin au, kad rekomend ac i ją iš JAV jam 
:i lsi1 1 nl ė bu\'ę s Li etu, os sau gumo policijos direkto ri us Cen
ku , · jrs tas pareiga Lietuvoje voki ečių okupacijo me
tais. J\ y pats tos rekomendaci jos ne u matę . 

195'1 m. rngp iuč io 29 d. 

\ \t au ta s Re i\ yt i , tė\ o vardo než in au, 45 m hĮ , lie
tu\'is, yra kil ęs iš Suva lkij os ar Zemaiti jo , tik ra i neži nau. 

Burfoa zin ės santva rkos metu Li etu oje Reivyti dirbo 
\' idaus re ika ltĮ mi nis ter ijoje, poli ijo depa rtam nte. 1930 
mcl~ti - jis buvo komandiruotas į Voki e t ij ą mokyti · ir at 
likti p r ak lik ą s port in ės kovos „džiudžicu" sri t je. 

G r į ž c,: iš \ oki eti jos, ilgą l aiką jis dės t ė Kau110 policij o: 
mokykloj porti n kovą, o pa ku i iki 19-10 met LĮ bu\·o Ky-
ba rl tĮ gelež inkeli o polic ij os viršininkas. 

1932 metais, kai aš moki aus i pa ien io policij \'ir ~ini n-
ktĮ lrn rsuose prie Kauno poli cij os mokyklos , man ne kart :) 
leko b ncl rau ti su Re i vyčiu, kaip su sporto d&stytoju. 

19-10 m tais, atkC1rus Lietuvoje Ta ry btĮ va ldži~. Rei \' yti 
sugC'b ėjo, pas id irb~s dokumentus, išva žiuoti į \ okieti j~ 

• Cenk:ius - Red. 



kaip repatr ianta . V„lia u a' sužin >jau, k-1d Reivylis Pab 
go į Vokieli j~ . kaip voki ' Č itĮ žva lgybo ,1gcntas. 

I(ad Reivyti s burn ,. l i cč i LĮ žva lg bos ag ,ntas, 01 

papa sR kojo 1942 metais majora S i n kcvi č iu s , su kuriu 
a· dirbau \ idaus re ik a lų vyriausiojoje va dyboje hit\e 
n ė okupac ijos metu. 

A1 ie tai mes ka lb„jome l od ė \ , kad 194 1 meta is, voki 
č i ams užgrobus Lietuvos TSR, į Ka 11n ą iš Voki etij os atv· 
žiavo Reivytis ir buvo paskirt as po licijos depart ament 
direk to ri um. 

Netrukus po šio paskyrimo majoras S inkev i č iu s , kalb 
damas is su man im i, pa s akė , kad 1930 melais Re ivytis ta 
nyb in ės komand iruo t ės į Vokietij ą melu buvo vok i ečių žva 
gybos užverbuotas. 

Grį žu s jam į Li etuvą, po licij os depa rta mento direkt 
ri us, įt a rdamas , kad Reivyti s palai ko ryšius su voki eči 

žvalgyba, paved ė Sinkev i č i ui išli rl i t ą d a l yką . Tač i a u tu 
met lie ryšini nebuvo iša iškinti, lo d ė ! Reivytis buvo pali 
las tarnauti polici joje. 

Tai, kad Reivyti s 1940 metais p ;;i bėgo pas vokiečius 
okupantai vėliau paskyrė j į polici jos depa rtamento dir 
tor iumi, visišb i duoda pagrindo manyti, ka d jis palai 
ryšius su vokieč i ų žva lgyba. Policijos departamento di r 
toriumi jis buvo iki 1944 met LĮ , o pasku i ka rtu su voki 
č i a is pabėgo į Vaka rų Vok i etij ą . 

1946 ar 1947 metais, t iks li ai nepris imenu, gyvendam 
Visbadeno perkelt ųj ų asmen ų stovykloje amerikieč i LĮ o 
p acin ėje wnoje Vokietijoje, aš atsitikti nai su ėjau buv 
Li etuvos saugumo policijos vir š i n inką Laz dij uose Jo 
Rentauską . 

Rentauską aš gerai p ažįs tu , nes 1932-1940 metais di 
bau Lazd ij ų pa sienio poli cijoje ir dažna i ta rnybos reikal ' 
su itikdavau su juo. 

Kalbėd am asi s su juo, aš · mi au d omėti s , ku r gyve 
mūsų bendri pažįs tami . I ai įs i š n ekome api e Re i v ytį, Re 
ta uskas pasakė , kad jis Va ka rų Vokietij oje įs ikū r ęs geri 
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11 ž visus kil11s li dt1viu , pr a d ėj QS dirbti a n g ltĮ .žva lgybos 
\tarn ybos 2- skyriuje. 

Gy,·end anrn s /\n glijuje, 195 1 melais viename emi g r a nl LĮ 

l,Jikr ·i šlyjc ska i č ia u žinulQ iš li tu v i LĮ kolonij os š kotij oje 
apie Vy l a t1l čĮ R e i vy tį. Pr ieš jį ti1 omet la ikraštyje kores
ponden tas buvo i ; kė l ~ s ka žkokius kalt inim us. 

Tos ž i nutės turin io aš nep ri simenu. Remdam as is tokiu 
l a ikra šč i o pran šimu, aš manau, kad tuo melu Reivyti s 
buvo Skolij oje, ku r yra di d e l ė l i e tu v i LĮ emi g r a n tLĮ kolonija . 

1952 m. rugpi 1t č io 29 d. 

Jonas Kru šinskas, tėvo vardo nežinau , 53- 55 metų , 

;J nksč i a u gyveno neto li Ga rli avos miestelio, Lietuvos TSR, 
savo sodyboj e. 1944 metais K.ru šinskui p abė gus į Vokie
l i j,Į , jo šeima liko ir toliau gyventi Gar li avos rajone. 

1950 mehi gruodžio pradžioj e, gyvend amas Visend aino 
stovykloje (An glija), aš susipa žinau su li etuviu emi gran
tu Jonu Kru · insku. 

SužinojQs , kad a nksčiau il gą laiką aš esu t a rnavęs 

pas ien io policij oje, Krušinskas papasakojo, jog buržuazi
n ės sa ntvarkos metu Lietu voje ik i 1940 metLĮ ji s dirbo sau
gumo polic ijoje. 

Atk ūrus Lietuvoje TarybLĮ valdž ią , jis gyveno savo so
dyboje ir dirbo žem ės ūkyj e. 

Vokieč i tĮ okupacijos metu Lietuvoj e jis talkininkavo 
vokieč i a ms ir, pa staries iems traukiant is, p a b ėgo ka rtu su 
jais į Vok i eti j ą. Konkreč i a i kokį d a rb ą jis dirbo okupacijos 
metu, Krušinskas nepasakojo. 

Gyvendamas Visendaine, jis pa l a i kė art im us ryš ius su 
buvusiai s saugumo darbuotojais Vėjeliu, J uška ir Mei liūnu . 

Jie dažna i kartu važiuodavo į otingem ą, ruošdavo sto
vykloje benei rus pob i:1vius. Kartą MeiliOnas pareiškė , kad 
bur žuaz in · je Lietuvoje, jam dirbant saugumo policijoj e, jo 
virvinin ku buvo Krušinska s. 
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Krušin.skas, kaip ir vis i kiti emigrantai, priklau . 
antitarybi nei naciona li st inei organizacijai. se 

\ ėjelio prašomas Krušinskas ke l etą kartų buvo nuva. 
ž iavęs į Not !ngem ą daryti ~~an eš im LĮ emi~ra~t_ams ir „Są. 
jungos" nariams. Man Krusrn sko kalb ų g1rdeti neteko, to. 
d ėl jLĮ turinio než inau. 

1951 metais a· pastebėjau, kad Krušinskas palaiko ry. 
šius su ang lLĮ policijos darbuotoj ais. Mano įtarimai buvo 
paremti tuo, jog kartą per savaitę į mūsų stovyklą moto
ciklu atvažiuodavo Okamo rajono policijos darbuotojas, ku
ris periodiškai tikrind avo emigrantus. Aš pats pažinojau 
t:1 polici jos darbuotoją , nes ne kartą buvau jį sutikęs mū-
ų sloYykloje. 

Jeigu visą sava itę jis neatvažiuodavo į stovyklą, tai 
kiekvieną penktadien į išvažiuodavo Kruš inskas, sakyda, 
mas važiuojąs į o lingemą pirkti tabako. 

Įtardamas Kruši nską palaikant ryšius su anglų poli
cija, aš ėmiau jį stebėti. Patyriau, jog kai tik vakare i sto
Y y klą atvažiuodavo policininkas, Kruš inskas įvairiomii 
dingstimis i"ei davo iš barako jo pasitikti . Pavyzdžiui, 1951 
metų pavasarį aš iš barako pastebėjau , kaip vėlai vakari 
į stovyklą motociklu ah ažiavo polici ninkas. Kai jis pri 
slopino moto r ą, Kr ušinskas, bijodamas pažadinti miegan· 
č ius , eidamas pro du ri s, išlindo į gatvę pro langą. Tai pa· 
matęs, aš atsikėliau iš lovos ir, priėjęs prie lango, pl 
klausiau Krušin ką, kodė l jis neina pro duds. Sumišę! 
Krušinskas man atsakė ein ąs į virtuvę ir manęs, kad pro 
langą bus arčiau, negu eiti aplink visą baraką. Aš pasi· 
juokiau i' tokio Krušinsko atsakymo, nes ži nojau, kad ji 
eina pasi tikti policijos darbuotojo. 

1952 m. rugsėjo 12 d. 

Bul ikos ir kitų Lietuvos b u ržuazin ės ka riuomenės kari· 
n i nkų adresus man pranešė kunigas vienuolis Bernotonis, 
?_as kur!. aš buvau 1952 metų sausio pradžioje, atvažiavęs 
1 AnglIJos į Vakarų Vokietiją . 

2 

Su Bulika as susipažinau apie 1926 metus Klaip ėdoje . 
Tuomet jis tarnavo 7 p ėstininkų pulke, o aš dirbau Klaip ė
dos pasienio policijoje. Dabar aš neprisimenu, kokiomi s 
ap linkyb ėmi s mes susipažinome. Mes bendravome su Bu
lika maždaug iki l 932 metLĮ, o paskui, man išvažiavus j 
La zdijų pasienio ra'joną, mūs ų santykiai nutrūko ir iki 
1952 melų aš nebuvau jo sutikęs. 

Gavęs iš Bernotonio Bulikos adresą, l 952 mettĮ sausio 
ant roje pusėje aš nuvažiavau į Kreicnacho mies t ą , esantį 
prancūztĮ okupacinėj e zonoje Vokietijoj e. 

Buliką aš radau amer ikieč ių ka rini o dalinio stovykloje. 
Jis buvo apsirengęs juodos spalvos amerikiečių uniforma, 
turėjo jefreitoriaus laipsnį. Tuomet jis buvo kuopos bu
d ė tojas. 

Bulika mane tuojau pažino ir labai nudžiugo. J is pa -
kvi etė mane į kareivines, kur turėjo atskir ą kamba rį . Bu
lika man papasakojo, kad Lietuvos buržuazinėje kariuo
menėje jis buvo užsitarnavęs kapitono laipsnį, o 1940 me
lai s, atkūrus Lietuvoje Ta rybų valdžią, buvo atleistas iš 
kariuomenės . 

Vokiečių okupacijos metu tarnavo antitarybin ėj e gene
rolo Plech avičiaus rinktin ėje. Sutriuškinus vokieč ius, kar
tu su žmona, kurios va rdo nežinau, pab ėgo į Vok i eti j ą 
ir gyveno pe rkeltųjų asmenų stovykloje Hanau mieste. 

Ka ip tuomet man sakė Bulika, 1949 ir 1950 metais, 
ti ksliai neprisimenu, emi gra ntų stovykla buvo paleista, ir 
jis buvo priverstas ieškoti darbo. Persikėlęs į Kreicnachą, 
jis susirado tarnybą pas amerikiečius. Bulika pasakojo, 
kad tą dalinį, kuriame jis tarnavo, sudaro daugi ausia lie
tuvi ų ir estų emigrantai. 

Bul ika turi jefreitoriaus laipsni, vadovauja skyriui. Jis 
tarnauja darbo kuopoje, kuri transportu ja ameriki eči tĮ ka
ri uom en ės turtą. 

Emigrantas Bulika priklauso vienai iš• LIK'o organi 
zac ij ų, bet kon kreč iai kokiai, jis nes ak·; tai p pat nep asa
koj o ir api savo pr aktinį d arbą joje. Pokalbio metu a 
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papasakojau Bulikai ap ie sa:'o gyvenimą Anglij oje ir lie. 

t uv i ų emigr a n tų veik ! ą _tenai. V • v V • • 

Jis b a ndė išs iaiškinti , ar a manau 1sva z1uob į Lietu. 
vos TSR, ta č i a u aš jam nieko konkretaus ap ie ta i nepasa. 
ki au. Kai mes n u ėjome į Bulikos kamba r į, netrukus ten at. 

ėjo ir Sut kus. 
Sutkų aš pažina u nuo 1920 mehĮ , kai kartu mokėmes 

Lietuvos karo mokykloje. Dra uge su juo aš baigiau mo
kyklą ir stojau tarnauti į Li etuvos b urfoaz i nę ka ri uomenę. 

Sutkus tarn a\'o ka riuom en ėje iki 1940 metų . Paskiau
sia jis bu\'o 5 p ė t i ninkLĮ pulko va do padėj ėjas *, tu rėj 
pulkini nko leitenanto l a i psnį . 

Ką veikė Sutkus vokieč itĮ okupacijos metais, aš nežinau. 
Sutriuškinus vok i ečius , Sutkus pab ėgo į Voki etij ą ir 

ten 1950 metais pra d ėjo tarn auti amerikiečių kariuomenl
je, gavo jaunesniojo leitenanto l a i p snį ir ėj o transporto 
darbo kuopos vado padėj ėj o pareigas. 

Tuomet Sutkui aš pasisakia u atvažiavęs iš Anglijos 
atosto gų ir n usl ė p i au nuo jo, kad noriu išvykti į TSRS. 

Tame pač i ame ameri kiečių karini ame da linyje Sutkus 
P:O l angą parod ė man Krikšč i ūną, kuris tuomet ėjo per 
~: emą ~u kat il iuku pietaut i. Ji s buvo apsi rengęs amerikie• 
c 1 ų kan ne uniforma, turėjo jefreitori aus laipsni o ženklus. 

Kaip s akė Sutkus, Krikšč i ūnas dirbąs kuopos štab 
raštininku. 

* Kaza kevi č i us apsi rinka. V. Su!kus buvo 4 p. p. vado pa dėj', 
jas. Red. 

NACIONALISTINIAI 
BANDITAI 

( Dokumentai . 
apie nacionalistines gau1as) 



Skelbi amieji dokumentai rodo, kad buržuazinių nacio
ial i s tų gaujos buvo hi tlerininkų apginkluotos, o jų vado
·aujant iej i kad rai paruošti žvalgybos-diversijos mokyklo
e. Gauj tĮ dalyviai - tai hitl erininkų talkin inkai, masinių 
arybinitĮ ž rnoni tĮ žudy n iLĮ dal yvia i ir kiti naciona list inio 
usista t) mo žmonės. Zlugus hitleriniam reichui, lietu iš
iej i nacionalistai susirado naujus šeiminink us - imperi;:i,
is t inių va l styb itĮ žva lgybas. Naujieji šeimininkai, kaip !r 

1illerininkai, panaudojo nacionalistus ir jų gaujas tarybi-
iam aktyvui ir Ta rybtĮ santvarkai prijaučiantiems žmo
ėms terorizuoti, pl ėš t i ir žudyti. Si l ietuviškųjų naciona
is ttĮ ardomoj i veikla buvo rei kalinga amerikiečių , angl ų ir 
it ų valstybiLĮ imperialistams, ruoš iantiems karą prieš Ta
ybtĮ Sąj ungą . 

Iš dokumenhĮ matyti, ka d nacionalistiniai banditai buo
.in iu žiaurumu žudė tarybinius aktyvistus, įstaigų tarnau
ojus, visuomeninitĮ orga ni zacijLĮ narius, tarybinei santvar
..:a i pr ij auč i ančius, ta ip pat ir šia ip pili eč ius apiplėši-
10 tiksla is arba suveda nt asmenines sąskaitas. Zudym0 
1etodai buvo labai žiaurfis dar ir todėl, kad banditai, be 
uožinio žiau rumo, tur ėj o didelį ž monių naik inimo patyri-
1ą, įgytą hitl erin ės okup acijos metu . acionalistai norėjo 
nas iniu teroru ir žudynėmi s įgąsdinti liaud į, demoralizuo-

tarybin itĮ valdž ios organtĮ veik l ą , trukdyti · kurti 
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.· 1. t· . liaudies ukį ir tuo būdu lengvinli imperialist· 
:,QCJa 15 lf1Į • , •• J • •vct . l 
nėms šalims įvykdyti :nler~enc lj ą, rnnos 1s avoJe likėjos 
. t . alslalvti burzuazinę santvarką. L1e uvoJe J • • • • 

Tačiau lietuviškieji n~c10~a ltst~1 _J_au tada nebeturėj 
. Unės b azės savo ve1kla1, todel JI buvo beviltiška i 

soc1a d 1 .. 'š . . . . k 
beprasmiška, 0 jtĮ gaujų a yv1a 1 1 s1g1me Į riminaliniu 
banditus, plėšikus, žudikus. 

LLA GAUJOS 
PANEVĖŽIO APSKRITYJE 

(A. Bir~ilo, A. S abaliausko ir kitų parodymai 
apte LLA banditinę-diversinę veiklą) 



Birbil as Antanas, Mataušo s. (banditi nis 
slapyvardis - ,,Baltušis"). ~imęs l ~18 1:1· ~ a
nevėž i o apskr., ViešintLĮ v~lsc., Virsmo v1~nk1~
myje, iš buoži LĮ , say_anoriu tarn~vo. v~k1šk~J~ 
okupantų l·ariuomencJe. l 944 m: į~toJ~ ! nacio 
nalistti organizaciją LLA . Vok1ecnĮ zvalgyb~s 
užverbuotas, baigė šn ipLĮ -d1versantų_ mo~yk l ą ir 
1944 . m. lapkri č io m ėn . diversijos ti!(s l_a1s buvo 
išmestas parašiutu Panevėž io apslmtyJe. 

BIRBILO-,, BALTU š IO" parodymai* 
Tar n yba okupantų kariuomen ė je 

1945 m. rugsėjo 27 d. 

Pri ėmus mane į tarn ybą vokiečių kariu omenėje, buvau 
paskirtas į vidaus kariuomenės kariniams objektams sau
goti 653 bataliono (bataliono, kuriame aš tarnava u nu
merio paskutinio skaitmens tikslia i nebeatmenu) 3 kuopą. 
Minėtoje kuopoje šešias savaites buvau mokomas rikiuot ė s 
ir kovin io parengimo. Apmokymas vyko Prienuose. Bai
g<;;s apmokymą, li kau nurodytoje kuopoje ir č ia pat prisie
kiau išlikimai tarnauti vokiečių kariuomenėje . 

Po priesaikos man buvo suteiktas jaunesniojo puskari
ninkio laipsnis. šį l aipsnį aš turėja u per vi ą tarnybą vo
kieč iLĮ kariuomen ėj e . pmokymui pasibaigus, mane karlu 
su 50 mŪSLĮ kuopos žmoniLĮ pasiuntė į Panemunė lio stotį 

Rokiškio apskrityje. čia buvau paskirtas grup ės vyresniuo
ju, tiksliau, sargybos viršininku. Mes turėjome saugoti 
10 km geležinkelio liniją (po penkis kilometrus į vakarus 
ir rytus nuo Panemunėlio stoties). 

1 Būclamas sargybos viršininku, gaudavau 105 markes 
per mėnesį. Turėjau avo žinioje 12 karei viLJ. iv\inėtąjį kelio 
ruožą mano grnpė sa ugojo šeš ias savaites. Vėliau mus 
perkė lė į Kauną . Tai buvo 194-! metais apie asario viduri. 

Min ·tąjį geležinkelio ruožą mano grup ė saugojo nu~ 
tarybinitĮ partizamĮ ir diver anhĮ puolimų . 1944 m. api 

• ADSR d. r., 12, 45- 89. 
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r a ario vidurį atvykęs į Kauną, buvau paskirtas sargybo 
ir vin inku benzino bazei prie aerodromo saugoti. Savo žt 

nioje turėja u taip pat 12 žmonių. šiose pareigose tarna. 
vau iki 1944 m. li epos 18 ar 20 dienos. 

Bataliono vadas buvo \ okietis, majoras, jo pavard~s 
než ina u. Mūsų 3 kuopos vadas buvo vy resnysis leitenantas 
Dambrauskas (jo vardo, t ėvo vardo, iš kur kilęs - neži
nau ). Netiksliais duomenimis, mnsų kuopoje tarnavo 280 
žmoni ų, daugiausia li etuviai, buvo ir vokiečių. Visa mano 
sargybos su dė ti s taip pat buvo lietuviai. 

I š h i t l e r i n i n k ų k a r i u o m e n ė s į LLA 

1945 m. rugsėjo 27 d. 

Rau donosios Armijos daliniams artėjant prie Kauno, 
vokiečitĮ tarpe ki lo panika. Tod ė l mūsų kuopos vadas leite
nantas Dambrauskas surinko iš savo kuopos apie 50 žmo
ni ų ir pranešė visiems, kad jis mus vesiąs (kur, būtent, 

nepasakė) . 1944 m. li epos 20 d. iš ėjome iš Kauno ir apie 
liep s 27 d. atvykome į Platelių mišką, Telšių apskr. Pa
kel iui iki nurodytos vietos dauguma mns11 grupės išsi
skirstė kur kas no rėjo , o 12 žmonitĮ, tame tarpe ir aš , at
vykome į v i etą. 

Atvykus į nurodytą mišką, Dambrauskas papasakojo 
mums, kad mus a tved ė čia, nes čia formuojami LLA bū• 
riai. Dambra uskas papasakojo, kad LLA veikia jau nuo 
1942 met ų , kad jos uždavinys esąs sukurti „nepriklauso· 
mą l a i svą Li etuvą ", o todėl jis mus ragina stot i į LLA 
būri us. Visi, tame tarpe ir aš, sutikome stoti į LLA. Tada 
jis mus n uved ė į LLA stovyklą tame pačiame miške. At· 
vykę į s tovyklą, mes radome ten apie 50 žmonių, prie ku· 
ritĮ pri s ijungėme . 

Būdinga p ažymėti, kad šis būrys buvo suformuotas 
daugiausia iš buvusių policininkų, vokiečių talki ni nkų ir 
vokiečių kariuomenė s karininkLĮ. šio būrio dalyvi,li buvo 
lietuviai, turėjo ginklus. 
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Siame bfiryje išbuvau apie tris savaites, t. y. iki 1944 
mclLĮ rugpiC1čio pabaigos. Tuo metu mūstĮ LLA bū '. y~e 
buvo apie 100 ž monitĮ . Bū ri ui vadovavo buvęs smetonines 
ka riuomenės pulkininkas Voveris* (jo vardo, tėvo vardo ir 
iš kur kilęs - než inau, 40- 45 metti, vidutinio ūgio, vidu
tinio kūno sud ėjimo, juodrusvių plaukti, nosis nedidelė tie 
si, apvalaus veido, vilkėjo civiliniu kostiumu). Būryje jis 
retai būdavo, dažnai važiuodavo į Alsėdžius Telšių apskr. 

Voveriui išvykus, būriui vadovavo buvęs smetoninės ka
ri uomen ės leitenantas Klevas*, vardo ir tėvo vardo, iš kur 
kilęs - nežinau, vilkėjo civiliniu kostiumu, apie 35 metų, 
Dt1kšto ūgio, sausokas, · tamsių plaukų, tamsių akių, 
pa ilgo veido, nosis tiesi. Tuo metu, kai aš buvau būry
je, pastarasis buvo suskirstytas į smulkias grupes po 
J0- 15 žmonių. šitĮ grupių žmonės buvo iš vienos vieto
vės (kaimo, valsčiaus ar apskrities) . Kiekviena grupė tu
r ėj o savo vyresnįjį . Aš buvau grupėje, kuri vadinosi ,,Kark
las" . šios grupės dalyviai buvo daugiausia iš Subačiaus 
va ls č iaus, Panevėžio apskr. Mūsų grupės vyresniuoju bu
vo buvęs smetoninės kariuomenės jaunesnysis leitenantas 
Antanas šilas (tėvo vardo nežinau), slapyvardžiu „Kovas", 
turintis apie 23-25 metus, kilęs iš Lukonių kaimo, Suba
č i a us valsč . , aukšto C1gio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesitĮ 
plauk11, mėlymĮ akių, nosis tiesi. 

Mfisų bfiryjc buvo viso 7 grupės. Iš mOS LĮ būrio kari
n i nkų pasakojimų sužinojau, kad Lietuvoje įvairiose vie
tose buvo sudaryta daug tokių bfirių . Platelių miške rnūstJ 
bfirio grupės visą laiką buvo užimtos rikiuotės ir taktiniais 
už si ėmimais, daugiau nieko neveikė . 1944 m. apie rugpiū
čio vidurį visas mūsų būrys buvo išrikiuotas nurodytoje 
s~ovykloje, ir pulkininkas Voveris prisaikdino bCtrio daly
Vlll_s. Priesaikos turinys buvo, kad kiekvienas LLA dalyvis 
tun nes igail ėd amas gyvybės kovoti už „laisv ą, nepriklau 
somą Lietuvą" . 

*Voveris ir Kl evas - nėra tikros pavardės , o šių LLA vadeiv11 
slapyvard žiai. R.ed. 
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... 
LL \ v a d o a i v e r b u o j a 
š n i p u s-d i e r a n t u s 

1:1-15 m. rugst;j0 2? d 

Tiksliai nebeatmenu, ar rngpiū ·io pabaigoje, ar rug 
ėjo pradžioje kartu su kitais asmenimi s i~ to būrio buva 

paimtas j ,oki ečių žvalgyba diversa ntų mokyklą. 

1944 mehĮ rugpiūčio m ė nesio pabaigoje mDsų LLA bfi. 
rio dal y, is, smeton in ės kariuome nės jaunesnysis leitenanta 
Dainutis (, ardo ir t ėvo vardo než in au), bDdamas minė, 

!oje stovykloje ir apėj ęs visas grupes, pareiškė , tiksliau 
klausinėjo, ,kas nori veikti Raudonos ios Arm ijos užnuga 
r je". Jis čia nurodė, kad grupių vyresnieji su d a rytų no
rinčiųjų sąrašą. Visi mDstĮ grup ės dalyviai su jaunesniuoju 
leitenantu š ilu priešakyje pareiš kė norą veil ti prieš Ta
rybų valdžią Raudonosios Armij os užnuga ryje. Tada Sila 
įteikė mūsų grupės sąra V ą Dain uč i ui. 

Mūsų LLA būryje tok itĮ norin v i ų j tĮ atsirado 55, kurie 
vė liau mokės i diversanttĮ mokykl oje. 

\ ė liau , kitą dieną , sąrašą sudari us (šiam darbui vado• 
vavo Dainutis) , mus visus (55 žmones) išrikiavo ir i švežė 

iš LLA stovyklos, o paskui mašinom is nugabeno į Tel ši us 
ir apgyvendino vienuose namuose prie miesto kal ėjimo. 

čia mes išbuvome apie tri s savaites , o paskui visus rn!.ls 
traukiniu nugabeno į R ytp r ūsiu s, į š i a dgardą . Ten nuvy• 
kome 1944 m. apie rugsėjo 20 d. 

Atvykus į Stadga rd ą, visus ma šin omis nuvežė į Klenuv· 
kos dvarą, apie 8 km į šiaurę nuo taclgardo. Klenuvkoj 
aš ir baigiau vokiečių žva l gybos - diversanhĮ mokyklą. 

Di versanttĮ mok y kla 

1945 m. birželio 29 d. 
Diversa ntų mokykloje buvo 55 žmonės, vi si iš Lietuvos, 

Buvo sudaryti keturi skyriai. .. 
Mokyklos vi ršininkas buvo voki ečių kariuomen ės jau· 

nesnysis leitenantas, vokietis, mokytojai rusai: du kapi to· 

10 

nai, vienas majoras, pavardž iLĮ nežinau. Pagrind ini s da
lykas mokykloje buvo diversiniLĮ akttĮ vykdymas - gele
ži nkcli tĮ, tilltĮ sprogdinimas, pionieri LĮ darbai - bunkeri tJ 
ir Id. statyba , žva lgyba, ryš iai. 

Mokyklą baigėme 1944 m. lapkri č io 9- 10 d. Lapkrt
č i o m· n. visus asmenis, baigusius mokyklą , grup ėmi s po 
12 ž moniLĮ l ėktuvais permetė į Lietuvą parašiutais ... 

B a n d i tų-d i vers a n tų a p r a n g a 

1945 m. liepos 4 d. 

. .. Mes visi buvome permesti diversiniam ir šnipinėji

mo darbui į Raudonosios Armijos užnugarį Lietuvos TSR 
teri to rijoje. Mūsų uždavinys buvo: sprogdinti tiltus, gel e
ži nkelius, rinkti žinias apie karinių ešelomĮ ir Raudono
sios Armijos dalinių judėjimą , ap ie jų sudėtį ir apginkla
vim ą . 

Kartu su mumis į Panevėž io valsčiaus t eritoriją para
šiutu buvo numesta radijo stotis, kuri krisdama sugedo, 
apie centne rį sp rogstamosios medžiagos, detonuojan čio ir 
sprogdinimo šniūro, daugiau kaip dvidešimt kapsulių, še
šios elektrinės baterijos, 24 granatos, daugiau ka ip 1000 
šo initĮ, dešimčiai diem1 maisto. Aš ir kartu su manimi 
permestasis Rafaelis buvome ginkluoti rusiška is automa
tais , ,,Kovas" - vokišku automatu, kiti - rusiškais šau
tuvais. 

Visi m Ds tĮ diversin ės · grup ės nariai buvo ginkluoti šau
tuvais ir automatais . Turėjome vis i mokykloje gautus VRLK 
darbuotojtĮ dokumentus. Dokumentuose buvo nurodyta, kad 
jLĮ savin inkams turi bDti visur teikiama parama ir kad 
niekas neturi teisės juos sulaikyti. Be to, kiekvienas ga
vome po 4000 rublitĮ taryb inių pinigLĮ , kaip piniginį atly
ginimą ... 

1945 m. sausio 19-20 d. aš, ,,Kovas", Rafaelis, ,,Do
bilas" ir Samuolis-,,Juodasis ponas" atvykome i Ge-
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leli ų mišką, į pasit a rimą , kuriame taip pat dalyva\o Pet. v• . . . . . 
raivio grupės paraviutininkai: Rug s, Ceponis, Misiūnas 1cdz1ag~ ir f1ktyv1a1s Lietuvos TSR VRLK darbuotojtĮ do-
Bartulis ir Strazdas. Pasita ri me mes sva rstėme banditini urnenta,s. _ . •i 

būritĮ orga nizav imo iš patikimtĮ ž monitĮ, j LĮ apginklavirn . ~~ nut~p_, mo 1:et~~ome vien? parašiutininko - Petro 
ko\ ai prie '= Tar) bų \ a id žią ir už buržuazinės-demokrar . th tcio (veliau g1rdeJau, kad JIS yra gaujoje Raguvos 
Lietuvos atkū rim ą klausimą . Vokiečių pergale mes ne;i~:. al~čiuje), . 0 kiti, 11 . ~~on i ų, v~u.sirinkom~ miške ~etoli 
jome, bet bmome tos nuomon ės, kad Tarybų Sąjunga bū, tt,1c0:. kaimo, Panevez10 _;alsc1uJ e.' kur 1r . nakv_oJo_me. 
tinai karia us su Anglija ir Am rika, ir tuomet mums susi, eka_nct~ l9~4 metų la~~~1c 10 l~- d_1 eno~ naktĮ pas1ekeme 
darys palankios są l y gos ginklu paimti valdžią į savo ran, cl~iak,_L! kaimą, Panevezw valsciu3e. čia mes pasidalijo-
k t . v. . e Į dvi grupes 
as, o am mes ir ruoscmes. • · . 

P •t . p t •v• . d As, Antanas Stlas- Kovas" Povilas Samuolis- Juoda-
o pasi arimo su e ra1c1u mes, pasm au oj ę mokykla • " A t B" i •· - ' B k " A " . . .• .• . . . 1s ponas , n anas a c1unas-,, u ys , ntanas B a lčiū-

Je Jam 1sduotu vok1sku planu, nucJome Į plane nurodyt as Rol<as" 1·r v·, N · k o b'I " · · 
• • • • • •V V • • • • -,, ncas avie as-,, o I as nue3ome pas 

v1~tą 1rv_1skasn~.e 1sv zemes tr,~v rankm1us kulkosvaidžiu nt a ną B a lčiūną- ,, Roką" į namus (tuo metu jų namuose 
apie de imt rus1skų sautuvų, d ezę automatų, tris dėžes šo urn jo sesuo Eugenija Balčiūnai tė ir motina) ten 
vin itĮ, d ė žę granatq. Man Petraitis davė automatą ir d crnak\ oj ome, o kitą dieną, sutemus, išsiskirstėme / savo 
šautuvus būsimam būriui apginkluoti, likusius ginklu amus. 
Pet raitis pakrovė į vežimą ir nuvežė į savo gaujos disl Antra mflsų grup ė: Antanas Sulskis-,,šilas", Juozas 
kavimo vietą.. . are ika, Daumantas Rafaelis, Pranas Meškelis ir Vladas 

išel is, Sulskio vadovaujami, nuėjo į Subačiaus valsčiLJ. 

P • . +. . 1 . kur jie yra kil ę. Vė liau jie ėmė veikti atskirai nuo mfts;Į· 
aras I u l 1 n I n < a I v• -. ub ac1aus valsčiau s ter itorijoje, o mūstĮ grupė, šilo vado-

1945 m. spalw 5 d aujama, ėmė veikti taip pat Sub ač i a us valsčiaus terito-
1944 m. lapkričio l~ d., api 6 valandą vakaro, mūs joje, svarbiausia Užubalių , Veln iakitĮ, D auk· ėnų. Skupų 

dvylikos žmonių, diver in Ė grup ·, kuriai vadovavo Ant· Uosel itĮ kaimų rajone. 
nas Silas-,,I(ovas", bu\·o voki ečiLĮ žvalgybos permesi Pasiskirstę į dvi grupes, mes ryšius palaikėme per 
i Pane\ ėžio val sči aus Istricos ir Otos kaimų rajon šininkus : Vareiką, apie kurį pasakojau anksčiau, ir Jo
Mūsų, parašiutininkų, grupei buvo pavesta Raudon ą Stakį (ne para šiutini nką ). 
sios Armijos užnugaryje dirbti žva lgybos, diversinį-ter P~ga l_ susitarimą, maždaug savaitei praslinkus, mūstĮ 
ri sti nį darbą ir, be to, iš vietinitĮ kontrrevoliucinių, naci rup~, Sunkaus vadovaujama, susirinko žaliosios mi š
nali s ti nių e l ementų, asmenų , nusi stačiusių prieš Tary pne.Daukšė_mĮ kaimo, Sub ač iaus valsčiuje, ir ėmė rengti 
valdž i ą ir vengiančių stoti į Raudonąją Armiją, sudary unk_enus, kuriuose mes gyvenome iki 1944 mettĮ gruodžio 

gin kluotas grupes kovai prieš Ra udonąją Armiją ir TarY dien~~- . . . 
bų v aldžią. ~~r S Į l a iko t a rp Į mes rmkome žinias apie Raudonosios 

Praktiškai šiems uždaviniams vykdyti mūsų parašiu~· _r ~tJ~s. d~linitĮ ir gi~l<ltĮ ju~ ~j im ą _geležinkeliais. Kaclan
ninkų grup ė buvo aprūpinta radijo stotimi, sprogstamąJ l isla1p1111mo metu mus t Į radtJo stotis sugedo, mes surink-
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' tas žva lgybines ži ni as perduoda:'om~ ,,Gegužiui" (ar 
ros para š iutininkų grupės vadovui, apie kurį aš anksči 
pąsakojau), o šis jas p r radiją - vokiečiams. 

Snipai - n aciona lislLĮ gaujos 
organizatoria i 

1945 m. spalio 5 

L l.A • ; JI i p ų, '1 i v e r s. a n l LĮ , 

banditų organizacija 

1945 m. spalio S d. 

Praktiškai mano bandit LĮ grup ės ėmė veikti, atėjus 
945 metų pavasariui. šios grup ės aktyviai ginklu kovojo 
rieš Tarybų valdžią, vykdė teroristinius aktus prieš vieti
į taryb inį partinį aktyvą, VRLK, milicijos darbuotojus 
r v i etinių liaudi es gynėjLĮ bDrių kovotojus. 

Be to, mano banditų grupės savo veikimo rajonuose 
latino gyventojų tarpe antitarybinius atsišaukimus, ra
·inda mos gyventojus kovoti prieš Tarybų valdžią Lietu-

Be to, mes tuo pačiu laiku užmezgėme ryšius su vie 
niais kontrrevoliucionieria is, naciona listiniais elementa 
su asmenimi s, nepa tenkintais Tarybų va ldžia ir vengia 

·oje. 
čiais stoti į Raudonąją Arm ij ą , ka d vėliau galima b. Kaip jau esu parodę s, bandittĮ grup ėje, kuriai aš vado-
juos įtraukti į bandit ines grupes. b 20 • · 

• v • V V • - ·avau , uvo zmo mLĮ . 
. _Vykdyda~a _vokiecių zv~ l?.ybos ~zduot1,_ musų p~raš Antros ios mano banditų grupės vadovas buvo Povilas 
tim~kų grupe rmk_davo vo'.~1eca1.kanus, _ku~1e buvo !t~ę ~ Samuolis, jo slapyva rdis- ,,Juodasis ponas". Jis kartu su 
supime, Raudonosios Ann11os uznugaryJe, 1r slapstes1 m 11a nimi baigė vok i ečių žva lgybos mokyklą . Jo grupėje bu-
kuose. ·o apytikriai 22 žmonės. 

šitie mū stĮ su rasti vokiečia i vėliau prisidėjo prie Treč iosi os mano banditLĮ grupės vadovas buvo Anla-
sų . Mūsų grup ėje buvo du tokie vokieč iai. rias BalčiDnas-,,Bukys ". Jis tai p pat kartu su manimi 

1944 metų gruodžio 28 d. Raudonos ios Armijos kari nokės i vokieč i ų žva lgybos mokykloje. Jo grup ėje buvo 16 
puolė Zaliosios mi ške mūsų parašiutin inkų grupę ir gaujos dal yvių. 
kovė penkis parašiutininkus. Buvo daug atvejų, kai mano banditų gaujos dal yv iai 

Patikslin u, kad penki žmon ės, kur ie buvo nukauti gr ;iu d ė p ilieč ius, terorizavo VRLI(, milicij os darbuotojus, 
džio 28 d. , buvo ne parašiutininkai, bet banditai, ve' ,· i tini ų liaudies gynėjų būrių kovotojus ir kitus tarybinius 
kartu su mumis (vienas jtĮ buvo vokiet is, kitas - kažk ,ildyvistus. 
Ju rgis Cibulskis, kitų trijų pavardžių nežinau). 1944 metais apie gruodžio mėn . vidurį mŪSLĮ bandihĮ 

Mūsų penki pa rašiuti ninkai buvo nukauti Zaliosi ga uja, Antano Silo-,,Kovo" vado\aujama, buvo Za
miške per gaudyn~s 1945 m. sausio 22 d., jų tarpe bu liosios miške, bunkeryje. Tuomet aš bu au šilo padėj ėja . 
ir mūsų grup · s vyresnysis Antanas ilas-,,Kovas". Da r anksčiau mes suž inoj ome, kad du Karsakiškio T}lieste

šilui žuvus, aš savo iniciatyva •miau vadovauti lio.' :an=vėž io v~ lsčiaus, m_ilicini~lrni_ dalyvavo _suruošt~se 
pa rašiutininku grupei. Vė li au J·o • d aš sudari pnes mu sų gaują gaudyncse. SJio Įsakymu mustĮ gau1 os 

• s P a gn 11 u · d l · · A B 1 • . - R k " * V. N . tris banditų grupes, kuriose iš viso buvo 58 žmonės . I(1 a yv1a1 ntanas a cIUn as- ,, o as ·, incas avie-

viena b a nditų grupė turėjo savo va dovą, o man prik]aU • G:iujoje buvo du Antanai Balč ifmai . Vieno slc1pyvardis - «811 . 

bendras vadovavim as šioms grup ėms. Be to, tiesiogiai~ kys», l<ito - «Rokas». R.ed. 
dovavau vienai 20 žmonitJ grupei. 
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kas- ,,Oobil a. ", ,,Kiškis" ir dar vienas, kurio pavardės 
beatmenu, nu vyko į Kar.ak i . kį hĮ mili ininktĮ suimti ir 
va ryti pas mus. 

Naktį, grįžęs i. operacijo ·, grupės vyresnysis Antan 
Balčiūnas- ,, Roka s " pasakė man, ka d tuos milicinink 
jie naktį surad ę j ų bu tuose, i š sivedę iš Karsakiškio ir p 
keliui sušaud ę. 

Vieno tų m il i ci ni n kų pavardė, kaip s akė Balčiūnas, bu 
Kaminskas (vardo ir t ėvo va rdo nežinau) , o antro iš vi 
nežinau. 

1944 m. gruodžio 25 ar 26 d. mūstĮ ga ujos dalyvių 
ž moni ų gru pė, jų tarpe ir Sa ba li auskas -,,Morkuška 
naktį nu ėjo į S uba č iaus valsč ia us Ti tr1ga lių ka imą ir p 
ėmė iš n a mų p ili e t į Mie li ūn ą , ku ris tuo metu dirbo S 
ba čia u s va l sč ia u s žemės komisijos pirmin inku ar nariu. J' 
Mi el iūn ą i šsi\'ed ė i. kai mo ir s u š au dė. 

Iš šioj e operacijoje dal yvav u s i ųjtĮ asmenų aš pažįs 
Albi ną Sabaliaus k ą ir jo brolį Viktorą . Kiti buvo nep 
ž į stam i . Jie operacijos di en ą buvo aivykg pas mus iš ba1 
di tų gaujos, vei ku sios Simoni ų va l s č iuj e . J iems išbuvu 
pas mus tri s dienas, kaip jau esu a nksč i a u pasakoję-
1944 m. gruodžio 28 d. VRLK kariuomen ·s kovotojai s 
tri u. ki no mūsų bu nkerį. Dė l to mūs ų gaujos dalyviai P 
si b ėgioj o . uo to laiko aš t ų gaujLĮ d a l yv i ų, išskyrus Sa• 
bali ausk ą, niekur nebesutikau. 

1945 m. apie gegužės m ėn . vidurį Suba č i a us valsčiau 
ya reikių ~a!mo p~kraštyje pakeliui iš Panevėž i o mano ga 
JOS dalyviai Porilas Samuolis-,,Juodasis ponas" Antana 
Sapa , Alb ino Sabaliausko brolis Viktoras ir Br~nius In 
~! liū_n~s -~p š~ ud ~. Vare ikių kaimo gyventoj ą Juoz ą Svin 
c1en1 ir J Į uzm use. 

Juozas š v i n č i enis , 45- 50 metų , aukšto ūgio , •i 
'd . ·1 b S b • . ' pal g,, vt i o, nosis I ga , U\"O u ac1aus val s č i a u s Pru l" . 

mo a pylinkės tarybos sekretorius. se IŲ ka i· 
•. ~ūda~as ban~iltĮ_ gaujos va dovas, su žinojau, ka . 
c1erns, kaip apylink s tarybos sekretorius d I d Sv,n· 

' a Yvavo, su· 
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dara nt kartu su VRLK. ir milicijos darbuotojais mūsLĮ gau
jos da l yv itĮ są raš ą. Tod ė l aš įsakiau savo banditams, pirmai 
progai pasitaikius, susidoroti su švinčieniu . Vėliau , kaip 
aš jau esu p a sakoj ęs, pakeliui į Vareikių kaimą mano ban
ditai jį nužud ė . 

Apie š iLĮ metų gegužės pabaigą mano gaujos dalyvio 
t ėva s Jonas Jasiūnas (tiksliai vardo nežinau, jo s ū n ų va
dina Bronium) atvyko pas mus į gaują ir pranešė , kad į 

G elaž ių kaimą, Subačiaus valsčiuje, atvyko liaudies kovo
t oj ų grup ė . 

To d ė l ap ie 16 val. a· su savo banditų grupe, kurioj e 
buvo ma ždaug 27 žmonės , puol ėme tuos liaudies gyn ėju · . 

Mūš is užtruko apie 30 minučių. Liaudies gynėjus mes išvi• 
jome iš Ge l a ž ių kaimo ir v i eną jų, kurio pavard ės neži· 
11au , n užu d ėme. 

Turiu pasakyti , kad iš esmės ši ai operacij ai vado avo 
ma no p a d ėj ėja s Albinas Sabaliauskas. Aš jam dav iau bend
rus nurodymu s, o mūš io metu kartu su gaujos dal yviu 
Bronium Birbilu (jis man ne gimin ė, bet bendrapavardis) 
buvome miške prie GelažiLĮ kaimo. 

Dar iki nu ro dyto įvykio, apie geguž ės vidurį, aš su savo 
banditų gauj a buvau miške prie Linkonių kaimo, Subačiaus 
va l sč iuje. Pas mane atėjo vienas gaujos dalyvis (jo pavar
d ės neatmenu) iš Samuolio-,,Juodojo pono" grupės 

ir p ranešė , kad vienkiem yje prie Jauniūnų kaimo gyvena 
li audies gyn ėjų būrio kovotojas Ziaunys, jo vardo ir t ėvo 

vardo nežinau, kuris aktyviai dalyvauja, gaudant ir suimi
n ėj an t mūs LĮ banditus. Suž inoj ęs apie tai, aš pa iunč ia u 
Sabaliausko vadovaujamą savo bandihĮ grupę atvesti Zi au
nį . Sutemus jie Ziaunį paėmė iš jo namų, išsi vedė į lauką 

ir s uša ud ė . 

A tvykęs iš operacijos, Sabaliauskas pranešė man, kad, 
išv dus Ziaunį į lauką, jis, Sabaliauskas, išriki avo visus 
operacijos dalyvius ir paskui sukomandavo „ugnis". To
ldu būdu u žmušę Ziaunį, jie lavoną įd ėjo į maišą su akme
nimis ir įmet ė į ežerą prie J a uniūmĮ kaimo. 
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[;, mano palies vadovaujamu::; gruµės 101 operaci. 
joje dalyvavo Sabaliauskas, Vincas Sa pas ir Juozas 2am. 
l auskas, kitų šio teroro akto dal yvi ų pava rdžių nežinau 

' nes jie buvo iš Samuolio-,,Juodojo pono" grupės. Vė, 

liau aš nesidomėjau, o tod ė l negal iu pasakyti, kas ir kiek, 
būtent, žmonių dalyvavo teroro akte prieš liaud ies gynėją 

Ziaunį. 

šių metų gegužės 29 ar 30 d. aš sutikau savo pavaldi• 
nio Povilo Samuolio grup ės d alyvį, kuris ėjo į savo grup~ 
(tuo metu bu usią Zaliosios mi vke J ri Dau kšėnų i"ai• 
mo, Subačiaus va lsčiuje ). Man o pa c.:ėj ėjas Saba li auskas 
pranešė man, kad jis kartu su banditu Petru „Liepa" pa
ėmė iv Panevėžio valsčiaus Velniakių ka imo eigulį Rama• 
nauską, ats ivedė į gaują ir sušaudė. 

Ramanauskas buvo sušaudytas už tai, ka d pr a nešė 

\ RLI organams mano gauj os dislokacijos v ietą. Sušau• 
dant Ramanauską aš pats ned alyvavau, bet bendrus nu· 
rodymus šiuo reikalu esu davęs, t. y. sakiau, kad reikia 
patikrinti, o jeigu pasirodys, kad 'Ramanauskas tikrai ap ie 
mu s pran ešęs VRLI(, tai jį reikia sušaudyti. Ar Sabaliaus
kas tai išaiškino - nežinau. 

Be šių teroro aktų, noriu papasakoti dar apie vie ną 
įvykį. Sių_ metų bi ržel io 24 dien ą, per Joni nes, mano gau• 
JOS dalyvių grupė - Antanas Sapas, Bre ivė , jo vardo ir 
t ėvo vardo nežina u, ir Pranas Lašinis - prie Mi liūnų 
kaimo, Subačiau s v als či uje, susidūrė su Raudonosios Ar· 
1:i ijos kovotojų grupe. Pastarieji pradėjo persekiot i bandi· 
tus, kilo susišaudymas; vienas Rau donosios Armij os kovo· 
tujas buvo nukaulas, o šio kovotojo draugai užmušė ban di
t ą La v inį. Tai ma~. papasakoj~ šilas, ~l vykęs į gaują. 

1944 m. gruodz10 26 d. musų banditų grup ·, kuri ai va· 
do\'avo Antana Silas-,,Kovas", buvo bunkeryje mi ške 
prie Rupėdų kaimo, Pa nevėžio valsčiuje . Silo į sakymu , 
tiksli au, pats ši las, avickas-,,Dobi las" ir Samuoli . 
. ,Ju odasis ponas" (visi jie b_uvo vok~efoi p_ara · iulin inkai) 
atsivedė iš fobalių kaimo Į bunkeri mergm ą Slef:i Mė:1c· 

,, 

kevičiOtę, norėdami ją nubausti ui tai, kad ji drauga vo 
su kažkokiu VRLI( darbuotoju. 

Mackevi č i [1tė buvo atvaryta pas mus naktį ir buvo iš
laikyta visą dieną. Ji ilgai verkė ir pasi ža d ėjo daugiau 
su tuo YRU( darbuotoju nebepalaikyti ry š ių, be to, ni ekam; 
nieku r apie mus nepasakoti. Vėli au ji buvo paleista. 

Be nurodytų banditinių u žpuolimų, mano banditai 
p!' ~davo vietos gyventojus. 

1945 metais apie birželio prad ž ią mano pad ėj ėj o Albi
no Saba liausko vadovaujama banditų grupė naktį apipl ė· 
š ė G l až iLĮ kaime, S ubačiaus valsčiuje, pil. Balį Vyšniaus
ką, kaip tarybiškai nusiteikusį žmogLĮ. 

Sabaliauskas at ėmė iš Vyšniausko arklį su vežimu, na
minės degtinė s apie 10 litnĮ talpos bidon ą ir įvairių maisto 
produktų. 1 a minę mes i šgė r ėme, arklį su vežimu paliko 
me sau. 

Apie ši ų metų birželio v idurį grįžęs iš Samuolio bandi 
iLĮ grupės (kur jis išbuvo apie 6 dienas) į savo grupę, ban• 
ditas Vincas šapas man papasakojo, kad Sabaliausko va
dova uj ami banditai Kupiškio ar Vab alninko valsč iuje api 
plėšė \'ieną valstietį, iš kurio atėmė didelę kiaulę. Sio 
vals ti eč io pa va rd ės aš nežinau, nes tuo nesidomėjau . V ė

lia u mes pas valstietį J on ą Zakonį, gyvenantį Vište
li škio ka ime, Panevėžio valsčiuje, Sabaliausko inicia• 
tyva surengėme išgertuves, apie ką esu anksči a u papa
sakoj ęs. 

Be to, aš suži nojau, kad Sabaliauskas at ėmė iš Suba
čiau s valsčiaus Pievonišk iLĮ kaimo gyventojo Vinco Griga
lio maišą kviečitĮ ar mi ežiLĮ . Tuo metu aš buvau savo na
muose. Sabaliauskas tai padarė be mano žinios. 

Be n u rodyttĮ nužudymo ir pl ėš imo aktų, banditai ma
no nurodymu platindavo vietos gyventojų tarpe antitary
binius atsišaukimus. Tuose atsišaukimuose žmonės buvo 
ragi nc1 mi palaikyti mus kovoje prieš TarybtĮ valdžią . 
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1945 m. spalio 27 

Per ankstesnes apklausas aš nepapasa i oja u dar ap 
šiuos mano bandifLĮ gaujos daly\' i tĮ atliktus teroristini 
aktus priev tarybinius piliečius: 

Po to, kai 1945 m. sausio 22 d. prie PurVLĮ kaimo, S 
bačiaus valsčiuje, buvo sumu · ta pa r a · iulininkLĮ grupė, j 
lavonai buvo palikti miške, netoli Pu rv11 kaimo. Iš užmu 
to parašiutininko Antano Skupo giminių 1945 m. pa·vasa 
teko sužinot), kad Subačiaus val sč iaus PurVLĮ kaimo 
\'entoja Cečkauskienė (vardo, tėvo vardo nežinau), es 
nuavusi lavonus ir pasi ėmusi vertybes. Tai sužinojęs įsa 

kiau savo pad ėj ėjui Sabaliauskui patikrinti tą faktą ir, ja 
pasitvirtinus, Cečkauskienę nubausti. Mano nurodymu, AI• 
binas Sabaliauskas, jo brolis Viktoras, žku raitis (vard 
ir tėvo vardo nežinau, iš Samuolio bandit tĮ grupės), Bro
nius Jasiūnas ir kitas Bronius, kurio pavard · s ir tėv 

vardo nežinau, gegužės mėn . , dienos nebeatmenu, apie 
pavakarę n uėjo pas Cečkauskien ę. 

Sutemus Sabaliauskas man pranešė, kad jie i 's ivedė 
Cečkauskienę i. namtĮ ir sušaudę užka sė po egle. Turiu ' 
pasakyti, kad čečkauskienė buvo varginga moteris, niek 
neturėjo. Kaip Sabaliauskas pasakojo, Cečkauskien ė nepri 
sipažino nuavusi užmuštuosius ir at ėmusi iš jų vertybe5i 
bet vis dėlto ji buvo sušaudyta. 

Apie šių metų birželio 20 die~ą Albinas Sabaliauskas 
man papasakojo, kad mano banditų grupė_ Broniu I(ri· 
s!ūn~_s (k!tų ?.avardži~ n~žinau), nužudė ka žkokį raišą 
sJUVeJą u_z rys1us su liau~1es gynėjų būrio kovotoju. 

Sabaliauskas papasakoJo, kad jis než inąs, kur tas siu· 
\'ėjas gyveno, kaip jo pavard ė , nes jis ned alyvavo ·· su· 
• d t A ' · · • · r kt · 11 au an . s nesuspeJau s10 a o patikrinti, nes netrukus 
buvau suimtas. 

Gal būt, kad mano gaujos dalyviai iš tikr1ĮjLĮ su· dP 
Suba čiaus valsčiaus Vėpų kaimo gyventoj~ Li sa usk:a ,~ t 
aš apie tai nieko nežina u. Be to, ni ekas iš mano pav• <Id' . . e 

. d llllŲ 
man apie tai nepraneš . 
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orec1au dar pažymėti štai ką: 
1944 111 . gruodžio m ėn. mūsLĮ vadovui - vokieč iLĮ [) 3 · 

ra šiulininkui Antanui Silui - įsakius, mūsų banditų grup ė 
(i š jLĮ beatmenu „Kiškį" ir Viktorą Sabaliauską) nuėjo i 
Palaukių kaimą, Suba č i aus valsčiuj e , sušaudyti šio kaimo 
seniūno Vitkevičiaus (pava rd ė netiksli, vardo ir t ėvo var
do nežinau) už tai, kad jis aktyviai dalyvavo gaudyn ėse 
prieš mC1sLĮ banditus. 

Grįžęs iš operacijos, ,,Kiškis" papasakojo, kad jiems ne
pavyko sušaudyti Vitkevi čiaus, nes, atvykę į PalaukiLĮ 
kaimą, jie susidūrė su Raudonosios Armijos kovotojų gru
pe, prasid ėjo susišaudymas, ir tie kovotojai nuvarė juos i 
mišką. 

šioje operacijoje aš nedalyvavau; ar ten buvo Saba
li auskas, aš nežinau, todė l nieko konkreč iai pasakyti ne
ga liu . 

Apie man paveshĮ Samuolio ir Balčiūno banditinių 
grupių praktinę ve iklą aš nieko pasakyti negaliu, nes jie 
man retai tepranešdavo apie savo reikalus. Tačiau, kaip 
jau anksč iau esu parodęs, atskiri šiLĮ grupių banditai da
lyvaudavo operacijose, kurios buvo vykdomos mano ban
ditų grup ės j ėgomis. Pavyzdžiui, sušaudant liaudies gy
nėją Ziaunį (apie ką esu papasakojęs š ių metLĮ spalio !°l 
dieną), dalyvavo ir Samuolio bandihĮ grup ės dalyviai. 

Be to, noriu papasakoti tokį faktą : apie šių metų ba
landžio vidurį Samuolis su dviem savo banditais Jonu 
Cibulskiu ir Mataušu Starkum atėjo pas mane į Zalio
sios mi šką ir kalbėd a miesi papasakojo, kad pakeliui pa 
mus jie, šaud) darni iš " autuvų, pad egė iaučiūno namus 
Naujadvario kaime. Pasak Samuolio, jie namus p a degė 

todė l, kad iš ten, esą, nežinomi asmenys juos apšaud~. 
Bet pagrindin · priežastis buvo ta, kad Siauč i ūno sūnus yra 
li audies gynėjLĮ būrio kovotojas. Banditas Jasiūnas papa
sa kojo, kad Siaučiūno sCmus šitĮ mettĮ kovo ar balan
džio mėn . žuvo Pruse litĮ miške per gaudynes, surengtas 
pri eš banditu . 
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r Sabaliauskas Albinas, Ju zo s. (bandT . 
slapyva rdis „Morku ' ka" ), gimęs 1918 m. G~t1 

li ų kaime šimoniLĮ va l sč . P a nevėž io apsl<r. /t" 
kalvis, okup acijos metu ta rn avo poli~iji. t-
1~45_ m. bal an?žio mėn. į t?jo į „BaltušiJ.;: 
B!:?_do vadovauJ alll ~ LLA gaują ir buvo jo pa. 
dcJeJ as . 

SABALIA USKO-,,MORKU KOS" ALBINO parodymai* 

K e l i a s į ,\ a n a g tĮ" g a u j a s 

1945 m. liepos 21-26 d. 

Karo pradžioje, 1941 m. paskutinėmis birželio dieno
mis, aš savo noru įstojau į ginklu otą vadin a mąjį „partiza
nų" būrį, kuris buvo suorganizuotas ir veikė Pan evėžio 
apskrities Simonių valsčiuje. iam būriui vadovavo Felik
sas Starkus, jo pa, aduotoju bu, o Jonas Skemundris. Tuo 
melu būryje bU\ o apie 25 žmones. Mes aktyviai su ginklu 
rankose kovojome prieš TarybtĮ valdžios organus ir Rau
donąją Armij ą, padėjome vokiečių okupacin ės valdžios or· 
ganams. 

Mūsų būrys suimi.nėjo ir šaudė komunistus vietin ius 
a~lyviSlu~,. žydu~, . puldavo bes itraukianč itĮj LĮ 'Raudono· 
stos Arm1Jos dahnnĮ karius. 
. ~ū~ų- būry t~o_met su ėmė daugiau kaip 40 komu n i stų 
tr v1el1TI1LĮ l aryb 1rn ų aktyvistų iš kurit . 20 V • 

b • d .• . ' Į api e zmomŲ 
uvo su au yta Kupi k1o valsčiuje. 

Be lo, mes nuginklavome ir perdavėme k' •. . 
JO Raudonos ios Armijos karių . . vo ieciams ap te 

Aš pats tuomet suėmiau šiuos asmenis· p 1 . Na rb utą iš Dapšių kaimo, dar vien ą vieti n_- ž Uf<lĮ, _Juoz_ą 
kiškių kaimo rusą, ku ris vė li a u buvo suša ~d - ~ogLĮ, iš Plt· 

B t V l d · d · t · Y as. . ~ o'. a _Y ~ ava~ ~u~m us vietini us larybini . 
č 1 us 1š Simonių Į Kup1 š kĮ 1r perduodavau juos . lis Pilie· 

! ka l ėjiin~ . 

.. ADS R d. r . 12, 90- l 18. 

Lydint suimtuosius iš Š i monių į Kupiškį, pakeliui mes 
du žmones sušaud · me už mėginimą pab ėgti. 

Siame būryje aš išbuvau apie dvi savaites, kol vokie
čiLĮ okupaciniai valdžios organai suorganizavo policiją . 
Po to ginkluotas būrys buvo paleistas. Aš apsigyvenau 
imonių valsčiaus Gaigalių ka ime ir dirbau kalvfu. 

1944 m. ba landžio mėn . savo noru stojau tarnauti į 
polic ij ą . Tarnavau policininku Subačiaus stotyje tol, kol 
at ėjo Raudonosios Armijos daliniai, t. y. iki 1944 m. lie-

pos 20 di enos. 
Voki ečiLĮ kariuomenei traukiantis iš Panevėž io apsl<r i-

ties teri torijos, aš pa skutinėmis l 944 metų liepos mėnesio 
dienomis taip pat pasit raukiau kartu su ja. Vėli au p r adė
jau gy, enti nelegaliai, slapst) damasis miškuose ir vienkie
miuose nuo TarybLĮ valdžios, taip pat nuo tarnybos Raudo-
nojoje Armijoje. 

1944 m. gruodžio mėn., slėpdamasis nuo Ta rybų val-
džios o rganų pas vietinius gyventojus, miške prie Uodiški tĮ 
ka imo, imonių valsčiuje, sutikau Kaziūną ir „Kiškį". Su 
jais buvo dar iš Rokiškių kaimo du žmonės, kurių aš visa i 

nepažįstu. 
B esikalbėdamas su ja is, aš jiems papasakojau, kad 

slapstausi nuo Tarybų valdžios orgam1 ir gyvenu nele
ga li ai. Jie man tuomet papasakojo, kad jie yra vokieč i ų 
permesti iš Vokietijos parašiutininkai, kad miške yra di
delė parašiutininkLĮ grup ė ir kad jLĮ tarpe esą ir vyres
niLĮj LĮ. Jie mane pakviet · eiti kartu su jais - į mi ' ką, stoti 
į jų grupę ir kartu slapstytis. Aš mielu noru sutikau. At 
vykus į mišką, mane iš karto nm edė pas Birbilą-,,B a l 
t~_šį ", kuris man pasa i<', kad man priims į savo grupę . 
c1a pat kartu su Samuoliu -,,Juoduoju ponu" nuvy
k m pas „Kovą", nes Birbi las tuomet buvo grupės vado 
pavacluolojas, o „Kovas" - grn1 ė s vadas . 

Atvyku s pas „Kovf' , pastarasis man papasakojo, kari 
j1J grup yra vokiečiLĮ permes ta į Raudonosios Arm ijo5 
u 1 n11garį v ·kd ti diversini11 -ter0ro aktus ir žvalgybiniu · 



r 
užd~Yi n_ius._ Zinod_a m_i j~Į ornp „s disloka ij_ą, vokieč iai per 
mete reikalingą k1 ek1 ginklų , progstamos10s medžiagos• 
kitų reikmen ų diversiniam -teroristin iam ir žva lgybinia' 
darbui. 
.• Vėl_.ia u a· sužinoja u, kad būryje yra apie 20 žmoni ų 
1s kunų 10-11 yra vokiečių permest i parašiutininkai 
kiti - \ ietiniai gyventojai, kuri e slapstos i nuo Tar;b 
valdžios organų ir gyvena nelegaliai. 

Būryje tuo metu bu o du radistai, kuriuos taip pat bu\ 
permetę vok i ečiai. Radistai turėjo radijo stotis. lš gink! 
1u rėjome: pistoletus, rusi škus automatus ir šautuvus. D1• 

Yersijoms vykdyti turėjome d i minas, ar buvo sprogsta
mos medžiagos, aš nežinau. 

urodytoje parašiut ininkLĮ grup ėj e aš tuomet išbuvau 
apie 12 dienų . Oras tada buvo labai blogas, ir grupės da
lyYiai i. smės bmo užsi ėmę bunkeriLĮ įrengimu. Ties 
dalis grupės dalyviLĮ eida, o rinkti žinių apie Raudonosios 
Armijos daliniq dislokaciją. Būryje buvusieji du radistai 
pasii_mdavo radijo stotis ir eidavo į kitą mi šką ž inių per· 
duot~ _pe: :adiją. Jeigu jie būtų dirbę savo radijo stotimis 
paras1utinmkų grupės stovykloje, mus būhĮ buvę ga lima 
greit i· ai.kinti. 

Kartą, kai abu radi stai nu ė1·0 at1 ·1 t· ·1· . d"o . .. l { l e1 1n1us ra IJ 
perdavimus, Jie bU\o su laikyli vnu, d b t . 1 . 

l . _ . ,, , ar uo OJLĮ, rnne 
to <IU budu per Juos sužinoi·o kur .. . . , mes esame. 1944 m. 
gruodz10 paba1g0Je VRLK kariuomen · • . . • • . .. . . e su ruosc pr, es m1• 
netą paras1ut1nmkų grup~ gaudynes Bu 1 . . 1 . 
l t . . ' . t· . k . . n <ena,, rnnuose 

s aps esi parasiu 111111 a, , buvo išgriauti d l' •. · 
ninkų nuka uta, o ki ti i šsi bėgiojo Man' t _a ,s parasiull· 

b . t· p t · 1 · • k' · a,p pat pavyko pa eg 1. o o 1vy <10 a vo 1 eč itĮ para ··iul· · 1 ln l 11 { LĮ g· ' 'e 
nebedalyvav:rn, bet t ebes i s l a p sčiau ir tebeg I upeJ 

l. · yvenau ncle· 
ga 1a1. 

Gyvendamas nelega li ai, 1944 m. gruodžio 1 • 

dėjau prie vokiečių permesto pa ra š iut inink LĮ :ii 'Jl /~ris i· 
k . ' Į . s b č ' Ve rs 1n ėr 

žva lgrbin ės grup·s, un v 1<c u a 1aus val •· J . 
• lilII s L 

lio ios mi · ke. -A· 

oki v i lĮ par a -: iulininkLĮ grup ė-s vadova is tuo metu bu 
\ O „Kovas" ir Birbila . i p a r a š iulininktĮ grupė dirbo ar
cl o nHĮ jį darbą Raudonosios Armijos užnugaryje. Ir aš dvi 
sa\ ai les dalyvavau šios parašiulininktĮ grup ės veikloje . 

1945 m. balandžio m'> n. aš savo noru įstojau į kontr
revoli uc in ės, nacionalistinės organizacijos LLA „Vanagų" 
ba11dili n ę grupę , kuriai vadovavo vokieč ių parašiutininkas 
Birb il as slapyvardžiu „Baltušis" . ši Birbilo banditų grupė 
, eikė Zaliosios miške , Subačiaus va l sč. Kur toji grupė 
yra, man papasakojo grup ės vadovo sesuo Marija Birbi
lail ė. Birbilo banditų grup ėje aš buvau vado pavaduotoju, 
ka i nuo jos a ts isky r ė Samuolio- ,,Juodojo pono" grupė. 

B a nditų grup ėje aš buvau daugiau kaip du mėnesius, 
iki mane su l a ikė 1945 m. birželio 28 d. 

Būdamas banditų grup ės vadeivos padėj ėju, vadovavau 
\ ieli nio tarybinio aktyvo žudymams. or · darni įsigyli mais
to produkhĮ gaujos dalyviams, pl ė. davome ietos gyve!'l
tojus, sus itikdavau su kitų banditLĮ grupių vadeivom is, 
Birbilui kur nors i· vykus, gaudavau iš banditLĮ grupiLĮ 
vadeivos „Beržo" nurodymus ir antitarybinius lapeliu5, 
kurie vėliau buvo platinami vi etinių gyventojLĮ tarpe ban
diltĮ grupės veikimo rajone. 

LLA „V a n a g a i " - o k u p a n t ų i š p e r o s 

1945 m. liepos 20 d. 

Gi nkluotas būrys, kuriame aš dalyvavau, priklauso 
LLA „Vana gų" būriams, kurie kovoja prieš Tarybų val
d ž i ą ir Raudonąją Armiją už buržuazinės - dvarininkinės 
sa ntva rkos, smetoninio režimo arba „savarankiškos" Li~
tuvos s ukūrim ą. 

\ isi „Vann g LĮ" ga ujLĮ dalyviai gyvena nelegaliai, s l ė p

cl arn ic i nuo TarybLĮ valdžios orgami mi ' kuosc. Kiekvienas 
bi"irio dalyv is konspiracijos sumetimais turi slapyvardi, 
kuriuo jis ir vadinamas . J\\ano, Sabaliausko, slapyvardis 
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yra „Morku · lrn ", ir būri o dalyvių dauguma mane a. 
kaip „Morkušką". P f1 

MūstĮ būrys, kurio dalyvi a: buva11, turėjo 25 žm 
I3ūrio vadova bu\'o Antanas Birbilas-,,Ba ltuš is" 0 • on~ 
d.... b š ' JO e1e1as uvau a . 

Antanas Birbilas tuo pačiu metu va dovavo šiems b· 
. l 

nams: 

l. Samuolio-,,Juodojo pono". Samuolio būriui priklaų 
ė apie 20 žmon ių, ir jie buvo Geria\ os mi ke netoli Vfvu 

l i ų kaimo, Subačia us \'ai ·iuje. 
2. B a lčiūno-, Bukio". šiam būriui priklausė 12 da, 

lyvi ų ir jie bU\o už oselių kaimo prie koplyčios, už Pyvi 
SOS upės. 

šių būrių · ' adova i periodiškai susitikdavo su Birbilu, 
gaudavo iš jo nurodymus. 

Birbilo būrys, kuriame aš 'ja u vado pad ėj ėjo pareigas, 
priklaus ė „Beržo" būriui. Iš „Beržo" Birbil as, arba, tais 
atvejais, kai jo nebūdavo, aš, gaudavome nurodymus, kt 
mūstĮ būriai tur i veikti toliau, ir šiuos nurodymus perduo
davome mums pava ldiems būri a ms. Iš kur „Beržas" gau• 
cl avo nurod ymus - nežinau. 

Kaip jau esu sakęs, ie būriai buvo ne l egalū s ir gink· 
luo!i. 1 

Visi gaujos dalyviai buvo ginkluoti kulkosva idžia is, 
au{oma!ais, au tuvais ir pi stoletais. Ginklai buvo gau nami 
tokiu b ūdu : 

Dal yvi,Į dalis a!rjo į būriu s ginkluoti n 'S anksčiau 
tarn avo vokicč i tĮ policijoje arba bu vo lic{t11v1· r· 11 

d l . . " IĮ par IZ rlnlĮ 
a yv1a1. 

Birbilas ir il · kilLĮ dalyvitĮ buvo vokiefoi p ,. (' •x 
V l . 1.. •. t . 1 1 . m s , 1s 

_o o '.JOS parasiu a1s, o <ar u su piis buvo pcr111 li . 
g1111<Ja1. ir 

Jinldai buvo taip pat į s i((ij11m), p11ola11l l :iu</ . 
J\ .. k · 0 11 ns11) , 

rm110s ,1rn1 c,, milicijos darh11oloj11 s nrba vieli n1 11 / ' , •. 
at . . b .· d l . , . .. ,,111 <11, •s 
~; lll 'JIJ UI IIĮ ;J yv,us IJ1p1t (J /1111n 111 c· f11 JIP li11da\'() ,. ' 
•r a1'nkl , l n1<l, >1r, i c , r :i ma m, 

Bū ri a ms buvo vadovaujama per susitikimus, kaip jau 
,inks yiau apie tai pasakojau. Būrių vadovai susitikdavo 
anlradi cni ais ir penktadieniais. Per susitikimus vadovai 
pasikeisdavo turimomis naujienomis, o paskui aukštesnio 
biirio vadovas cl-uodavo nurodymus d ėl tolesnės būrių 

H ildos. 
Man. kaip Birbilo padėjėjui, taip pat teko keli s kartus 

būti sus itikimuose su Birbilu, kuris duodavo nurodymus 
dč! l tol es nės „Vanagų" būritĮ veiklos. 

Pirmą kartą susitikau su Birbilu 1945 m. geguž ės 

pabaigoie. Susitikome prie Lėvens upės netoli kopl čio5 
prie Palauk it) kaimo. Antrą kartą susitikau su Birbilu 
1945 m. birželio 14 d. Si kartą gavau iš Birbilo antitary
binio tu rinio lapelių. šiais lapeliais vietos gyventojai buvo 
raginam i neteikti TarybtJ vr1ldžios organams jokios para
mos ir stoti j kovą prieš Tarybų valdžią. Lapelio tekstas 
buvo pasirašytas „LLA" . Vėliau aš sužinojau, kad tie la 
peliai buvo spausdinami „Beržo" būryje . 

Susitik imo mPtu ,,Beržas" duodavo nurodymus steng
ti s lrn o daugiau įtraukti naujų dal yv itJ, būti labiau konspi 
ratyv iems, kad mūstJ negalima būtų išaiškinti ir sugau
dvli . lc1ip pat žu dyti vietinius tarybinius ir partinius dar
buolojus, milicininkus ir liaudies gyn ėjus. Tuo mes, esą , 

ga lime jhauginli dalį vietos gyventojtĮ, ir jie n ebepad ės 

Taryl 11 va ldžios organams. 
Paslrntinj kartą susitikau su Birbilu apytikriai 7 sa

va it C:,s pri š man su im ant. 
B0 to, su „Beržu" susitikdavo ir Birbil as. 
Anli f arybinio turinio lr1p e lių iš „Beržo" gavau du kar

l11 s ir k lis kartus g;ivo Birbilas. Tuos lr1pelius mes platin
cla vornr lrn irn110 p r savo biirio dalvvius. Su a11kš~ ia u 
n11rody l1J lrn ndil1J g-aujtĮ vaclov:-1i Sam11oliu-,,Juodt1oju 
prrn 11 " ir „81 il<i11" :-1 š taip pat k01i s lrnrl11 s buvau u ilikr · 
ir rs11 dav s 1111rod vm1i, kry toli au turi \'eikli jtJ būriai. sutin 

l< :1 11rn i . 11 n11rodv111ais, k11riuos ga11rlava11 iš „B ržo" ar 
l~i, hil n \li c; i 1111rnd. mai :1!ilikd r1vn m?ino g,11tluc; i~ ,,B r-



žo'' nurodJ mus. Per u ,tikimus aš ia ip pa t perduodava 
antitarybinio turinio lapeliu gautu i': ,,Beržo" , platin• 
o-y\'cntojLĮ tarpe. Per u itikimus su žemesn ėmis ba ndi 
gaujorni buvo lnip pat varstomi klaus imai, kaip bendr 
mis jėgomis veikli prie~ liaudie gyn 'jLt būrius ir miliciją 

pie kitLĮ būr i ų \'eiklą aš nežinau, bet banditų būrys 

kurio \'ado pad T ju esu buvęs, gautus ant itarybinio turi 
nio lapelius pl atindavo gyventojtĮ tarpe. 

\es taip pal žu dydavome viet i nį ta rybi nį aktyvą. An 
tai mūsų būrio buvo užmu 't i du li au dies gyn ėjai - vi 
nas iš Sub ačiaus miestelio ir kitas iš G el až i tĮ kaimo (j 
pav a rdžių nežinau). Jie buvo nu žudyti 1945 m. apie gegu 
žės 20 d. Buvo taip pat nužudytas vienas vietin is akly 
ristas, gyvenęs prie Velniaki tĮ kaimo, už tai, kad pranešė 
VRLK organams, kur yra mūsLĮ būrys. 

.MūstĮ būrys palaikė ryš ius su Petraičio bandilLĮ grupe, 
bet tuos ry'ius pa laikydavo pats Birbi las. MūsLĮ gru pėje 
jokios radijo aparatiiros nebuvo. 

1945 m. pirmomis gegužės dienomi s, būd a mas „Ber· 
žo" gaujos stovykl oje, aš ten mačiau radijo siųstuvą, kuriuo 
jis naudojosi. ,,Beržo" būrys tuo metu buvo miške už Aukš· 
tuo li ų kaimo, Sub ačia us valsčiuje . 

ryžiuočitĮ pal i kuonių sa mdini a i 

1945 m. Liepos 21 d. 
šių mettĮ gegužės mėnesį mano vadovaujama 6 bandi· 

tti grup ė , kurioje buvo Zamkauskas, ,,Vermachtas" Anta· 
1: ~~ Pe!ru li;: ,,Grandi ~is" _i_r ~ar du banditai, kuritĮ' pavar· 
c,z_ių as ~ezmau, na_ktĮ_ al Jo_ Į K_up iškio valsčiau s P <1g· iriŲ 
kamą C1a mes paememe l1 aud1es gy n ėjlĮ būri o da lyvi 
Z iaunį, i šved ėme į lauką ir suša ud · me. Ziaunio ša udym ui 
\'ado\'avau a· kaip grupės vyresnysis, o š audė bandita5 
Zam kauskas. Prie Ziaunio lavono priri šom maiše lį a km cntĮ 
ir įmet · m lavon ą į pell ·~ prie C i uladLĮ kai mo, S ubač i aus ar 
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I(upi '·kio val s ·iaus. SušaudQ 2 i aunį, grį žome į banditų gru-
p „ slo yklų, ir ay apie tai pra~cšiau Birbil~i. . 

Zia unys gyveno viename ka ime su band1l LĮ grupių va
aci\romis Pet ruliu ir Samuol iu -,,Juoduoju ponu", kurie 
pasakė Birbilui, kad Ziaunys yra liaudies gynėjas. Birbi
las į a kė man su banditLĮ grupe paimti Ziaunį ir sušau
dyt i. Aš taip ir padariau. 

1945 metlĮ p as kutinėje gegužės mėnes i o dekadoje ban
di tas Vincas šapas prane· ė banditui Birbilui, kad GelažitĮ 

kaime yra liaudies gynėjų grup ė . orėdami užp ulti š i ą 

li au dies gyn ėjLĮ grupę , mes sav9 banditus padalijome į dvi 
dalis. Viena i da li ai vadovavo Antanas Bi rbilas, o kitai -
a~. 1 aidį aš su sa o banditų grnpe ėmi au supti Gel až iLĮ 

kaimą iy \ ienos, o Birbilo grup ė - iš kitos pusės. Kai 
mes įsibrov · me į kaimą, tarp mii LĮ ir liaudies gyn ėjų gru
p ės kilo susišaudymas. Li audies gynėjams pavyko ištrūkti, 

bet Vi ncas apas vieną j LĮ nušov·. Kas jis buvo - ne
žinau, bet jis buvo apsirengęs kar iška raudo n a rmieč i o uni
i rma. Nukautojo l avoną mes vež imu nuvežėme į Zalio 
sios mišką ir u žkasėme . 

Puola nt liaudies gynėjLĮ gr upę, dalyva o visi Birbilo 
bandittĮ gr upės dal yvia i, būt en t : Vincas šapas ir jo sūnus 
Vincas, ,,Vermachtas", Bronius „Dobi las" , ,,Ramunėli s", 

.,Lokys", Antanas Birbilas, ,,Hitleris", ,,Kiškis", ,,Odras", 
,,Gra ndinis" ir kili , kuri LĮ pavardžitĮ ar s l apyvardž itĮ nebe
atmenu. 

1945 m. birže lio 111 6 11 . pirmąją dekad ą Birbila ir „B u
kys" sužinoj o, kad vienas VelniakitJ ka imo gyv ntojas pra 
ne V ė VRLK organam ', km m[1sų grupės stovyklav imo vie
ta. Birbilas pasiuntė „Dobi lo" vadovaujamą banclitLĮ gru
p9, kuri ,) sudarė „Lokys" , ,,R amun ė lis ", ,,Gra ndinis " ir 
„V rm ach\ as", kad ji paimtLĮ tą gyve ntoj ą ir a tveslLĮ l 
gaujos stov l<lą. Ji taip ir padarė. Kai ta žmogus buvo 
iilV stas į Zali osio · m i v ką, kur gauja lO\ ykla , o, jis, 
Birbilo įsakymu, bu\'O sušaudytas . Jo lavonas buvo už
kasta s n toli nuo mC1stĮ nukaulojo Gelaž i ų kaime raudon-
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armie io kapo. Tą ž mogų su au dė band ita s „Dobilas" N 
rėdam i aprū pinti gaujos dal viu ma isto produktais,· m: 
pl ·•ctavome gyventojus. TokitĮ ap ip! · ' imti m tu aš būdi 

vau vyresnysis. r vi o produkhJ mes ėjom e apie 4 kartui 
A: taip pat eidavau į susitikimus su banditų grupių va 

dova is. Susilikdavau su „Beržu", iš kurio gau davau nur 
dymu ap ie tol n~ mūsų ga uj tJ v ik l ą, taip pat ir antita 
r ybinių l apel i ų , kuriuos mes platindavome gyve ntojtĮ tarpt 

1945 m. spalio 17 d 

Apytikriai treč ioj e v iLĮ metLĮ g guž . s mėn . dekadoj( 
kaip jau anksčiau esu parodęs, aš kartu su Anta nu Blr, 
bilu, kaip gaujos vadeiva, ir kitais gaujos da lyvia is pµo
li au Subačiaus valsčiaus Gelaž itĮ kaime li audies gynėją 
grupę. Puolant liaudies gynėjus, vienai band itų grup~ 
, adovavau aš, o kilai - Birbilas. Sio puo limo metu al 
šoviau ap ie 5 kartus. Per puolimą bu vo nukautas vien3s 
liaudies gynėj as (jo pavard ės neži nau) . Tame pač i a me Ge• 
l ažių kaime mes pa ėmėme vež imą su arkliu, padėjome 
nukaulo kovotojo lavo ną, atvežėm e į 2aliosios mi šką ir 
užkasėme .. . 

Apie li au dies gynėją Ziaunį suž inojome iš banditLĮ gru· 
p ės vado\'Ų Po\ ilo Samuolio-,,Juodojo pono" ir An tano 
B a l čiūno-,, Bukio". Sios bandilLĮ grup ės bu vo Birbilo ži· 
nioje. 

Apie lai, kad Gelažių kaime yra li audies gyn ėjLĮ grupė, 
Birbilui pranešė gaujos dalyvis Vincas šapas, gyv. Su· 
ba čiaus valsč i aus Gelažių kaime. 

. 1945 _m. pirmom is gegufos . m ėn . di nomis grup ė ban· 
d 1t LĮ, butenl : Antanas Bi rbilas ir Povil as s 1 •• 
1 d . " • d . J amuo 1s .,. uo as1s pon as nuzu e uozą Sv in č i e 111· r, y , 

1 · k . S . •. . :t. d. t d' I ' byv. arei· 
d< 1LĮ ?'m1c. ·vt 11t1 c1cn1 nutu o š'.• k.ad ji s, va l sč i aus vyk· 

omoJo <01111 o paves as, su ra e vietos gyvent . 
lius. Apie Svi nčieni o n užu dymą man papasako· 01'1 . gyvu· 
ir Samuolis tą dieną, kai jie įvykd · nužud ym J<~ Birbil as 

iJ. 1rrr ·• • 14aujni; c; tnv Id ą . ,., rizo } 

&O 

Buvu lai p pat atwjis, ka i mū LĮ gauj os IJandtlų g r upė 
kartą sus idDr ė su Raudonosios Armijos kovotoj tĮ grupe; 
kilo sus išaudymas, kurio metu buvo nukautas vienas Rau 
donosios Armijos kovotojas. Iš banditLĮ pusės taip pat buvo 
vienas nukautas. 

Mus LĮ banditų grupė ne tik žu d ė vieti nį partinį ir tary-
binį aktyvą , bet ir pl ėšė vietinius gyventojus. 

SiLĮ m tLĮ gegužės mėn. treč ioje dekadoje, puolant Ge
l ažių kaime viet in ių liau dies gynėjLĮ grupę, iš vieno viet i
nio gyven tojo musų grupės banditai pa ėm ė arklį su vežimu 
ir nusi a r ė i mi š ką. 

šiLĮ metų birželio mėn . aš, ban dit ai Vincas šapas, An
tana s apas , ,,Dob il as" viename vienkiemyje Ceim ininko 
pavardės než inau) naktį pa ėmėme apie 60- 70 kg bekoną, 
kurį ir nusineš· me į band ib4 grupės stovykl ą miške. 

Kartą mudu su Antanu šapu pa ėmėme iš vietos gyven
tojo, u žėj Q pas jį vakare, mai šą grūdų . To žmoga us pavar
d ·s než inau. 

Mes taip pat keli s kartus išvaikėme va l stiečiu s, atva 
žiavusius ruošti miško medžiagos tarybinėms organizaci 
joms ir į s taigoms . 

Vi liniams gyventojams, kurie aktyv iai dalyva udavo, 
vJ kdant part ij os ir t a rybin ės vyri ausybės priemones, mū
SLĮ banditų grupės dalyviai rašydavo įsp · jamuosiu laiš
kus, kad, jeigu jie ir toliau pad ės Tar ybtĮ va ldžios orga
nams, mŪSLĮ gaujos dalyv iai nubaus juos mirtimi . 

Kontrr vol iuc i nitĮ l apeliLĮ platinti vietinių gyventoj ų 
tarpe, kaip esu jau anksčiau parodQS, mes gaudav me iš 
,,Beržo" . 

Nurod ymus vykdyt i teroro aktus prieš vi etinį partinį 
t arybinį ak t yvą aš gaudavau tiesiog iš Birbilo. Iš ko ji s 
tokitrs nurod ymus gaudavo, nežinau. 

1945 m. spalio 30 d. 
Paslrn linamis ši11 mettĮ gegu žės mėnesio dienomis ar 

pirmomis birželio dienomis aš kartu su banditais P tru 
Tva kum -,, roku" ir Vincu Sapu grįžau iš p am a ldų , 



r Iaiky ttĮ koplyčioje prie žuba li LĮ kaimo. Pak liui mus su, 
tiko bandito Antano apo žmona - ap icnė, gyvenanti 
Subačiaus va l sčiaus Gela ž i tĮ kaime, ir pranev ·, kad Gelą. 
žiuose yra trys li au di es gynėjLĮ b ū rio kovotojai. Dien01 

metu aš, Petras Tvaskus ir Vincas apas, paėmę prii 
Skupo narnų stovėjusį pakinky t ą vežimą, nuvažiavotlll 
į Gel ažius, ketind ami užpu lti liaudies gy n ėj us. Gelažiuosi 
du liaudies gynėjai mus pasi bėjo atvažiuojant ir pasilei
do bėgti. Mes pradėjome į j11os šaudyti, bet mums nepa. 
vyko n ė vieno nei nukauti , nei sužeist i. Aš šoviau maž. 
daug penkis kartus. Tuo metu, kai mes apšau d ėme liaudie1 
gynėj us , Vincas šapas pamatė miegantį vežime li au dies gy. 
nėją, apsirengusį Raudonosios Arm ij os ka rio uniforma, ir 
jį nušovė. 1ukauto liaudies gyn ėj o l avoną mes į d ėjome 

į vežimą, kurį buvome pa · mQ pri e Sku po namo, nuvež~ 
me į Zaliosios miške buvusi ą ga ujos tovyklą ir užka 
sėme. Paimt ą vežimą grąžinome ūkinip l · u i, kuris · buvd 
Skupo namuose. urodyto užpuolimo metu a V buvau vy• 
resnysis. 

Puolant liaudies gynėjus Gelažių kaime, dalyvavau tik· 
tai aš, Tvaskus ir Vincas šapas. Tiesa, Birbilo banditų 
grupė žinojo, kad Gelažiuose yra li audies gyn ėjų grupė, 

ir jie skub·jo mums į pagalbą, bet jie atėjo jau pavėlavę. 
Daugiau atsilikimų nebuvo, kad mūsų band itų grupė 

būtų puolus i li audies gynėjus. Bet Birbilas man sa kė, kad 
„Beržo" gauja puol ė liaudies gy nėj LĮ būrį ir kad puol imo 
metu buvo nu kauti 9 liaudies gynėjai . Tači au kada ir ko· 
kiomis apl i nkybėm is tai į vyko, aš nežinau. 

Pirmomis ' ių metų birželio di enom is aš su daugiall 
kaip 10 banditų grupe, paėmęs du vež im us (vieną iš Jo· 
no Zakonio, _o k it ą i~ Ba l č~~ma it ė~ , abu jie palaiko ryš ius 
su mūsų gauJa ) nakt1 nu vaz 1avau Į netoli Karsaki vk io .. 
telio esantį vienkiemį. čia mes iš vieno gyvenloJ·o (" m,es_ 

t ) . . . k Jo pa 
vardės nebea menu paemcme 1r pas rd ėme kiaul , . 
ėmėme 4 ar 5 mai vus rugitĮ. Kiaulg įd " j o111e 1- 2 1 ~• pa 
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ž im ą ir nuvežėme pas H, o rugius Balčiūnaitės vežimu pas 

H nugabenome. . .. 
G rįžus iš vio apiplėšimo, aš su grupe band 1 lLĮ nueJau 

pas e i g ulį R a manau s ką, gyv. Ve l niakių kaime, jo paimt_i: 
atsivežt i į mi v ką ir sušaudyti. Tokį įsakymą a V gavau 1s 
Birbilo ir Antan o Balčiūno-,,Bukio ". 

J\lėję į Ramanausko butą, pa s i ū l ėme jam kinkyti ark
lį . Jo paties arkliu mes jį nu sivežėme į mi šką. ,,Lie~a" 
tuomet Ramanausko bute pasi ėmė dvejas kelnes, kunas 
ji s ir dėvėjo . 

Atvarius Ramanauską į mišką , ,,Liepa" jį tardė ir mu
šė, o paskui banditai Tvaskus- ,,Spokas", , Dobil as" ir 
tas pats „Liepa" pasivedėjo toliau miškan ir sušaudi,. 
Ramanauską suša udyti p as iun čia u banditus Tvaskų, ,,Lie-
pą" ir „Dobilą". Jie taip ir padarė . . 

Tuomet Birbilo gaujos dislokacijos vietoje nebuvo. Jis, 
rodos , tuomet bu o nuvykęs pas sa o tėvus . Iš gaujos sto
vyklos jis išėjo va kare, prieš tai įsakęs man paimti ir su 
y au dyt i Ramanauską. Jis grįžo į gaujos stovyklą tik ryt ::i, 
ka i Ramanauskas jau buvo sušaudytas. 

Antrą dieną po to, kai mes atsive dėm ir s u ša ud ėm 
Ramanauską, į Za liosios mišką jo ieškot i atėjo dvi mote
rys (viena jtĮ, matyt i, buvo Ram anausko žmona). Ba ndi
tas ližinskas sugavo vieną ttĮ moterų ir sumuv ė , o „Lie
pa" nutraukė jai nuo rankos au ks inį ž i edą. Pa ku i jie tas 
moteris i šv ar ė iš miško. 

Po lo, kai Ramanauskas bu o išvestas i miš k ą ir su
ša ud ytas , pas jį į butą nuėjo bandit ai Tvaskus-,,Spokas", 
,,Liepa" ir kili. Jie tuomet p aėmė iš jo šeimos radijo im
tuvą. Ar jie pa ėmė dar kokiLĮ daildLĮ, aš nežinau. 

Paimtą iš Ramanausko radijo imtuvą jie atsineš· l 
gaujos stovyklą . v· liau mudu su Liku norėjome tą radijo 
imluvą duot i Pu zinui, kad jis klau sytLĮSi radijo laidLĮ iš 
užs ien io ir turinį perduotų mums. Bet radijo imtuvas ne
buvo perduotas Puzinui. Jis liko bandihĮ gaujoje iki ma-



' 11 0 suėmimo. P R ma au kus r dijo imtuvo a~ n ėjau ir 
jų bute aš daugiau nesu buvęs. 

Tą dieną, kai mūsų gaujos dalyviai užmušė Svin č i eni 
(apie tai aš e u pasakojęs anksčia u), Antanas Birbilas 
įsakė man, ,,Kiškiui" ir trečiam banditui iš Samuol io. 
„Juodojo pono" gaujos (jo pa\ ardės aš nežinau) paimti 
vieną moterį, gyvenanč i ą netol i žuba lių kaimo, ir sušau. 
dyli ją už tai, kad ji nuavusi užmuštuos ius banditus. I,aip 
tos moters pavard ė, av než inau. Naktį, tikriau sakant, pa
vakary, aš, ,,Kiški " ir trečiasis ban ditas nuėjome į to 
mote rs butą (j os adresą žinojo Vincas ir Antanas šapai ir 
taip pat „Kiškis"), pa ėmėme ją, nuved · me į mišką, kur ją 

banditai „Kn<is" ir ki tas mušė, o paskui su ša ud ė . Su
šaud) tos moters lavoną užkasėme miške. 

Banditai Antanas Sližinskas, Broni us J as illnas ir „Do
bilas" sušaudė raišą siuvėją (jo pavard ės nežinau); už ką 

ir kokiomis aplinkybėmis jį sušaud ė, aš nežinau. 
,,Hi tleris", Tvaskus ir kiti banditai užmušė i e ti nį gy• 

ventoją, d emobilizuotą iš Raudonosios Armij os. Bet įs aky

mo sušaudyti tą demobilizuotą vietinį gyventoj ą nesu da· 
\ ęs ir apie tai aš maža i ką žinau. 

Per Jonines banditų grupė - Sližinskas, Tvaskus ir 
kiti i š gertuvitĮ metu viename kaime nužu d ė du vietos gy· 
ventojus. Kuri ame kaime tai įvyko ir kas iš vietos gyvento· 
jų buvo tuomet sušaudyti, nežinau, bet šie gyventojai buvo 
suvaudyti pačitĮ banditų iniciatyva. 

š ių m etų birželio mėnesį mano vadovaujama banditų 
gr~pė Ge!ažių k~! me pa ~mė iš Vyšniauskienės did lę kiau· 
lę ir arklĮ su vez1 mu. Ki a ulę aš pats nušoviau iš šaut uvo, 
o paskui nuvežėme ją Sapo žmonai - šapienei, iš Jrnrios 
vėliau imdavome mėsos ir la ši nitĮ . 

šių metų birželio m ėnesį aš drauge su grupe ban ditl) 
du kartus užpuoliau pieninę CiuladtĮ kaime. Pirm ą kė1 rtą 
mes iš pienin ės nieko nepa ·m ėme, nes luo me[u ten ni eko 
nebuvo, o antrą karią aš pa 'miau 5 kil og ra11111 s sviesto. 

GI 

TAIP JIE ZUDE, PLESE . . . 

Tvaskus Pet ra s, Viktoro s., gimęs l 925 111. 

\ idugirio kaime, Kupiškio valsč., Pane\' L'· 
žio apskr., Birbilo-,.Ba ltušio" gaujos dalyvic,. 

TVASl(AUS PETRO parodymai* 

1945 m. spalio 26 d. 

. . . Sabaliauskas, aš, Antanas Sližinskas, Malinaus
kas-,, Liepa", ,,Ramun ė lis" ir kiti (kitų b a nditų pavar
dž i ų nežinau) užėjome į eigulio Ramanausko butą Velnia
kiu kaime. Albinas Sabaliauskas įsakė Ramanauskui greit 
ap~irengti ir pakinkyti arklį. Ramanauskui iš 'jus kinkyti 
arklio, Malinauskas-,,Liepa" paėmė Ram anausko bute 
ap ie pusę kilogramo tabako ir diagonalines kelnes. Pa
kinkius arklį, mes visi banditai pa ėmėme Ramanauską ir 
jo \·eži mu auštant atvažiavome į gaujos stovyklą Zalio
sios miške. Gaujos vadeivos Birbilo-,,Baltušio" tuo mett1 
gaujos sto, ykloje nebuvo. Ramanauską mes pa ėmėme ui 
tai, ka d jis, esą, išdavęs mūsų gaujos bunkerio v ietą . Ra 
manauską prist ač ius į gaujos stovyklą, Sabaliauskas nusi
vedė jį į bunkerį ir ėmė klausinėti, kodėl jis i V davęs YRU( 
organams mūstĮ bunkerio vietą. Ramanauskas neprisipa
žino. Sabaliauskas pradėjo jį mušti beržine lazda, o pas
kui liep ė man, Malinauskui-,,Liepai " ir dar trečiam ban
ditui (kur io pavardės nežinau) , nusivesti Ramana uską 

į mi šką ir suvaudyti. Sabaliauskui įsakius, aš, Ma lina us
kas ir trečias banditas (p agyvenęs žmogus) nu\'ed · mc 
Raman a u s ką už kokių 500 metrų nuo gauj os stovyklos 
ir s u ša udėme. Mes vi si kartu šovėme vieną k a rtą iv šau
tuv LĮ, o Malinauskas - iš pistoleto. Malin auskas ir va do
vavo Rama nausko suša udymui. Suš audę Rama nauską, la
vono neužkasėme. Dien ą į Zaliosios mi šk ą at ėjo Rama
nausko ieškoti jo žmona ar kita moteris (tiksliai nežina u 1. 

· • ADSf~ d. r., 12, l 19- 132 
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ližinskas j ą ul a ikė , umu ·e ir, g ra inda mas sušaudyti, 
liep ė pasiv alint i iv miško. 

Pra ėj u s d\ icm s avaitėm po Rama nausko sušaudymo 
l 

Sabaliausko į akytas, av drauge su ba nditai s Jv\alin aus-
ku-,.Liepa", , Lokiu ' ir kit ais (kitų pava rd ž iLĮ nebea[. 
menu, viso bU\O 6- 7 žmon ės ) v' l nuėj a u į Ramanausko 
butą paimti radi jo im tu\"o. Ramanausko žmona nep ri sipa
žino jį turinti . ebeatmenu, ka iš b a nditLĮ ėmė j ą mu ' li. 
Tuomet ji mum imtuyą atid avė . Mes iš jos pa ėmėme radi
jo imtu ą, a nteną, akumuliatori LĮ , sūn a us ko ii umą, dau
gi au daiktų, j ų tar pe odos padams, ir gr įžome į gaujos 
to\-yklą . 

. oriu paž) mėti, kad , Antanui Sližinsku i sulaikius miš· 
ke a ėjusi ą ieškoti \) ro Ramanauski enę , 1alinauskas· 
„Liepa" n uėmė jai nuo rankos a u ks inį žiedQ , o Sližinskas 
ją smarki ai sumušė . .. 

Grį žę nuo Gri galiūnų į gauj os stovyklą, Sabali ausko 
įsakyti, mes n aktį n uėjome pas La vini (kur iame kaime gy· 
\'ena, aš nežinau). Malinauskas -,.Liepa" La v inį sumu~č 

už tai, kad jo broli tarnauja R.audonojoj e Armij oje, o pas· 
kui paėmė iš jo kietos ir minkštos odos balams. Po to 
g rįžome į gaujos stovy kl ą . 

. . šiais _':1etai~ apie birželio vidurį į gaujos s tovyklą ai· 
tJ O G:laz,ų _kaimo_ g>~\'~n~oja Val ė S arkan a it ė ir pr a nešė 

aba!Jausku1, kad 1~ \ '\'!,,lllauskien·s gyv G I v , ·ma . . - , . e az1uosc, 1 · 
ma mesos prista ymo valstybei sąska il o n did e!., kiaulė. 
Sabaliauskas paė•mė mane Lok1·" 11a,·n -1 ... /v\ 1. ,,, ,,,\ unc 1 a1 na•1s· 
ką-, Liepą", BroniLĮ Liką-.,Dob ih" l<'il ' b 1.'t' 

• . • . . • • ·1 , us a n 1 1 us, 
1r r1s1 naktĮ nu <·Jome pa Vy!:tn1auski •n" Bro11· 1 cJ .1.-,. . • t· I LIS n ri ,u· 
nas uzeJo pas arkaną (\'ardo nezinau) g\v J •l·, ·· 1 · 

• • • • •• _ • , J • <ZILJ , a1· 
me, o k1t1 band1ta1 nu JO pas \ y rnauskieni;. Mums pi ii-· us 
prie \'y" niau skienės n a mų, Sabaliauskas u gr11 µe b~n
rlitų j;iu buvo kiaulę pap iovę Y) rn ausk icn~s tvar l . Pa
piau t1 kiaul ę į idėjom e į \' žimą, kurį buvom • pa{mQ iš 

Ram anausko, ir nusivezcrnc į mi šką . Iš yšni au · ki e n ė 
paimta kiaul ė buvo labai did e l ė. 

Taip pat šių metų birže lio mėnesį, Sabal ia uskui n11-
rod žius ir jam vadovaujant, grup ė banditų iš „Beržo" 
ga ujos, jų tarpe aš, Antanas Sližinskas, Malinauskas
„Liepa' , ,, Lokys"°, Bronius Likas-,,Dobilas" ir kit i, du 
kartus na! ti es metu užpuolė pieninę, esanč i ą Ci u ladų kai
me (atrodo, Kupi vkio valsč i aus ) . Pirmą kcrrt ą mes pieni 
n ·je gė r ėme grietin ėlės ir pieno, bet su savimi jokių pro
d uklLĮ nep as i ėmėm, o a ntr ą kartą taip pat gėrėme grieti 
n ė l ės ir pieno , ir, be to, paėmėme apie penkis kilogramu· 
sviesto ... 

1945 m. spalio 27 d . 

Pirmomis 1945 m. birželio mėn esio dienomis, diena 
prieš išvedant į mišką e igulį Ram anauską (apie ta i a· 
jau esu p a sakojęs anksčiau), Sabaliauskas ar Birbil as 
(tiksliai nebeatsimen u) pasiuntė 5 bandil LĮ grupę, bHtent: 
mane, Malinauską-,, Liepą" , ,,Hitlerį', Broni ų B i rbil ą 

ir incevi č ių į Vėpų kaimą paimti ir su v audyti vietinį gy• 
vcntoj ą Li sauską už tai , kad jis tarnavo Raudonojoj e A1·
mijoje ir buvo tarybinis patriotas. 

Kadangi ,,Hitleris" buvo to pati es VėpLĮ kaimo gy\ en· 
loja s, jis buvo paskirtas mHsų grup ės yr niuoju. 

aktį mes at ėjome į v· pų kaimą už ėj ome pa vi en.1 
vietinį gyventoją, ,,Hitlerio" pa žįstamą (jo p avard ės neži
nau), kur gėrėme alaus ir naminė degtinė , o i ' ten nu 

ė·j om c į Lisau sko butf! . .. 
ž ' j į Lisausko butą , kambaryje radome jo žmo11.1, 

Pakl aus· mc, kur yra vyras. Ji mums ni ko neat sa kė , ir uZ 
ta i mes, aš ir Malinauskas , ėmėme j ą mušti i' \ielų supin
tu riml u. Smarkiai sumu ę Lisauskienę , mes pradėj ome 
ieš ko ti Li sausko, kurį suradome pasisl ėpusį po l<rosnim. 
z tai, kad ji s pasisi· p· nuo mūs tĮ, mudu u Malinausl u 
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i-m~m jį mu~li luo pačiu rimbu . Par iL.1lavorne, kad 'i 
atiduohĮ savo ka ri šką kepurę, pistole t ą ir žva igž dę . Sm~/ 
ki~i su~u ~~ Lisa~_ską i~ _j o žmo1~ ... ą, m~s " ap ipl ėšėme butą . 
As pasi m1au kanską milinę, kanslq d1rzą, numoviau nuo 
Li:ausl~o ranl~os :utuoktuv i ų ž iedą . Vėliau mes Lisauską 
susaudeme. JĮ susaudant dalyvavau ir aš . 

Buvę drauge su manimi banditai taip pat pri s id ėjo prie 
Lisausko buto pl '·šimo, bet ką būtent ji pa ėmė, aš dabar 
negaliu prisiminti. 

Kai Lisauskas buvo paimtas iš buto ir išves tas į 

mišką, a· , Malinauskas, Bronius Birbilas ir Vincevičius l 
„Hitleriui" isakius, nu ėjome pas Vėpų ka imo gyventoją 

Martinioni ir smarkiai sumuš ėme jį ir jo žmon ą. Aš daly
vavau sumušant tiek Martini o nį, ti ek ir jo žmoną. 

Martinionį ir jo žmoną mušėme ša utuvų grūstuvais ;r 
buožėmis . Sumušę Martinionius, mes ap ipl ėšėme butą; iš 
Martinionio d aiktų aš pas i· miau čemodaną, po r ą b a ltinių, 

balu~, _šva rk ą ir kitokių smulkių daikt LĮ. Kiti drauge su 
~a_n1~1 buvę banditai taip pat dalyvavo, ap i p l ėš iant Mar· 
limomus, bet ką jie paėmė, aš nežinau. 

Sumušę Martinionius ir juos ap ipl ėšę, grįžome į miš· 
ką, ku r buvo Lisauskas ir jį saugoi·ęs Hitleris" nusive-
d. L' " ' . em i sauską į mi šk ą ir sušau dėme. Paskui grįžome į gau-
JOS stovyk l ą. 

Per Jonines _(ta i yra, rodos, birželio 24 el .), naktį, 
dra_u~e su Malmausku-,,Liepa", Antanu Sližinsku, Vin-
cev1č1um , Bronium Birbilu ir Verm acht " . . . . . . . . • . . " u nue1ome Į vieną 
k a im ą g11 taut1. lsgereme pas vieną vietin' t . 

, 1 . . t· t . . . Į gyven OJ cĮ, e 
pas <UI gir I nu raukeme Į v i en ą vi enkiemĮ· k . t· . . 

t . . . . . , ur v1e in1a1 
gyven OJaI gere svirne. Mums u žėjus !. sv ir 1 . 1 . • t . . . ną , <u1 vy <O 
1sger uvcs, vienas Jaunas vyras greit i šbėg ·• . . . . b. t· G l . o is svirno ir noreJo pa cg 1. a vodam1, kad jis nor i pranešti . 
VRLK .. . . . apie mus 

organams, JĮ pas1v1Jome, n usivedėme . k _ 
• d. 3· • d Į rumus 1· r susau cme. Į susau ant buva u aš, Vin cevičiu · S 

(kitų b a nditų , buvusių per to jau no vyriškio\~. ka udys 
nebeatmenu) . saudymą, 

68 

Mu:ns u žėj u~ _į sv_irną, ėmė mus vaišinti alum ir deg
tin , as daug gcnau 1r buvau labai girtas. Mane į gaujos 
stovyk l ą parvedė Antan as Sližinskas. Kitą dieną , kai aš 
jau buvau i šs ipagiriojęs, Sližinskas ir kiti drauge su ma
nimi buvę bandi tai pasakojo, kad ten buvo nužudytas dar 
vienas vyras. Bet kas jį tada nušovė, aš nebeatmenu, nes 
buvau laba i girtas. 

1945 m. ap ie birželio vidurį banditai Antanas Sližins
kas, Vincas ša pas ir kiti viename kaime sušaudė raišą 
s iuvėją. Už ką ir kokiomis aplinkyb ėmis jie jį sušaudė , 
nežinau, nes jį sušauda nt nedalyvavau . .. 

Visus pri s iplėštus iš v i etinių gyventojų daiktus 
aš ruošiausi pasiųsti į namus, į Kupiškio v alsčiaus Vidu
girio kaimą, bet, mane su ėmus, man tai padaryti nepa
vyko . .. 

š ližinskas Antanas, Jono s., gimęs 1925 m. 
Ge la ž ių kaime, Subačiaus valsč., Panev~
žio apskr ., Birbilo-,,Baltušio" gaujos dalyvis . 

šLlžINSKO ANTANO parodymai* 

1945 m. spalio 29 d 

1945 m. birželio 24 d. per Jonines aš drauge su ban
ditais Petru Tvasku m, ,,Liepa", ,,Vermachtu", ,,Grandiniu", 
,, Bijūn ėliu" ir Skaudžiu nu ėjau girtauti į vieną kaimą (ne
žinau jo pavad inimo), 2-3 kilometrai nuo Ciuladų kaimo. 
Naktį mes užėjome pas vieną žmogų (pavardės nežinau), 
kurio svirne vyko i šge rtuvės. Mums u žėjus, vienas ten bu
vęs 18- 20 metų vyriškis išbėgo iš svi rno ir kažkur nu
važ iavo dv i račiu. Buvęs su mumis „Liepa" pasak.ė , kad iš
bėgęs vyras pala iko ryšius su li audies gynėjais ir, matyt. 
nuvažiavo pas juos pranešti, kad jie mus apsuptų ir paim 
1LĮ . D ė l to, esą, reikia jį surasti ir sušaudyti. Jo ieškoti iš-

* ADSR d. r., 12, 133- 144. 

69 



, 
ėjo ?an~'.~ai_ ,,Liepa", ~v~s1~~1s , ,,Bijūnė li s" ir SkaucI s 
pab_egu~ĮJĮ J~uną _vy_ns~~Į J~e surado ir suša ud ė. it· ~ą 
kok1om1s aplmkybem1s JĮ susaudė, a ... než inau, nes d s ir 
su banditais „Vermachtu", ,,Grandi niu" pasilikom r~uge 
kur vyko išgertuvės. e svirne, 

Sušaudę vyri . kį, banditai „Li pa", Tvaskus B" - . 
1'1s" 1· Sk d ·1 • V • ' " 

1Jllne. r au ys ve gqzo Į svirn ~ ir taip pat · · · • . ·t emc girtau'· 
Isgertuv1ų metu „Liepa" įsakė man Grandi·n· ·« L.l. 

SI d V• . . . . ' " IU! lf <au z1u1 nuvykti Į kaimyninį vienkiem1· paimt · • . . . k · v d t· • . , 1 se1m1mn-
. ą_ ir s.~sau y l uz tanamai palaikomus su liaudies . 
Jais ry ius. Drauge su Grandin1·L1" i·r Ska d. . .. gynek · • . . " u z1 u nueJo · 

a1myrn n1 vienkiemį, kluone radome l< 1-· 45 me l 
l · t - . o ILĮ mehĮ ne 

au <s o ug10 vyriškį ir, išsived „ V • • • • • 

sušaud. ~ d' ę JĮ uz v1enk1em10 Į rugius 
eme . .:iau eme salve A ... • · · ' 

(tiksliai nebeatmenu) S : s sov1au v i eną ar du kartus 
grįžome į svirną kur. ta~.dę n urodytąjį vyriškį, mes 
girt ą T, askų, ir ~isi nu:-~; i~gert~vės, aš pa ėmiau labai 

Apie tų dvieJ· . J .e ! gau1os stovykl ą . _ 
l. ų -vyrų susaudy b 1auskui , mums su .• . . mą uvo pranešta Saba-

gqzus ! gauios stovyklą. 

KĄ PASAKOJA LIUDININKAI 

Liudininkės PAU LAUSKIENtS ONOS parodymai * 
1945 m. gruodžio 8 d. 

1945 m. biržel io 25 d., per Jonines, anksti rytą, auštant, 
į mano butą ėm ė belstis ginkluoti bandita!. Aš su vaikais _ 
miegojau kamba ryje, o mano vyras Povilas Paulauskas 
miegojo d arž in ėje . Banditai buvo girti ir smarkiai beldės 
į duri s. Man atida rius duris, į kambarį įėjo kokie 5 gink
luoti banditai. Ji e ėmė klausinėti, kur yra mano vyras. Aš 
atsakiau, kad mano vyras miega kažkur kieme. Ginkluoti 
banditai paėmė mane ir nuvedė į daržinę, kur mano vyras 
miegojo. fv\ums užėjus į d a r ži n ę, mano vy ras jau stov ėjo 
apsirengę s. Bandi tas norėj o suduoti mano vyrui šautuvo 
buože, bet aš vyrą užstojau . Už tai banditas man skau-
džiai sudavė per ranką . 

Bandi tai atsivedė mano vyrą į namus ir ėmė reikalauti 
iš jo šautuvo. Kadangi mano vyras neturėjo šautuvo, ban
ditai liep ė jam· pasiimti kastuvą, nusivedė į daržą ir ten jį 
sušaudė. Vesdamiesi mano V) rą bandit ai mušė kumščiais . 
Paskui aš išgirdau septynis šHvius. 

Suša ud ę mano vyrą, banditai grįžo į mano namą ir ėmė 
lazdomis mane smarkiai mušt i; jie mušė per nugarą ir v isą 
kūną . 

S umušę mane, banditai ėmė pl ėš ti, atėmė 1000 rublitĮ, 
m_a no vy ro dokumentus, kelnes ir kitokitĮ smu lkitĮ daikttĮ. 
Visa tai paėm • banditai iv · jo. 

„ l " ryto bandiltĮ s ušaudy t ą mano vy r ą radome negiliai 
uzka s t ą ru giuose. Kūne buvo matyti žvė ri škumo žymių : de-

* ADSR d. r., 12, 145- 146. 
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p 
šinė ranka buvo išn arinta , krūlin ·je - 6 žaizdos nuo kui. 
k~, t~i? pat ir _ko~oje buv~ ~aizd~ nuo ku_Ik~Į- Savo vyrą 
as veliau pala1d0Jau Zegurnų kaimo kapmese. Viename 
kape su mano vyru buvo palaidotas 2egū nių kaimo gyven. 
tojas Vincas Stukas, kurį banditai užmušė tą pačią naktį 
kaip ir mano vyrą. ' 

Mano vyrą užmušė už tai, kad jis buvo gavęs iš Ta. 
rybų valdžios 7 ha žemės ... 

Liud i ninkės CIBAITES EMiLJJOS parodymai* 

1945 m. gruodžio 6 d. 

1945 m. birželio mėn. naktį į 23 d. pas mus į butą 
LopiniLĮ kaime atėjo du ginkluoti banditai, kurių aš nepa
žįstu. 

Atėję banditai ėmė lazdomis mušti mano t ėvą Antaną 
Cibą už tai, kad jis buvo apylinkės pirmininko pavaduoto
jas. Sumušę mano tėvą, banditai apipl ėšė butą, paėmė 
apie 10 metrų naminės vilnonės medžiagos ir i šėjo. 

_T_ą _pač!ą naktį, maždaug už dviejtĮ valandtĮ, kai ėmė 
au ~1_, _l musų nam ą vėl atėjo ginkluoti banditai, jau trise. 
Trecioio bandito pavardės aš taip pat nežinau . šie bandi
tai pa ~mė ~1ano t ėvą, nusivedė apie pusę kilometro nuo 
nam~ 1: ~rum_uose sušaudė. Aš pati gird ėjau šūvius, kai 
ban d1ta1 saude mano t ėvą . · 

Sušaudę t ėvą , trys banditai (tie patys k · · mė 
t . . •v . t une pae 

mano evą 1r I s 1vedė į mišką) vė l atė1· 0 pa · b t 
. . . 1. T D b .. . . s mus Į u ą 
Ir eme p e 1. a ar Jie paeme du kostiumus . b t . 
b Y • • k·t t· d ·it , aus, pus acius ir r us evo a1 < us. 

Kitą dieną, va karop , suradome nužudytą i • J l 
• - e LeVą, 0 avO• 

nas buvo uzkastas krumuose. Tėvą palaidojome S b Y• 

ra l sčiaus Gela ži ų kaimo kapinėse. u aciaus 
Mano t ėvas buvo partijos narys, invalidas, ~- 1 

· lubavo viena koja . sie < ti ek 

• ADSR d. r, 12, 147- 148. 

Liudininkės šVINčJENIENES ADELĖS parodymai* 

1945 m. lap!uičio 19 d. 

1945 m. kovo ar balandžio mėn. pas mus į nam11s 
Varcikių kai me naktį atėjo keli ginkluoti banditai ir sun
kiai sumušė mano vyrą, dirbusį apylinkės tarybos pirmi• 
ninku. 

Po šito įvyk io mano vyras Juozas švinčienis ėmė slaps
tytis, nes bij ojo, kad banditai nenužudytų. Jis daugiausia 
gyveno P anevėžyje . 

1945 m. balandžio 29 d. aš drauge su savo vy ru važi;i
va u arkliai s iš Vareikių į Panevėžį ir vežiau jam maisto 
produkt1r. 

įva ž ia vę į Zalios ios mišką, mes pamatėme kelis gink-
·1uotus banditus. Mano vyras, pamatęs banditus, iššoko i~ 
vežimo ir pasileido greit b ė gti. Pasteb ėję jį banditai ati
dengė u gnį iš turimų šautuvų ir automatų. Aš nežinau, kas 
tuomet atsitiko mano vyrui, bet jis daugiau į namus ne
begrįžo ir tolesnis jo likimas man nežinomas. 

Po to, ka i banditai apšaudė ir nusivijo nub ėgusį į miš
ką mano vy rą, keli banditai priėjo prie manęs, prie veži
mo, ir paėmė visus produktus: 8 kilogramus sviesto, l 31J 
kiaušinitĮ, 3 bidonus pieno, keptos duonos ir kitus pro
du ktus. 

Li udininkės MARTI NIONI ENĖS JANINOS. parodymai** 

1945 m. lapkričio 15 d. 

1945 m. pirmomis birželio dienomis (tiksliai dienos ne
beatmenu) auštant pas mane į namus užėjo 4 ginkluoti 

· banditai. Na muose tuo metu buvome av, mano yras Jo
na s Martin ionis, mūsų 10 metų duktė ir mano sesuo 
Morta . 

* ADSR d. r ., 12, 149. 
•• Ten pat , 12, 150-151. 
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Vienas iv a t ėjusiųjLĮ banditų paėmė mano vyro žie . . 
apsiaustą ir i šėjo iš kambario. Av ėmiau plCtsti banct~tn1 
už lai , kad jie pa ėmė vyro apsiaustą. Tuomet vienas b1 

lis 

<litas smarkiai sudavė man V autuvu į ve id ą . Antrasis b an. 

di~as 'mė _ ~rūstuvu _mL'.šli _m~ne pe: galvą , rankas, nug:;· 
taip, kad 1s galvos eme begti kr aups. Sum uš~ mane b ą 
dita i atėmė mano vyro naujus batus ir pa r ikalav~ lan. 
. . l t k ' <ad 
JIS pasa <y ų, ur yra pasl ėp ti mano nauji batukai . Man 

yras n_enor ėjo atiduoti banditams batukLĮ. Už tai bandita~ 
pa~uldc _mano vyrą -a nt gri ndLĮ, ir du iš jų ėmė jį mušti 
grustuva1s per nugarą ir spardyti kojomis. 

Smarkiai sumušę mane ir mano yrą, bandita i paėmė 

naujus batelius, odos dviem poroms batų, kietos odos, vv
ro ki ·eninį l aikrodį, dvi poras kel ni LĮ , dvi poras baltini~ 
paklodžiLĮ, nauj ą čemod an ą, maš inėl ę plauka ms kirpti i; 
kitokiLĮ smulk i tĮ daikh1. Visa lai susi d ėj ę į čemodaną, ban
ditai iv ėjo iš namų. Atėju s i ųjtĮ bandilLĮ aš neatpažinau. Ban
ditams mane sumušus, man dabar nu olat labai skauda 
galvą. 

~isi'kai apiplėš~ mūsų namu , band it ai i šs i\·e d ė į miš· 
ką ir mano vyrą, bet kadangi lauke jau buvo š iesu ir keliu 
1/lllon · \'~žiavo P anevėžin i turg11, banditai jį paleido. 

. Te~ /ačią naktį. kai mane su yru su nki ai sumušė ir 
:.it:le e_, ba~ditai i~ iYedė i mi š ką ir s u ~a ud ė VėpLĮ kaimo 
g)' -~loJą : lad_ą Lis a~ską , demobili zuotą iš Rau do nosios 
.\rmiJO Tevy~ s karo inv a lid ą . Lisausko lavona s vėliau 
bu\'O ra tas miške, ir giminės pa laidoJ· o „ k . . . JĮ apincse. 

Liud ininkės LI AU KIEN ĖS ZOFIJOS . · parodymai :;< 

1945 m. laphričio 14 d. 
Iki 194-5 m. birželio 4 d. gyvenau su sa vo šei . 

vėžio valsčiaus v·pų kaime. 1945 m. kovo me· m~v Pane 
d . ~ .. b d b·1· n. is Rau· onos10 Arm1J0S uvo emo 1 1zuotas ma no vy . ra s Vl adas 

• ADSR d. r., l 2, 152- 154. 
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usauskas , kaip Tėvynės karo inva lid as, ir gyveno kartu 
su manimi Vėpų kaime. 

1945 m. birželio l d. aušt ant į mŪSLĮ namus ėmė belstis 
nepažįstami žmon · s, pasivad in ę milicijos darbuotojais. Tiek 
aš, tiek ir mano vy ras tuo metu dar miegojome. Išgirdusi 
beld žiant į duris, aš nu ėj a u atidaryti durų, o mano vyras 
vienmarškinis palindo po krosnim. Man atidarius duris , 
iš prad ž i LĮ į kambarį įėjo du ginkluoti banditai, o du buvo 
lik~ tauke. etrukus į kamba rį į ėjo trečias banditas . Už
ėj us i ų j ų banditLĮ pavardžiLĮ aš nežinau . 

žėję į namus, bandita i apžiūrėjo, kas miega kamba
ryje, ir klau sinėjo, kur yra mano vyras . Aš jiems atsakiau , 
kad vyras i švažiavęs į Panevėž į ir jo n ėra namuose. Jie 
pradėjo ieškoti vyro ir mane mušti iš vielų nupintu rimb11 
už tai , kad aš nepasakiau, ku r slapstosi mano vyras. M.1-
ne visą l aiką mušė vienas aukšto ūgio banditas. 

Ilgai ieškojQ kambaryje ir ant aukšto, banditai surado 
po krosnim pasis l ėp u s į vy r ą ir li e p ė jam i š lįsti . Kai manrJ 
\'yras išli ndo iš po krosn ies, banditai ėmė reikalauti , kad 
jis a tiduohĮ jiems VRLI( uniforminę kepurę ir žvaigždę . 
Mano vyras atsakė, kad jis neturįs jokios VRLK kepurės ir 
žvaigždės, nes jis neta rnavęs VRLI(, jis tik t arna,ęs Rau
donojoje Armijoj e ir demobilizuota kaip Tėvy nės karo 
invalidas. 

Cia pat banditai ėmė smarkiai mušti mano vy r ą iš viel LĮ 
nupintu rimbu ir kumščiais . Ma ne ir vy r ą sumušę, bandi 
tai apipl ėšė kambarį ir pa ėmė vyro milinę, palaidinę, g3-
life kelnes, pil otę, r a ud o n a rmi ečio pusbačius, civilinius 
d a rbinį ir i še i gi nį kostiumus, li etuvn<ą frenčą , apsiaush, 
vyru i nuėmė nuo rankos auks i nį ž i edą. Visus atimtus daik
lus jie sur išo į ryš ulį, li e p ė yrui apsirengti, padavė j-am 
į rankas nešti atimtus iv mŪSLĮ daiktus ir nusived ė Zalio
sios mi xl<O link . 

Išvedus vyrą, iš · jau iv n a mLĮ ir aš , no r ėdama pa žiūr ėt i, 
kur jį v da. Tai pas lebėj banditai ėmė į mane · audyti. 

usigandau ir grįž au namo. Pra · vitu pas mane užėjo kai-
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mynai Pukien ė , P11 kys ir Martinionis, kur ie papasakojo, k 
banditai buvo u žėj ę pas Martinionį ir smarkiai sumušė ~t 
žmoną. Aš kartu su jais nuėjau į Martinionio butą. I<a l'. 

baryj e viskas išmėty ta, buvo matyti apiplėšimo pėdsak: 
MarUnionien ė smarkiai sumušta, ant galvos matėsi sukre. 
šėjęs kraujas, veidas ir rankos - v i enų mėlynitĮ. 

Netrukus grįža u namo, o už k lių diemĮ su dviem Vai, 
kais 4 ir 7 mettĮ išvažiavau į Panevėžį, kur ir dabar 
gyvenu. 

Banditų sušaudyto savo vyro l avoną radau už kokių 3 
savaičitĮ po to, kai jis buvo išvestas į mišką, maždaug 
už 4 kilometrų nuo mano sodybos. Vyro lavo ną atpažinau 
tiek iš išvaizdos, tiek ir iš drabu ž ių. Lavone buvo 4 žaiz. 
<los nuo kulkų. 

Surastą savo vyro lavoną aš vė li au palaidojau Karsa. 
ki škio miestelio kapinėse. 

Daugiau pas mane į namus bandit ai nebeužeidavo. 

Liudininkės ZIAUNIENES PAULINOS parodymai* 

1945 m. lapkričio 4 d. 

1945 m. geguzes mėn. aš kartu su savo vyru Povilu 
Ziauniu gyvenau Kupiškio valsčiaus Gelažių kaime, vyro 
namuose. Mano vyras tuomet buvo Kupiškio valsčiaus 
liaudies gyn ėjų būrio kovotojas. 

Apie 1945 m. gegužės mėn. vidurį (tiksliai dienos ne
b~at_sin:ienu) , na~'.į pa.s m~~e į but~ at ėjo 3 ginkluoti ban· 
~1t_a1 (JŲ pava rdz1ų as nezmau). Vienas iš jų buvo aukšto 
ug10, st.am.baus kūno su dėjimo, o kiti du vidutinio flgio. 
Kadangi as tuo metu buvau smarkiai išsigandusi · eidų 
negalėjau įsid ėm ėt i. ' JŲ v 

Mano vyras tuo metu si rgo, todė l jis buvo e 
At .. b d't. d . k namuos, 

eJę pas mus an I a1 pa are rat ą, o paskui• pa ėmė ma· 

• ADS R d. r., 12, 157-158. 
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·yrei ir i ::i::i iv ed ė . Aš f1u oliau prie l.iandihĮ, ėmia u verkti 
1:~ p~·ašyti, kad jie nei šves tLĮ vyro. Už tai jie pradėjo man ' 
\,ušti [<umšč iai s ir ša utuvų buožėmis . Mano vyrą, taip pat 
~,ušdami šautu vtĮ buožėmis, i šstūmė iš kambario, nes jis 
sirgo ir negal ėjo greil va ik šč ioti. 

Sumušę mane ir vyrą, banditai jį išsived ė . Aš tuojau 
pat nubėgau pas savo d ėdę Juozą Ziaunį, gyvenantį taip 
pat Girelės kaime, Kupiškio valsčiuje, ir papasakojau jam, 
kad banditai i šs iv ed ė vy rą. Būdama Juozo Ziaunio bute, 
išgirdau kelis šūvius , bet negalėjau susivokti, kurioje pu • 
sėje ir kod ė l buvo šaudoma. 

Banditams išvedus vyrą, aš jo ieškojau, bet niekur ne
ga l ėjau rast i. Tik maždaug po trijų savaičių Kupiškio 
valsčiaus SatiliLĮ kai mo gyventojas Danielius Varnauskas 
surado savo sodyboje jo lavoną. Prie mano vyro lavono 
banditai buvo pririšę maiše lį su akmenimis ir įmetę lavon ą 
į kūdrą . 

Varnausko kūdroje surastą mano vyro lavoną aš at 
paž inau ti ek iš drabužių ir avalynės, tiek ir iš išvaizdos. 
Vyro lavon ą palaidojau kapin ėse MiliūmĮ kaime. 

Liudininkės RAMANAUSKIENĖS ALEKSANDROS 
parodymai* 

1945 m. spalio 24 d. 

Mano vyras Antanas Ramanauskas dirbo eiguliu ir 
gyveno Panevėžio valsčiuje ir apskrityje, Ve lniaki LĮ kaime. 

l 945 m. gegužės mėn. apie 20 d. naktį į mūstĮ but ą 

atėjo 8 ginkluoti banditai, o keli jLĮ dar buvo likę kieme. 
Atėjusiųjų banditų pavardži ų než inau, bet jtĮ vyresnysis 
buvo aukšto ūgio, tvirto kūno sud ėjimo, t ams ių plaukų , 
veidas tamsus, pailgas, nosis ilga. Kaip ji s buvo apsi 
rengęs , dabar nebeatmenu. Vyresniajam banditui įsakius. 

• AD SR d. r .. 12, 159- 162. 
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mano vy ri) ir man prn d ' j 111u š li lazdomi s p r galv ~ 
• , • '11 llU 

ga r ą , rankas ir l ops. J\\u · anl mn no \'yr~. vy r snysis ba 
dila sa!( , kad j_į mu~a už_ l_ni, jog j i , q, pad e_dąs VRL~ 
organams kovoti su band1 t1zmu. 1lano \ yrą, Jie pasak· 
p a skutinį ka rtą įsp · ja , kad liau l11s i tu rėj ~s ryš ius su VRL~ 
or ganai . Sumu ę mane ir ma no y r ą, vi i banditai i š ėjo 
į mi ' ką . 

Eigulys Mykolas Turi c vi či u s , gy v. Birž LĮ apskr. \labai. 
ninko valsčiau s Stumbrn< io l aimc, po to įvy kio buvo a!. 
vykęs pas mus į namus ir aš jam papasakojau, kad bandi
tai sumušė mane ir vy r ą . Turk cv i č i us man pasakė, kad 
vyresny L bandit as , kuri am į sc1 ldu s banditai mušė m.i. 
ne ir mano ,·yrą, yra Sa bali auskas. Tu rkevi č iu s jį gerai 
pažįsta . 

1945 m. birželio mėn ., n aklį iš 2 į 3 d i e n ą, pas mus į 
butą at ėjo 5 ginkluoti banditai; jLĮ vyresnys is buvo aukšto 
ūgio, juodas, pavardė , rodos, Sabali auskas. Banditams 
u žėjus į mŪSL! but ą , jLĮ vyresnysis, Sabaliauskas, įsakė ma
no vyrui greit apsirengti ir pakinkyti arkl į . Mano vyrui 
pakinkius arklį, banditai pa ėmė i. mŪSLĮ buto dvejas ge· 
lumb ės kelnes, apie du kilogramus tabako ir karlu stl 

mano vyru išvažia\ o į mi · ką. Po to vyras į namus nebe· 
grįžo, ir jo likimas man než inom as. Gird ėjau, kad jį su· 
šaudę miške. Po lo pas mane atėj ęs eigulys Mykolas Tur· 
kevi č ius sakė, kad mano vyras nenorėj ęs kaip re ik gyven!i 
ir kad jeigu jis būtų buvęs „tikras lietuvis" , banditai jo 
nebūtų lietę ir jis btilLĮ likęs gyvas. 

Mano dukteriai Eugenijai R.amanauskaitei dirbančiai 
buhaltere Panevėži o prekybos kontoroje, esan~ioje RarnY
galos ~: . (ma~o d_u~U~ ~y".en~ S odų g. 46 Nr.), Mykolas 
Turkev1c1us, e1guli u1 A1va 1 girdi nt, p asa kė k· d · · nebe· 
d· bt l b · · · l · ' a J 1 1r tĮ ary 1nese Į S a1gose, kad ji ei lLĮ į rnn . . 1 tu 

b d·t . ·1 t . V T b S<ą ll (af su an I a1s ve1 < ų pnes ary LĮ valdž i ą . 

Maždaug po d v i ejLĮ s a va i č ių, kai band ita· 'š .• 
• . 1 1 ved ė 1· mis· ką mano vy r ą , per di eną 1r va ka r ą banc1 ·t . 

1 3 1 gė r ė Jono 
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7, ilio, kokitĮ 45 111 clLJ, gyvena nč i o P a nevėž io valsč iau s či-

1.11 kairne, bule; drauge su jais gėrė Povilas Kavaliauskas 
; , c n ąs Pan vėž i o va l sčiaus VelniakiLĮ kaime. 

gi Naktį i. žilio n amų pas mane į butą atėjo girti 

ginkluoti banditai. l namus u žėjo 5- 6 gi~lduoti ~an~it~i, 
kili liko kieme. J LĮ tarpe buvo ir vyres nysis, auksto ug10, 
juodas, jo pava rd ė , rodos, Sabaliauskas. Užėj ę į mano 
namus, jie pa s i ėm ė vyro- ir dukters drabu žius, sūnaus juo
d ą v iln o nį kos ti u m ą, nuo rankos man nutraukė auksinį žie
dą; pasku i pr ad · jo iš manęs reikalauti radijo imtuvo. Aš 
jiems nepasakiau, ku r radi jo imtuvas paslėptas . Jie ėmė 
lazdomis mane mušti per nugarą ir gal\ ą, ir aš buva u 
priversta pasakyt i, kur yra radij o imtuvas. Visa tai pasi
ėm ę , jie n u ėjo į m i · k ą. Banditas, kurio pavardė Sabaliaus• 
kas, daugi au pas mane į namus nebeuže idavo. 

Kad bandita i per dien ą ir vakarą gė r ė pas Zilį, o pas
kui iš ten at ėj o m anęs apiplėšti, man pasakė Vladi slovas 
Barauskas, gyv. Gri auž i š ki LĮ kaime, ir jo motina Nlorta Ba
rauski enė ; ė li a u man apie tai papasakojo ir pats Povilas 
Kavaliauskas. 

1945 m. li epos mėn . apie 6 val. ryto pas mane į but ą 
vėl atėj o 6 ginkluoti banditai, o keli liko stovėti prie na
nl tĮ . Užėj ę jie paklaus ė , kur yra mano d u kt ė . Sužinoj~, 
kad mano dukters nėra, jie netrukus i šėjo, pasiėmę kiek 
tabako. Kam jiems prireikė mano dukters, aš nežinau; ma• 
lyt, jie nor ėjo ją išsivesti į mišką už tai, kad ji dirbo bu
haltere tarybinėje įstaigoje. AtėjusiLĮjų bandihĮ tarpe buvo 
mano pažįstamLf 

Tamoš iūnas, 22 rnetLĮ, \ idutinio ūgio, Panevėž io vals
čiaus Pinigėliq kaimo gyventojas. 

Jonas K_risiūnas, Panevėž io valsčiaus Vilkapiev itĮ kai 
mo gyventojas, 22- 23 mehĮ. 

Vieną 1945 m. spalio mėnesio sekmadienį l as mane į 

bulą at ėjo 3 ginkluoti raudonarmieč iLĮ uniforma a p s ir engę 
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l,J J1l i J 1e kdlb · jo 11 lu , 1 1-.ai . Aš tu metu nebuv· 
muo • Jie til· pa i ėmė api kiloara mll labal·o · au ll ,i 

. b e \ lf tlll ė ' 

pa mano kaimyną 1ykolą im~ g) v. elni a kiLĮ k . JD 
P · · · · y b y v • • a1n1e 
. ar_ JU 1 1 a_z_~Y 1_os Į namus, ma -; iau, kad lry bandit ai 

kune burn uz J Į mano butą ir pas i ėm ; tabako, i'" · 
is imo buto. CJo 

. DYie~: di~:1om_s ~raslinkus , antr a dien į, apie 5 va lan d ą 
\ aka:_o, _1y· m1 ko Į 1mo namus už. jo 4 ginkluoti bandit ai 
T n Jie I buyo ap ie dvi \ alandas paskui iy len a l ėj o as 
m.~ .. l art~- su bandita is at · jo ir Alb in as P akau vis, Pa~e
Yez10 nl c1aus eln iakių kaimo g) ventojas, kol i ų 28-30 

metų . a1:1ž!~u~ bet į mano but ą įėjo tik du banditai. Kiti 
?_and1ta1'.. 1 • J~ ir Pakaušis, liko pri na mų . Apie ka žką 
Jie ka~be1os1, 1r Pakaušis garsiai juokėsi. Atėj ę bandit ai 
p~sake man kad aš paimčiau iš Pa ne\·ėž io į namus sayo 

um~ . ~taną Ramana_uską, 1928 m. gim imo, gimn azi} o. 
mokin1, yir s~vo_ dukteq Eugen iją, o jei aš to nepadarys iu, 
man~- uzmu : J ie man davė dvi savai tes laiko. Prie nam tĮ 
sto~· ~ęs. A'.b mas Pakaušis bute es antiems bandit ams pa· 
tare Įkr e s ti ma n ka d aš neužmirsYcY1•a u l<a d ·i · •v 
v• • ' , a re1 <Ia ISVa• 
z1Uot1. Ba~d!tai ėmė lazda mušti mane per ga lvą ir nuga· 
r ą . _Smarkiai ma ~e su~ušę , prieš išeid ami, ban ditai pa· 
sake kad per dvi sa a1tes i švaž i uoč iau su savo šeima iš 
\ elniakių kaimo. Pasku i jie nu ' jo. 

Liud ininkės MIELI O IENES ONOS parodymai * 

1945 m. laplaičio 9 d. 

Mano vy ras Kazys Mieliūnas dirbo Sub Y• 1 Y• .1 d • . v • ac,aus va sciaus 
v} < omoJo kom iteto zem s komisiJ·os p,·r . . 1 . 

l. . . . m1n1n <u ir kariu 
buvo 1aud1es gy neJ ų b ū r i o kovotojas. 

1944 m. gruodžio mėn . n akt į iš 25 į 2G d 
buvo vakarėlyje pas Povi l ą Z ako nį, gyv. Tilt; ~~to v~ras 
Į namus ji s grįžo gru odžio 26 d. apie 5 va l g . ų __ ka,mc. 

· ryto i r 1s karto 

• ADSR d. r., 12, 163-164. 

~11 

nuėjo miegoti. A su vaikai taip pat dn r mi ' gojau. Maž 
d:n1g ui 15- 20 min u -; i1Į į mus 1Į n č.l m us ·m· bel l is kaž
kokie nepaž įs t a mi žmon·s. P až iur · ju i pro lang~, pama
čia u k lis šautu, ai ginkluotus vyrus. A supratau, kad 
į 111 0s11 namus beldžias i ga uj s dalyv iai. Buv~s kambaryj e 
111ano vyras pasak·, kad aš ba nditams dunĮ n e atid a ryč i a u, 

0 pals pasisi· p ė ant aukšlo. 
Kad angi aš ban c\ ilams nca lic\ ari au, jie ·m· kalade d1rn 

žyti duris, no rėdam i jas išlaužti. Tač i a u ji ems tai n pavy
ko. Jie ėmė daužyti langus. Vieno lango r ėmu s jie i š lau žė , 

o keturi ų i šmušė stiklus ir pr ad · jo gr as inti, kad, jeigu aš 
neatidarys iu d urų, jie ims mėty ti granata s pro langus . 
Tada aš buvau priversta ati daryti du ris . Į kamb a rį u ž ėjo 

6- 7 šautuvais gi nkluoti banditai ir ėmė ie koti mano vy
ro, bet kambaryje jo nerado. Tuomet keli banditai užlipo 
ant aukšto ieškoti mano vyro, bet ir ten jo nerado. ulip ę 
nuo auk· to, jie p r a dėjo reikalauti, kad aš jiems p as akyči au , 

kur slapstosi mano vyras, o jei aš jiems nepasakysiu, jie 
mane sumuš, o paskui sušaudys mane ir vaikus. Aš jiems 
nepasakiau, kur mano vyras pasisl ėp ė. Band itai antrą ka r
tą užl ipo ant aukšto . Suradę mano vyrą jie atsived ė į kam
barį ir li ep ė greit apsirengt i. Mano vyrui pradėjus reng
tis, mūsų devynerią metq duktė Danut~ pastebėjo t ėvo 
šone žai zd ą , iš kurios bėgo krauj as. Ji apie tai p as akė tė 

vui, ir jis iš karto apalpo. Banditai ėmė jį mušli ir spar· 
<lyti kojomis, o paskui bas ą i švarė iš namtĮ ir už koki LĮ 
100 metnĮ suš audė. -Vyro lavoną aš pa kui parsi gabenau į 

namus ir palaidojau. Vyro kūne buvo matyt i keletas žaiz
<l tĮ nuo kulkLĮ, o viena ža izda buvo galvoje. P avardž ilĮ ban
~itti, kurie nužu dė mano vy r ą , než inau. 

Tą d i en ą , ka i bandita i nužudė vyr ą, jie iš ma no buto 
pa ėmė 1500 rublitĮ, p usbačius ir kitokiq daikt l1, taip pat 
mano vyro asmens dokumentus. 

Turiu 5 vaikus nuo 9 iki 18 melLĮ . Turiu l ,~ '1a iemės , 

n a mą , arklį ir karvę . 

6 Už~ok. r. 800 81 



Liudininko SOR.O KO PETR.O parodymai* 

1945 m. lapluičio 15 d 

Iki 1945 m. vasario mėn. Karsakišk io .mi estelyje dir
bau pašto skyriaus virvininku ir drauge su savo šeima gy. 
vcnau prie pa vto skyriaus. 

1944 m. apie gruodžio dvide · imtą dien ą, maždaug 10 val. 
vakaro, pas mane į butą pradėjo belstis Karsakiškio mies
telio gyventojas Juozas Misonis ir pasakė, kad pas mane 
at ėjo sveč ių ir aš turiu atidaryti duris ir juos įleisti. Aš 
iš karto nenorėjau atidaryti durų ir įsileisti nepažįstamų 
žmonių, bet, pažiūrėjęs pro lan gą ir pama tęs kelis gink
luotus banditus, kurie ėmė man grasinti, a· buvau pri
verstas atidaryti buto duris. Į kamba rį įėjo 5 ginkluoti 
banditai. Ji e man li epė iškelti rankas aukvtyn ir paklausė, 

ar nėra pas mane milicijos darbuotojo Prano Misonio. 
A· jiems atsakiau, kad Prano Misonio pas mane nėra. 
Tada banditai ėmė reikalauti iš man <;s ginklo ir daryti 
kratą. Aš jiems pasakiau, kad ginklo netu riu. Neradę 
pas mane ginklo ir pasiėmę su savimi atves tąjį Juozą 
Misonį, banditai i šėjo . 

Maždaug už pusantros-dviejų valandų į mano butą vėl 
atėjo trys gi nkluoti banditai. Užėj ę į kambarį, jie viduryje 
kambario pastatė rankinį kulkosvaidį, man įsakė apsireng
ti, o patys kirviu ėmė laužti seifo duris. I š l aužę duris, jie 
paėmė pašto ženklų už 230 r ublitĮ ir apie 25 rublius pi
nigų, telefono aparatą, kancelia rij os reikmenis ir degtu
kus. Mane jie privertė nešti telefono ·apara t ą ir nusivedė 
prie tilto už Karsakiškio miestelio. Banditams mane iš· 
vedant, mano žmona i šbėgo lauk ir ėmė šaukti, tada ban· 
ditai, grąsindami ginklu, nuvarė j ą namo. 

K~i mane atved~ prie tilto, ten jau buvo banditų at· 
varyti Juozas Kam1nskas, Pranas Misonis ir J·o - us 
J M. . B d·t sun 

uozas 1so111~. an I ai _api~ kažk_ą tarp savęs kalb ėjosi. 
Paskui mane ir Juozą M 1 sonĮ palei do į namus. 

• ADS.R d. r., 12, 165- 166. 
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Kai bandit ai paėmė mane iš namų ir varė prie tilto, 
vienas iš banditLĮ, nedidelio ūgio, kumščiais mane mušė per 
vei d ą ir galvą. 

Juozą Kaminską ir Pr a n ą Mi so nį banditai nusivarė į 

mišką. J LĮ lavonai buvo surasti maždaug už savaitės. Ka
minsko k ūne buvo matyti žvėr i ško kankinimo p ėdsakų -
išmušta akis, gerklė per piauta, krūtinės ląsta sulaužyta, 
kūnas subadytas peiliu. Misonio kūne taip pat buvo ma
tyti kankinimo ir mušimo p ėdsakų. 

Surastus Kaminsko ir Misonio lavonus giminės palai
dojo viename kape Karsakiškio miestelio kapinėse. 

Aš netrukus pers ikėliau gyventi į Panevėžį, kur ir da
bar gyvenu. 

Liud ininko MISONIO JUOZO parodymai* 

1945 m. lapkričio 14 d. 

1944 m. gruodžio mėn. naktį iš 19 į 20 d., apie 21 val., 
į mūsų butą Karsakiškio miestelyje ėmė belstis nepažįstami 
žmonės, prašydami juos įsileisti pasišildyti ir parodyti ke
li ą į Taruškos stotį. Tuo metu namuose buvo mano moti
na, aš ir jaunesnis brolis. Tėvo namuose nebuvo. Aš ne
no rėjau įsileisti tų žmonių, bet jie grasino įmesią granatą. 

Mama išsigandusi liepė atidaryti duris. Į butą į ėjo apie 
10 ginkluotų banditų. Užėję į but ą, jie ėmė ieškoti mano 
tėvo, dirbusio milicijoje. Jo neradę, jie paėmė tėvo auto
matą ir šautuvą, o man liepė eiti kartu su jais, surasti 
t ėvą ir paimti iš jo pistoletą. Banditams įsakius, aš apsi
rengiau ir su jais nuėjau pas Karsaki.kio pašto skyriaus 
viršininką Soroką. Banditai privertė mane pasibelsti į So
roko butą. Sorokui atidarius duris, užėję banditai iškratė 
but ą, bet nieko neradę pa ėmė mane ir nuvedė prie Kamins
ko namLĮ. Cia jie mane privertė pasibelsti ir prašyti, kad 

.. J\DSR d. r., 12, 167-169. 
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įleistų . Kaminskas, neįtardam as , kad prie namtĮ stovi ban. 
dilai, mano prašomas atidarė duris. 

Kaminskui atidarius duris, į kambarį į' jo apie 10 gink. 
luoltĮ banditų, o kiti liko slov ·u prie n a mų. Banditarn 
įsakius, ir aš užėjau į namus. Banditai ėmė iš I<a~ 
minsko reikalauti ginklq, bel jis atsakė, kad jokio ginklo 
neturi. Tuomet banditai paguld : jį ant grindLĮ, pradėjo 

mušti V auluvų buožėmis , spardyli balais į galvą, šonus, 
mušti gumine lazda per nugarą. Gumine lazda Kaminską 

mušė trys banditai, pakaitomis kiekvienas sudavė po 15 
smūgių. Smarkiai sumušę Kaminską, banditai paėmė mane 
ir nuvedė pas Karsakiškyje gyvenantį Juozą Ladaučių, ku
rio bute tuo metu buvo mano tėvas . 

Banditams užėjus pas Lad aučiLĮ, mano i'vo jo namuo
se tuo metu nebuvo. Tėvas buvo atskirame namelyje, ku
riame gyveno Kastė Degesienė. Ladauč i a us bute bandibii 
ėmė girtauti, o paskui, nuėję pas Deges ienę, paėmė mano 
tėvą ir nusived · prie Ladaučiaus namo, kur jį saugojo 
keli banditai. Mane laikė namuose. Po išgertuviq Ladau
čiaus namuose banditai paėmė mane su tėvu ir nusivedė 

prie tilto. Cia jie ėmė klausinėti tėvą, ar jis turi dar šovi
nių. Tėvas jiems atsakė, kad turįs dar 20 šovin iLĮ. Tėvą 

su sargyba paliko prie tilto, o mane trys banditai nuvedė 
į mūsų butą paimti šovinių. 

Paskui banditai vėl, vesdamiesi mane, nuėjo prie Juo
zo Kaminsko namų, pa ėmė jį ir mus abu nusivarė pas 
Soroką. Mane, Soroką ir Kaminską banditai nuvarė prie 
tilto, kur buvo saugojamas mano tėvas. Pakeliui vienas 
banditas sudavė man tris kartus gumine lazda. Soroko 
bute banditai pa ėmė telefono aparatą. Atvarę mus visus 
keturis prie tilto, banditai mane ir Soroką paleido namo, 
o mano t ėvą ir Juozą Kaminską nusivedė į mišką. 

Už kokios savaitės tėvo ir Kaminsko lavonai buvo su· 
rasti miške, maždaug už 4 kilometnĮ nuo Karsakiškio mies· 
telio. Mano t_ėvo kūne buvo matyti žaizdos nuo kulkLĮ, taip 
pat žvėriško kankinimo p ėdsakai. Jam buvo išmušti visi 
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dantys, sudaužytas veidas, šonas buvo subadytas peiliu 

ar durtuvu. 
Spren džiant iš to, kaip Kaminsko kūnas sužalotas, ban-

ditai jį buvo žv' ri ška i nukankinę: išmušta viena akis, smar
l<iai sumuštas vei das, krūtinės ląsta sulaužyta, matyt, kir
viu, rankos subadytos. 

Mano t ·vo ir Juozo Kaminsko lavonus mes atpažinome 
tiek iš išva izdos, tiek ir iš drabužiLĮ. 

Pasku i mes juos palaidojome viename kape Karsakiš
kio miestelio kapinėse. 

Liudininkės JANKUTĖS ELENOS parodymai* 

1945 m. lapkričio 14 d. 

Mano vyras Juo7as Kaminskas dirbo prie plento re
monto darbų. Apie gruodžio vidurį jis stojo tarnauti Kar
sakiškio miestelio milicijoje. 
1 1944 m. gruodžio 19 d. vakare, apie 8- 9 val., pas mus 
i but ą atėjo milicijos darbuotojas Pranas Misonis, gyv. 
Karsakiškio miestelyje. Jie abu pasikalbėjo, o paskui sėdo 
lošti kortomis. Apie 10 valandą vakaro Pranas Misonis 
nu · jo pas La daučių, gyv. Karsakiškio miestelyje. Aš, mano 
vyras ir motina, Jankienė, sugulėme. 1esuspėjome užmigti, 
kai i m[lsq butą ėmė belstis nepažįstami žmonės , kurie 
klausinėjo, ar nėra pas mus Misonio. Mano motina atsakt:>, 
kad Misonis · iš mllSLĮ iš ėjo, bet kur, ji nežinanti. Tuom('t 
Prano Misonio s[lnus Juozas, 17 metq, ėmė prašyti mano 
vyrą Kaminską Juozą, kad jis atidary tLĮ duris . .Mano vy
ras, nieko neįtardamas, atidarė duris. l kambarį įėjo 7-8 
ginkluoti banditai. Nė vieno iš jLĮ nepažinojau. Banditai 
ėmė reikalauti iš mano vyro šautuvo. Jis šautuvo neturėjo 
ir atsakė, kad jo neturįs. Banditai tada paguldė mano vyrą 
ant grinc\LĮ ir ėmė šautuvu mušti per nugarą, o batais 
spardyti šonus ir galvą. Paskui, paėmę guminę lazdą, pra
dėjo mušti jį per nuga rą. Smarkiai sumušę, mano vyr:} 

• ADSR el. r „ 12, 170-172. 



banditai paklupdė ir, ik i šę jam į burną šautuvo van, d' 
vėl ėmė reikalauti šautuvo. Mano vyras Pasakė, kad ' .. 1· 
ginklo neturi . Banditas, įkišęs mano vyrui į burną šaut/' 
vamzdi, ėmė jį mušti tuo vamzdžiu. Iš burnos Pasiro:' 
kraujas. Ta ip mano vyrą sumušę, banditai i šėjo, Palikdam'. 
tris banditus kambaryje. Likusieji kamba ryje pasakė m,. 
no vyrui, kad mūsų kaimynas praneyęs, jog jis turįs gink. 
I ą. Kaimyno pavardės jie n epasakė . Greit visi banditai iš
ėjo iš mūsų buto, ir namuose liko tik mūsų šeima. Sunkiai 
sumuštą vyrą aš su savo motina pagu ld žiau į lovą . Maž. 
daug už valandos į kambarį vė l u žėjo 5 ginkluoti banditai. 
Vienas jų įsinešė ra nkinį kulkosvaidį, pasta tė kambario 
viduryje ir vėl ėmė reikalauti iš mano vyro ginklo. Bet 
mano vyras ginklo neturėjo ir negal ėjo jo atiduoti bandi
tams. Buvęs lauke banditas pro langą įsakė, kad mano vy
ras greit apsirengtų, nes jį iyves. Banditai kruopščiai iš
kratė butą, pa ėmė apsirengusį vyrą ir i šsived ė Panevėžio 
link. Tą pač i ą naktį jie i ys ived ė ir Praną Misonį, Karsa
ki škio mieste lio milicijos darbuotoją. 

Maždaug už savaitės liaudies gy nėj LĮ būrio kovotojai 
surado miške už Karsakiškio stoties mano vyro Juozo Ka
minsko ir Prano Misonio lavonus. 

Misonio lavone buvo matyti žaizdos nuo kulkų , mano 
vyro kūne buvo matyti žvėriško nužudymo pėdsakai : iš
mušta kairė akis, perpiauta gerklė, krūtin ės l ąsta taip su
daužyta, kad buvo matyti visi vidaus organai, rankos subadytos peiliais. 

Banditų nukankinto savo vyro lavoną atpažinau iš iš
vaizdos ir iš drabužių . Lavoną pa ėmiau ir palaidojau l(arsakiškio miestelio kapinėse. 

Misonio lavonas taip pat buvo atpažintas. šeima pa· 
laidojo jį viename kape su mano vyro lavonu. 

„ Kitą d_ie.n ą, _nuvarius mano vyrą į mišką , aš nuėjau į 
mrską JO reskotr. Ten mane sutiko banditas. Aš „ at aži· 

•• Y • b t B JĮ p nau, nes 11s muse mano vyrą u e. anditas mane i šva rė iš miško. 

Ų GAUJA NACIONAL\ST 
SKUODO RAJO!'JE 

l' ·t·no J Stan. iaus (V 0i i , · ·) 
: k ·t parodymai ir i ą 



Silinas Vincentas, Vincento s., gimęs 1919 
metais Lietuvos TSR, Skuodo ra jone, Arkšvos 
kaime, kilęs iš buožių šei mos, baigęs tris pra
džios mokyklos skyrius, gyveno nelegaliai. 

SILINO VINCO parodymai* 

Nacionalistų gauja 
Skuodo rajone 

1951 m. rugsėjo 19 d. 

Aš, Silinas, tikrai priklausiau Mockaus vadovaujamai 
nacionalistq gaujai, kuri veikė Klaipėdos srityje, Skuodo 

rajone. 
l tą gaują aš įstojau šiomis aplinkybėmis: anksči<1u 

gyvenau buVL)Siame Ylakių valsčiuje, Arkšvos kaime, da
bartiniame Skuodo rajone. Aš buvau pažįstamas su Leo
nu Mockum, kuris okupacijos metu buvo apsaugininkas, 
o, Tarybinei Armijai išvadavus Lietuvos TSR iš vokiškųjLĮ 
grobikų, gyveno nelegaliai. 

Slapstydamasis nuo Tarybų valdžios organų persekio-
jimo, Mackus suorganizavo gaują, kuriai priklausė Pukins
kas, Gembutas ir Gembutaitė, su kuria jis ne kartą buv•) 
at ėj ęs pas mane, kaip pas gerą draugą. Mackui ir kitiems 
banditams aš duodavau maisto produldtĮ . 

1946 metų rurlenį Tarybų valdžios organai suėmė mano 
brolį Justiną Siliną, Vladą ZitktĮ, Zenoną Cimbarą ir kitus 
Arkšvos kaimo gyventojus. Bijodamas atsakomybės prieš 
Tarybq ·valdžią už talkininkavimą ginkluotai gaujai, aš 
pradėjau gyventi nelega1iai. Zinodamas, kad Arkšvos kai
mo gyventojas Augustas Dapšausl<as, turįs 50 metq, p:i · 
taiko ryšius su Mackaus gauja, aš nuėjau pas ii ir kurį 
l a iką ten slapsčiausi. Paskui susitikau su Mockum ir, 



J 
paai v kinęs jam, kokia mano pad ._ tis, praš iau priimti į 
ją. Mockus iv pradž i tĮ manQs į ga ują nep ri ėmė ir iš ~au. 
šausko i šėjo į mišką. ap. 

Tada iš Dap vausko av nu ėja u pas Arkšvos kaimo g 
venloją Leon ą Batakį ir, susitaręs su juo, ant arklidės aukt 
to įsirengiau bunkerį ir jame slapsčiaus i. Ma i stą man duo. 
davo Batakis. 

Antr ą kartą susitikęs su Mockaus gauja pas Dapšaus. 
ką, aš pasakiau lockui, kad man viena m slapstytis nuo. 
bodu, ir vėl paprašiau jį priimti mane į gaują. Mockus 
sutiko ir papasakojo, kad jis vadovauja gaujai, kuri kovo
ja prieš Tarybų valdžią, žudydama ir ap ipl ėš dama tarybi
nio bei partinio aktyvo narius. Kad angi visi ba nditai turi 
slapyvardžius, man jis taip pat davė s lapyvardį „Klevas'' 
ir paai škino, kad visi gaujos dalyviai taip vadins mane, 
kad plėšikaujant vietiniai gyventojai nesuži notų mano ti k
ros pavard · s. 

Tuomet Mockus paklausė manęs , ar aš nebūs iu bailys ir 
ivdavikas. Aš pri ža d ėjau būti atsidavęs jo gauja i. Jokios 
priesaikos iv manęs jis nereikalavo, nes aš su juo buvau 
anksčiau pažįstamas. Kai Mockus pri ėmė mane į gauj ą, 
aš nu 'jau su juo į Klaišių mišką . Ten jis d avė man au
tomatą PPS. 

Iš Klaivių mi vko aš, Mockus, Gembutas ir Puki nskas 
nuėjome slapstytis į mi šką Latvijos TSR, Priekulės rajo
ne. šiame miške mes susilikome su kitais band itais, kurių 
vadeiva buvo Venckus. ·Iš viso gaujoje buvo 30 banditų . 
Ga ujos vadeiva Venckus taip pat klausi n ėjo manęs asmens 
duomenų, o paskui įsp ėjo, kad aš bū č i a u atsidavęs gaujai, 
nes kitaip jis atsiskaitysiąs su manim bet kuriuo metu . .. 

Plė š ikai 

Mockaus bunkeryje m s s l aps lėm•s nuo 1947 metų 
sausio mėn sio iki pavasario. 1947 melLĮ balandžio mėnesį 
apiplėšėme Klaiš ių kaimo gyv nloją Zemc lį . Iš jo mes 
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Įėmėme daug grūdų, d a iktų ir maisto produktų, Zemelio 
\kliu parsivežėme viską į bunkerį ir paslėpėme, o patys 
~uėjome slapstytis į Kl a i š ių ka imo Girel ės mi šką, kur Moc
kus turėj o i šsi kasęs žemėje bunkerį. čia mes slapstėmės 
du-tris mėnes ius, o paskui i šėjome į mi šką Latvijos TSR 
teritorij oje ir kartai s ateidavome į tą bunkerį. 

1947 metLĮ vasarą mes s lap stėmės Latvijoje, Dames 
vardu vadinamo miško rajone. Tą pač i ą va sarą iš Dames 
miško Mockus su Gembu tu nuėjo į kaimą, ten susitiko su 
Donėla, Kalinausku, Juozu Donėla ir vokiečiu, kurio sla -. 
pyva rdis buvo „Hitleris" . Jie visi atėjo pas mus į mišką ; 
mes p as i st atėme palapines ir kurį l aiką gyvenome jose ... 

Be to, aš užmirv au papasakoti , kad, pra ėjus kelioms 
dienoms po Q : saiLĮ malūno apipl ėšim o, mes apiplėšėme 
pieninę Margininkų kaime, pa ėmėme centnerį sviesto, 
grietinės ir kiaušinių; be to, apipl ėšėme malūn ą, malūno 
vedėją, pa ėmėme vertingų daiktų. 

1947 metų vasa rą gauja, kuriai aš priklausiau, keturis 
kartus apiplėšė pi eninę, iš kurios pa ėmėme po l-2 cent
nerius sviesto, dvi d ėžes kiaušiniLĮ ir buvusią tuo metu pie
ninėje griet i nę. P askutin į k a rt ą ap ipl ėšę pieninę 1947 me
tų rugpiūčio mėnes į, prie mali:"1110 Sa rkės kaime mes 
nužudėme revizorių ir Skuodo rajono Kuinelių kaimo gy
ventoj ą pilietį Donė l ą . 

Pa skutinį ka r tą ap i p l ėšę Sarkė s pieni nę, žinoda mi, kad 
po · a pipl ė imo ma vina atvažiuos kariuomenė, Mockus, P[
lip aitis, š li č ius, Donėla ir kiti už dvi ejtĮ kilom etrų nuo 
Skuodo ant plento suorganizavo pa alą,- an t plento pa• 
d ėjo min ą, kuria no r ėjo susprogdinti maš iną su kareiviais. 
Tačiau mašinai su kareiviais važiuojant, mina nespro
go. Tuomet band itai a p ša udė, n ušovė v o f e rį; mašina nu
virto į g riovį, banditai pabėgo ir ivsi l apstė, o po ke litĮ 

di c n tĮ susirinko Da,mes mn<c. čia slapstydamiesi, pa grnsi
rn~ ginklu, pa ėmėm iš vieno val liečio ark lį ir pe rvežėme 

vi s ą pri ipl · v t ąjį t urtą iš bunkerio Pušy nės rni ~kc į Da
m s mi šką, o , ežimą gr ąžinome . .. 
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Aš pamirsau papasakoti, kad 194 7 metais, vėlai r 
nį, mes a p ipl ėvėme Ark"vos kaimo g ventoją Liudą Joud~. 
t į ; iš jo atėmėme gr Ct d LĮ, m iltLĮ, l a v ini ų , vertingų dai::·· 
nuvežėme visa tai Sm aižiu i ir atidav · me. 11• 

1948 metų pavasa rį pas mus į b u nkerį atėjo ir slapstė. 
Justas Gembutas. kurio slapyva rdi s buvo „Jekeris" . Pa:'. 
kui mes pasiskirst" rne i gru pes. Mudu su Mockum nuėjo. 
me į J edž iotLĮ k aim ą pas Praną Lenkauską, įsirengėme pas 
jį bunkerį ir jame s l a p stėmės . P uki nskas su Gembutu ir jo 

·broliu Bronium i "ėjo į Vab a li ų k a i mą ir slapstėsi ten bun. 
keryje. Broni us Gembutas mirė , o jo brolis J_ustas su. 
imtas. 

Iš kito bunkerio S a rkės kaime voki etis su 2ipre išėjo 

į Latvij ą, į Kalnin inkLĮ ka im ą ; č i a jie turėjo bunkerį, bet 
jį surado kareiviai ir sunaikino. 

Iš treč ios gru p ės 1948 metai s Pilipaitis žuvo, Aleksas 
Urvini s legaliz avosi, jo t ėv a s Urvinis žuvo, š ličius ir Gu
reckas suimti , Tamašauskas žuvo, Juozas Donėla legaliza. 
vosi, jo brolis Alis žuvo, vokietis slapyvardžiu „Hitleris" 
taip pat žuvo. 

Slapstydamies i bunkeryje pas Lenk a uską, 1948 metų 
rudenį aš, Mocku s ir Lenkauskas pastarojo arkliais nuva
žiavome į Kri švos kaimą pas Igną Kaupį, . apiplėšėme jį, 
pa ėmėme 10 cen tne ri ų grūd ų, primusą , suvirinimui lempą 
ir kitoki ų d a ikt LĮ ir nuvež ėme viską pas Lenkauską. Grū· 
dus atid avėme jam sumalti. Iš grūdLĮ jis kep ė duoną, o 
iv ki tų produ ktų gamino karštus valgius. 

Tą p a tį rudenį, 1948 metais, aš, Mackus ir Lenkaus
kas, kuriam aš daviau savo ginklą, nu ėjome į Arkšvos 
kaimą , pa ėm ėme iš Domo Daukšo dvi avis, išdauž ėme jam 
langus ir gra sinome nužu dyti . Avis atidav ·me Lenkauskni 
mums maistui gaminti. Tą patį rud e nį mudu su Mockum 
apipl ė š ėme Sarkės kaimo gyve ntoj ą Kai ks ą , pa ėmėme iš 
jo 600- 700 rubli ų , ve rti ngLĮ dail<tLJ ir dvi avis . Mus nuved~ 
pas j į Sarkės kaimo gyventojas Tadas Viršila. Avis mes 
;itid avėme Lenka uskui, o daiktus ir pinigus pasi f' mf' me sau-

t948 metais, aš, Mackus ir Lenkauskas apiplėšėme Sai;
kės kaimo gyventoj ą Kost ą Li atuką , at ėmėme grūdus, 
,erlingus daiktus, dvi avis ir kt., sukrovėme viską į Len

~ausl<o vežimą ir parvažiavome vi si trys atgal. Lenkauskui 
atid av ėme avis ir gr C1d us , o daiktus sau pasi ėmėme. Lia
t uką mes jau kartą buvome apipl ėšę 1947 metais. Po antro 
a pipl ėšimo jis palaikė ryšius su mumis, mus sl ėpdavo, 

duodavo mums maisto ir naminės. 

1948 metų gruodžio mėnes į mes apiplėšėme dvarą*, 

p a ėmėme ten 4- 5 kiaules. Banditas Zemelis sudėjo ver
tingus daiktus į maišą ir nunešė į vežim ą ; kokius daiktus 
jis pa ėmė , aš nežinau. Papiautas kiaules nuvežėme ark
liais pas L nkauską ir pasidalij ome. Mėsos davėme Ze
meliui, Gudauskui ir Kalin auskui. Prisipl ėštus daiktus 
pa s i ėmė 2.emelis. Iš mėsos Lenkauskas gamino mums 
maistą. 

1949 metų pradžioje aš, Mockus ir du Gudauskai api
plėšėme Sa rkės kolūkį, iš Bučio sodybos paėmėme tris 
kiaules. uvežę jas į centrinį kelią , vi e ną davėme Gudaus
kui, o kilas nugabenome pas Lenkauską . 

Tais pačiais metais mudu su Mockum Rūšupių kaime 
pas Kaz imierą Varnaitę įsirengėme bunkerį ir slapstėmės 

jame dvi savaites. Tuo metu pas mus at ėj o mano pusbrolis 
Albertas i\inas, kuris papasakojo, kad Gudauskas buvo 
suimtas, bet tardymo metu nieko neprisipaž ino ir buvo 
paleistas. Albertas Silinas gavo iš bandito Donėlos au
tomat ą ir, kaip gaujos dalyvis, sl a pstėsi bunkeryje. 

Barkutės kaimynystėje gyveno dvi seserys Silgalytės, 
vardų nežinau, kuriomis Barkutė buvo nepatenkinta. Mac
kus taip pat norėjo jomis atsikratyti. Vi eną naktį aš su 
Mockum nuėjau į Lenkausko bunkerį. o Albertas Silinas 
padegė Silga\yčitĮ sodybą ir i šėj o . Po to saugumo dar
buotojai surado bunkerį pas Barkulę ir j ą su ėmė . Alber
tas Silinas ir Mockus .man ė , kad Silga l yt ė išdavė TarybLĮ 

• Kolūkio gyvulių fermą . Red. 
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, 
valdžios organams mūstĮ bunk rį, ir mes nut arėme . 

Jas nužudyti ... 
1950 mehĮ pavasarį aš, broli s Albertas ir Mockus a . 

pl ėšėme Gonaičių kaimo gyv ntoją Ju ozą Mengaudį ; pi~ 
jo at' mėme maisto produktus, v d ingus daiktus ir kt. 
Visa tai nunešėme į Lenkausko bunk ~ rį. 

T ą patį 1950 metLĮ pavasarį mes ap ipl ėv ėme Arkšvos 
kaimo gyventoj ą Augus tą Da p ša u s ką. Su prisigrobtais 
produktais ir daiktais grįžome į b unkerį. 1950 metų vasarą 
pas Pakai ni ši ių kaimo gyventoją a V, brolis Albertas ir 
Mackus sutikome Alį Ziprę , i šėjome kartu su juo į Kaletų 
mišką, esan t į Latvijos TSR, p a si sta tėme palapinę ir te11 
slapstėmės. 

Sla pstydamies i tame mi ške, mes ap i p l ėšėme Narvydžių 
kaimo gyventoją Man i uką; ten p aėmėme laši nius, kitok i ų 
maisto produktų ir daiktų ir jo palies arkliu nusivežėme 
į Kaletų mišką . Be to, tame pa č i ame kaime banditų gru
pė , kuriai aš priklausiau, apipl ėšė ket urias sodybas; iš pri
sipl ėštų daiktų mes pa ėmėme radijo ap a ratą, kuris mūsų 
buvo laikomas palapin ėj e. 1950 metLĮ v asarą apiplėšėm~ 
Sarkės kaimo gyventoją Liudą mitą; iš jo atėmėme akor
deon ą, 600 rublių, miltus ir kitokių d aiktų . Pri s ipl ėštą tur
tą nusinešėme į palapinę Kaletų mi ške. Toje palapinėje 
slapstėmės gana ilgai. Maisto mums dar atvež davo Len
kauskas iš bunkerio. 

Kaletų miške mes įsirengėme bunkerį, kuriame paslė
p ėme mėsą bei kitus maisto produktus ir prisiplėštus daik
tus, o patys išėjome į Pri ekulės rajoną, Dunikų mi šką. No
riu paai škinti, kad bunkeris yra Dunikų , o ne Kaletų miš
ke, prie skynimo, kairiajame nedidelio upelio krante. Jame 
yra trys šautuvai ir šovinių. 

Bunkeris įrengtas miško aikštelėje; ša li a jo, ant dau
bos šlaito stovi dvi eglės. Dunikų miške iš balamĮ mes pa
sistatėme trobe l ę, bet ją pa stebėjo moterys, todė l mes ją 
sudeginome. P? to perėjome Bartos upę ir s l apstėmės Du· 
nikų miške iki išvažiavimo į VilniLĮ. 
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A p y 1 _i n k ė s p i r m i n i n k LĮ ž u d y m a s 

1951 m. spalio 24 d. 

1g48 mctq kovo mėnesį aš kartu su gaujos dalyviais 
Leonu Mockum, Zemcliu, Pukinsku , Gembutu ir Zipre vie
ną n aktį nužudžiau Skuodo rajono arvydžių kaimo gy
ventojus Donėl ą ir Karazin ą su sūnum. 

1948 metų kovo mėnes į aš, banditai Pukinskas ir Mac
kus slapstėm ės bunkeryje pas Sarkės kaimo Sta sį šmai 
žį. Tuomet Mock11 s p as i ū l ė nužudyti arvydžių kaimo gy
ventojus Don ė l ą , Kara ziną ir jo sūnų už tai , kad, kaip pa
reiškė Mackus, pi rmasis dabar yra a p y lin kės taryb0s 
pirmininkas, an tra is - buvęs tos tarybos pirmininkas, o 
trečia sis ketina stoti į liaudies gynėjų eiles. Panaši ai Mo~·
kus kalb ėjo jau nuo 1947 metq rudens, kai tik mes per
ėj ome į bunkerį pas Smaižį, bet tad a mes nesutikome nu
žudyti Donėlą ir Karazin ą su sūnu mi, o dabar sutikome 
su jo pa s i ū l ymu . Tada Mockus nuėjo į b unkerį pas Sar
kės kaimo gyventoją MickLĮ, no rėdama s pakviesti eit i kartu 
su mumis nužu dyti hĮ žmonių ten bes islapstančius mi.is LĮ 

gaujos dal yvius: Ziprę , Gembutą, Zemelį ir Zališauską. 

I šbuvęs vi eną dieną Mickaus bunkeryj e, kitą dieną vaka
re Mackus grįžo atgal su tais banditais, išskyrus Zališaus
ką, kuris liko bunkeryje. 

Paskui aš , Mackus, Pukinskas, Zemelis, Ziprė ir Gem
butas iš Smaižio nuėjome į Skuodo raj ono NarvydžiLĮ kai
mą . Priėj ę prie Karazino namq, mes apsupome juos. Gau
jos dalyvis Zemelis pabeldė į langą ir pareikalavo, kad 
Rarazinas atidaryhĮ duris. Tač iau Karazi nas, nepaisant 
mūsų beldimo, neatidar ė. Tada banditas Zemelis išmuš,~ 
l angą, pro kurį į kambarį įlindo Mackus ir Gembutas. 
Tuo metu aš, Pukinskas, Zemelis ir Ziprė stovėjome sargy
boje už 5- 10 metrų nuo Karazino n amų. Kambaryje pa
sigi rdo trys ar keturi šuviai. Netrukus Mackus ir Gembutas 
atidar ė duris ir iš· jo, nešdami 10 kg ki au lienos ir portfe lį . 

Jie mums papasakojo, kad nušovę Kara z iną_ ir jo sūnų . 
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Po to banditai Mackus ir Gembutas liepė pas Gadcik 
gyvenančiai merginai r ngtis ir eiti kartu su mumis. } 
buvo priversta mūsų paklausyti, apsireng· ir i šėjo. Ga/ 
vėje Mackus ir Gembutas pa · mė ją už r a nkLĮ ir nuv ct· 
pas Karaziną, pasakę, kad ji lurinti pažadinti Karazin e 
Kai priėjome prie Karazino namtĮ, ji pabeldė į l angą. / 
girdusi lai l arazino žmona Karazinienė pakl ausė, kas č; 
b~ld žiasi. T~ mergaitė pasisakė Karazinienei esa nti kaini/ 
ne, paklau e, ar nepažį ta jos, ir paprašė atida ryt i duri 3 

l arazinienė atsakė, kad naklį ji neatidarys durų ir n eįsi: 
leis jos. 

Tad~ _b~ndi~~s. Z~melis ivmušė Karazino namo lan gą, 
pro kuq 1s1verz Į v1dLĮ Mackus, cmbulas ir „Trumenas" 
ir nužudė Karaziną . Tuo melu lą merginą prie Karazino 
naITILĮ saugojo banditas Zipr·. Kai · jome iš Karazino nu. 
žudyti Donėlos, gaujos dalyvis Zipr· paleido ją, liepęs ei ti 
namo. 

1947 m tų birželio m·nes1 aš ir gaujos dalyviai Pu
kinskas, Mackus, Gnažauskas, Gureckas, Pilipaitis, Sle· 
žys ir Gembutas kuodo rajono TruikintĮ kaime nužu d ėme 

to kaimo gyventojus Grabauską, jo žmon<Į Grabauskicnę, 
jų SŪnLĮ Grabauską, Rimkų ir Balakį. 

ž l a i, k a d s ū n u s ko m j a u n u o l i s ... 

1947 m lLĮ vasarą aš kartu su gaujos dalyviais Pukins· 
ku, Mockum ir kitais slapsčiausi Dames miške. Kartą ban· 
elitas Mackus mums pasiūl · nužudyti TruikimĮ kaimo gy· 
v nlojų Grabauską, jo žmoną l ei sC11111, 13alakį ir RimktĮ 
už li.li, kad rabauskas luri ginklą ir jo sClnus yra korn· 
jnunuolis, Rimkus ir Balakis pa laiko ryšius su Tarybtį 

valdžios organais ir pranc5in '>ja, kaip par išk' Mocl<us, 
c1pi' mu , banditus. M s vi i, jLĮ tarp ir aš, sutikom su_ 
tuo. l itą di ną vakare apsigi11klav~ iš Darn miško 111 s 
l r(•jo111 i l laišitĮ mi ~ ką. ii.l i šbuvę vi ną di ną, vakare 
m s visi nuėjome į Truikinų kaimą ir pasukom l as Bn la kį . 

o 

Jis dar nemiegoj_o, _jo namo dL'.rys -~uv~ _atvi~o~. Į _ ~i d LĮ ~as 
Balakį įėjo band1ta1 Gureckas 1r Pil1pa1tis. As 1r kiti gaujos 
dalyviai slov · jome lauke. Už penkiLĮ ar dešimties minučiLĮ 
Gureckas ir Pilipaitis išėjo ir išvedė Batakį. Vesdamiesi 
jį, m s nuėjome pas Truil imĮ kaimo gyventoją Grabauską . 
Pri s iartinę prie jo namų, apsupome juos ir užtikome Gra
bausko šeimą miegančią. 

Matydami tai, banditai Mockus, Tamašauskas ir Gem
bulas pabeldė į langą, norėdami, kad Grabauskas atida
rytų mums duris. Išgirdęs Grabauskas paklausė, kas čia 

beldžiasi. Mockus, Tamašauskas ir Gembutas pasisakė esą 
milicijos darbuotojai. Grabauskas patikėjo ir atidarė duris. 
Aš, Gembutas, Tamašauskas ir Gureckas įėjome į vidų. 

Ten banditas Tamašauskas liepė man saugoti Grabausk,) 
· eimą , o kiti ėmė daryti kratą ir rado pas Grabauską šau
tuvą ir granatą. Kai krata buvo baigta, įėjo banditas Mor.
kus ir li epė suvaryti Grabauską, jo žmoną ir sūnų į vieną 

kambarį ir atvesti ten taip pat Batakį. Gaujos dalyvis Pi 
lipaitis taip ir padar·. Tada Mackus, Pukinskas ir Tama
šauslrns, palik~ mus pas Grabauską, išėjo pas to paties 
kaimo gyventoją RimktĮ, norėdami nužudyti jį. Moc
kus li epė man ir Gembutui sušaudyti Grabausko šeim~ 
ir Ba takį. 

Vykdydamas tą Mockaus nurodymą, Gembutas ĮeJo į 
vidLĮ ir pasakė man, kad jis sušaudys Grabauską, jo žmo
ną ir Batakį, o aš turiu nuša uti Grabausko sunų. Po to 
jis liep ė Grabauskui, jo žmonai, sūnui ir Batakiui gulti 
kniCtbsliems ant. gr in dtį. Ji pak..!ausė ir sugulė visi ant 
žem 'S. Tada Gembutas iš aut mato ov· Grabausku i, jo 
žmonai ir Batakiui į galvas, o a~ iš pistol to nušoviau 
Grabausko SltnLĮ . Paėmę iš rabausl o šaut uvą, granatą. 

kcl tą vyri š klį marškinitĮ, k \ctą mctrii medžiago balti
niams, mes i't · jom į kiemą ir \aul ėme čia kihį. lctru
kus sugrįžo kili gaujos dalyviai ir pasakė mum ·, kad ban
ditas Tamašauskas ar\ li \0j iš pi ·tolct nu ovė R.iml 11 ... 
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TQ pa h n aklį, nuv ovę l a r a z in ą ir jo s ŪntĮ, aš, Moc. 
kus, 2cm lis, 'Zipr · , Gcmbuta s, l uk in kas ir „Trumenas '' 
nu · jom pas t an·yd ž ių kaimo g) v nt j ų Don · I ą, vardo ir 
t ė o vardo n žinau. Prisi arti rn; pri jo n a 1111Į, mes apsupo. 
'.ne_ juo~; banditai .Mocl~us ir G_ 1~1bu las i iveržė pro lc1n i;ą 
Į vtdtĮ 1r rado len Don - l ą . Pas1g1rdo dvi automato salvės . 

Baigę Mockus ir Gembutas v·1 pro l 1:1 n gą išlindo lauk, pa. 
sakė nužud~ Don ėlą ir pasiūl ė padegti n amą . Tuomet gau. 
jos dalyvis Zemelis met · ant Don · 1os namo stogo raketą. 

amas užsidegė . M.ockaus nurod ymu visi ėm ėme šaudyti ; 
aš iššoviau 10 šūvių iš automato. Po to mes išsiskirs
tėme. Aš, Mockus ir Pukinskas nuėjome į bunkerį pas 
Smaižį, o Gembutas, Ziprė, Zemelis ir „Trumenas" nuėjo 
pas Mickų. 

Mums padegus Donėlos n amą , jo lavonas liko tenai 
ir, tur būt, sudegė. Prieš nu žud ym ą mes radome Donėlą 

vieną namuose. Nušovę jį ir padegę namus, nueidami me5 
mat"me, kaip iš Donėlos namų bėgo moteris, bet kas ji 
tokia, aš nežinau. • 

Einant nužudyti Karazino ir jo sūnaus, mus iš tiknĮjLĮ 

lyd ėjo mergina, kurios pavardės av než inau. Ji gyveno Nar
vydžių kaime, gal būt, tai ir buvo Kaušaitė . 

1948 metLĮ kovo mėnesį, dar prieš Karazino ir jo sūnaus 
nužudymą, naktį aš ir gaujos dalyviai Mockus, Gembutas, 
Pukinskas, Zemelis, Ziprė ir ,,Trumenas" nuėjome pas 
arvydžitĮ kaimo gyventoją Gadeikį, vardo ir t ėvo vardo 

nežinau, norėdami nužudyti jį už tai, kad, kaip sakė Moc
kus, jis dirbo Skuode, buvo kažkoks viršininkas. Tačiau 
Gadeikio tuomet neradome namie, nes jis jau buvo išėjęs 

į Skuodą . Namuose buvo jo žmona Gadeikienė ir viena mer
gina, kurios pavardės nežinau. Mes apipl ė V ėme Gadeikį, 

pa ėmėme apie 20 kg kiaulienos, kelnes, keletą ponĮ apati
nitĮ baltinių; ką daugiau tuomet mes pa ėmėme pas Ga
deil<į, aš neprisimenu. 

!)8 

1950 metLĮ liepos ar rn gp iūč io mėnesi, naktį prieš Sik-
50 nu žudym ą ir a pipl ėš i mą aš , Albertas ilinas ir Zemelis, 
gaujos r yš ininkė-s Kunku l a i t ės nurodymu, apip l ėšėme Aiz
v ikiLĮ kaimo gyventoją K.i pst į, pa ·m· me iš jo vyrišką švar· 
ką, apie 8- 10 met r LĮ namin io aud eklo ir liep ėme jam pa
ruošti mums 2000 rubl iLĮ. Tačiau tų pinigLĮ paimti niekas iš 
mūsLĮ nebuvo nu · j ę s . 

1949 metais, laip pat Kunkulaitės nurodymu, aš, Mac
kus, Zemeli s ir Ziprė a pipl ėšėme tris Aizvikių kaimo gy
ventojus, pa · mėme iš j LĮ ke l etą porų vyriškų baltinių, odos 
batams, apie 60- 70 kg medaus ir 2000 rublių. Vieną iš tų 
gyventojų sumušėme. 

s u · a udė talkos dalyvius 

1951 m. lapkričio 26 d. 

1947 metų vasarą ar rudenį aš ir banditai Pukinskas, 
slapyvardžiu „Pūga", Bronius Gembutas, slapyvardžiu 
,,Jokymas", Pilipaitis, Slegys, 2iprė, Mockus ir kiti nužu
dėme šešis vyrus. 

1947 metų vasaros pabaigoje ar rudenį aš su kitais 
gaujos dal yviais slapsčiausi Dames miške. Vieną dieną 
gaujos vadeiva Gembutas kreipėsi į visus banditus, jų 
tarpe ir į mane, siūlydamas mums visiems kartu su juo 
nužudyti, kaip jis pasakė, šešis komunistus - YlakitĮ 
valsčiaus VabalitĮ kaimo gyventojus. Jis pasakė tuomet ir 
pavardes, bet aš jLĮ neprisimenu. 

I šklau sęs tai, Mockus, kaip betarp iškas mūsų banditi
n ės grupės vadeiva, pasakė, kad vienas Gembutas su savo 
gauja nega l ės nužudyti visų ltĮ gyventojLĮ, mums visiems 
reikia ten eiti. Mes sutikome. Tą, pačią dieną vakare, gau
jos vadeivos nurodymu, į Vabalių kaimą buvo pasitĮstas 

gaujos dalyvis Pukinskas, kad viską apžiūrėtų ten ir lauk
ttĮ mūsLĮ sutartoje vietoje. 

Kitą dieną vakare aš·, Mockus, Gureckas, Gembutas, 
Pilipaitis ir kiti, apsiginklavę automatais, šautuvais ir kul-
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' kosvaidžiu, gaujos adeivos Gembuto vadovaujami, iš Da. 
mes miško nuėjome į Vaba li ų ka~mą, norėdami nužudyti še. 
šis to kaimo gyventojus . etoli kaimo miške mes sutikome 
banditą Pukinską, kuris pasakė, kad mes turime būti miš
ke iki vakaro, o jis pats su gaujos vadeiva Gembutu nueis 
i Vabalių kaimą su žinoti, kur yra tie gyventojai, kuriuos 
mes buvome numatę nu žud yti . 

Aš, Mackus, Gureck as, Pilipaitis, šlepetys, Ziprė ir Ze
melis likome miške netoli Vab a liLĮ kaimo. Už 7- 8 valandtĮ 
jie grįžo pas mus ir pran e·ė, kad trys gy,entojai, numatyti 
nužudyti, yra viename ūkyje, kur kuli ama, o kiti trys yra 
namuose. Mes nutarėme tą pač i ą di eną nueiti ten ir su
šaudyti visus tuos gyventojus. 

Gembutas atnešė iš kaimo maisto, mes visi pavalgėme 
ir, sulaukę vakaro, Gembuto nurodymu iš mi ško nu ėjome 

i kaimą. Pri ėję sodybą, kur vyko kūlimas, mes apsupome 
ją. Tuomet banditai Gembutas ir Tamašauskas iš pistoleto 
nušovė tuos tris vyrus. 

Po to mes nuėjome nužudyti dar kitLĮ trijų Vabalių 
kaimo gyventojų . Pri ėję vieno iš jų namus, mes apsupome 
sodybą. Banditai Pilipaitis, Pukinskas, Gembutas ir Ta1m
šauskas pri ėjo arčiau. Prie namų sėd ėjo trys vyrai. Pa
matę banditus, jie leidosi bėgti. Banditai ėmė šaudyti iš 
automatų į bėgančius vyrus ir nušovė visus tris. Du nu
šovė Tamašauskas ir Pilipaitis, o trečią - visi keturi 
banditai. 

N u ž u d ė , k a d n e p a l i u d y t LĮ .•• 

1947 metų birželio ar liepos m· nes į aš ir banditai Moc• 
kus, Gureckas, Tamašauskas, Pukinskas ir Gembutas nu· 
žudėme Skuodo raj ono U ž lu obės kaimo gyventoją Gužę, 
jo žmoną ir pas juos gyvenantį 20 meh1 amžiaus vyriškį. 

1947 meili birželio ar liepos m ėn . aš ir banditai Moc· 
kus, Gembutas ir Pukinskas slapstėm ės bunkeryje miš· 
ke, netoli Klai š ių kaimo. Vi eną vakarą banditas Gembutas 
pasakė nueisiąs ir atvesiąs pas mus banditus Gureclq 
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• ską kad J"ie kartu su mumis eitų išžudyti Gužės 
. Tamasau l • • • •V.. v• k . 
ir . Tai pasakęs jis aps1renge 1r 1seJo. Tą pac1ą na '1:Į 
šeimą. u banditais Gurecku ir Tamašausku Gembutas grį-
kartu s . . . . . Uvl o 
žo i bunke rį. Sulaukę vakaro, mes v1s1 nueJome Į z u · 

bės kaimą. . . . 
Netoli to kaimo, už vieno kilometro, mes sustoJome 

.. ke ir buvome ten iki kito vakaro. Vakare aš, Gembu-
rn1s k .. 
tas Pukinskas, Mackus, Tamašauskas ir Gurec as nueJO· 
rne 'pas Gužę, kuri pažinojo banditai Mackus ir Gembutas. 
Priėjus prie jo namų, aš su Mockum ir Tamašausku lika11 
su ginklais stovėti sargyboje už 10-15 metrų nuo -~~dy~ 
bos, o banditai Gembutas, Pukinskas ir Gureckas ĮeJo Į 
vidų. Gužė tuo metu dar nemiegojo. Pro langą mes matė
me, kaip banditai padarė ten kratą ir po jos tris kartus 
i ššovė iš pistoleto. Netrukus banditai Pukinskas, Gureckas 
ir Gembutas iš ėjo iš Gužės namų. Gembutas mums pasa
kė, kad jie darė kratą, ieškodami ginklo, tačiau nerado, :r 
jis, Gembutas, dviem savo pistoleto šūvi ais nušovė Gužę, 
o jo žmonos ir pas juos gyvenančio 20 metų amžiaus vy
riškio ne liet ė , paliko gyvus. 

Tą pačią naktį aš, Pukinskas, Mackus, ?_emb~tas, Gu~ 
reckas ir Tamašauskas, nužudę Gužę ir grĮzdam1 atgal Į 
bunke rį, sutikome banditą Sta sį Gudauską. Jis pa_kla~1sė, 
ką mes nužudėme. Gembutas atsakė, kad mes nusoveme 

žluob ės kaimo gyventoją Gužę . I šgi rdęs tai, Gudauskas 
parci· k·, kad reikia nužudyt i Gu žės žmoną ir ten ~yv~
n an tį jauną vyriškį, nes kitaip jie neduos jam ramybes 1r 
išduos Tarybų valdžios organams. . . 

Tada banditas Gembutas pasitilė man, Gurecku1 1r Pu
kinskui kartu su juo grįžti atgal ir nužudyti Gužienę 
ir tą jauną vyriškį. Mes sutikome ir grįžome visi pas 
Gužę . 

I ai m s nuėjome tenai, aš likau stovėti sargyboje už 
15- 20 metrt.Į nuo Gužės namLĮ, o banditai Gembutas, Pu
kinskas ir Gureckas į ėjo į vidtĮ . Netrukus ten pasigir?o ke
turi ar p-nki pistoleto šC1viai. Grįžę banditai pasake, kad 
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jie nužudė Gužienę ir pas j ą g ena ntį 20 metų v. 

•vk• 11 kl l V ct· . arnz,a , yris Į- 1an pa ausus, <:as nuzu e Juos, bandita· Us 
V d . . k t l atsa1,,., s a u ę v 1 s 1 ar u. l\ , 

1951 m. lapkričio 27 
d. 

1950 metų sausio ar vasario m· nesį, praėjus tnažd 
mėnesiui po to, kai mes usitikome su Albertu Šil~ug 
jis, būdamas bunkeryj e pas Lenkauską, pasakė mun1s ~1~' 

Zl 
n ąs, kur gyvena Silgali enė su d iem savo dukterim•1s . 

, Ir 
pasiūlė nueiti ir nužudyti j a s, nes jos gali išvažiuo1' 

.l 
į miestą. 

Aš ir Mackus sutikome su jo pasiūlymu. Tą pačią die
ną akare aš, Mackus ir Albertas Silinas, apsiginklavę 
automatais, iš Lenkausko bunkerio nuėjome į R.ūšupių 
kaimą, kur turėjo butą Silgalienė ir dvi jos dukterys. Kar
tu su mumis ėjo ir Albertas Sil inas. Rūšupių kaime mes 
pri JOmc prie ieno val s ti eči o namų , kur, kaip sakė 

Alb rtas Silinas, gyveno šilgali nė su dukterimis . Jis 
pats atsi sakė eiti į vidų, nes jį galėjo ten pažinti, ir liko 
lauk . 

Matydami švi esą kambaryje, mudu su Mockum ėmėme 
bd s li į d u ri s. Išgird~s l ·l dimą, š imininkas a tid a rė duris, 
ir a~ su M ckum įėja u į vidų. T n m s radome ši lgalien~ 
u dv ·jlĮ m ·lLĮ kūdikiu ant ranklĮ ir tri ar ketur is vyriškius, 

kuriun H,vari·mc iš kaml a ri . itam kamba ryje Mackus 
n1d > JHI i. li·pu i~ Sil 13lic 11i• rlukt •rį ir atv el -. j;:i į tą kam
lH1rj, kur bu vCJ 1nolin ;1. Sil r,ilyt ·, pa ·,111 ·• it, jos vnik,i. Tada 
M<;eku , pa :,,ilH~.· . l«1d .. ~io111 : išcln viki·ins daba r bus ga 
l;1 : ", e, Jv·• i . n11lon1nlo į Silgulylc,:, l r.1ilrn1 1 · ią kūdikį ant 

;1 11 k1J, rn1z11 Ji, j:Į ir ·11ž •icl<-. v~iilq. 
l ei l<i ji :i pul<l,w . (· 111Ht1 'i; . , ko Hh l :1uki11 ir n 'Ša 11n11 Si l-

pilic• 11 {·~ •. T11<m1 ;i ~ :1uto111a1o . uviu į krulinc;: n11 s ovi·111 
S ilr.udi ·111 •. 

Jr, ', j,· i l<i,•1 11 :i, tn „ 1rn~nki· 11 11• /\lhe l11i „ ili111li, lrncl 1111 • 
111cl1 ·111 • • ili,,;:1li •11 • lr jo. d11ldl' į. A.' pal. i~ ·1ul rn :1lo 1111 -

•oyiau Silgalienę, o banditas _ ockus nušovė Silgalytę ir 
sužeidė jos d ejų metų dukteq. . _ .. . 

Paskui Mockus paklausė S11mo, ku r yra antroJt S1l-
alienės duktė. Albertas Si\inas atsakė žinąs, kur ji gy

~ena, ir pasiūl ė mums kartu su juo eiti pas ją. uėjus maž
~aug 200 metrų nuo to n amo, kur mes nužudėme Si\ga
lienę ir jos dukterį, jis privedė mus prie vieno valstiečio 
narnlĮ ir pasakė, kad či a gyvena antroj i S ilgalienės duktė 
Silgalyl~. Aš pabeldžiau į duris. Moteris atidarė, ir aš su 
Mockum įėjau į vidų, o Albertas Silinas liko lauke. Mac
kus paklausė tos moters, ar či a gyvena Silgalytė. Ji at
sakė, kad $ilgalytė yra kitame kambaryje. Tada Mackus 
nuėjo į tą kambarį, tačiau tarpdury je suhko ją ir paklausė , 
kai p jos pavard ė. Ji atsakė esanti Silga\ytė. Tada Mackus, 
pasakęs, kad daugiau ji nieko nepranešinėsianti T arybLĮ 

valdžios organams, iš automato nušovė ją. Po _to Mackus 
ir aš iš· jome ir pasakėme Albertui Si\inui, kad nužudėme 

Silgalytę. 

D · l v i e n o s p o r o s b a t ų ... 

1951 m. lapkričio 28 d . 

l 948 metq pradžioje aš kartu su kitais naciona1istq 
gaujos dalyviais Pukinsku ir Mockum slapsčiausi bunke
ryje pas Skuodo rajono Sarkės kaimo gyventoją _ St~si 
Sma iž į. Kartą aš pasiūliau Mackui apipl ėš ti ką no:_s 1~ v1e
liniq gyventojq. Mackus sutiko, tačiau mes nezmo3o~e, 
\q buhĮ galima apip\· šti. Tuo tiks\~ ~nudu suy band1t_u 
Mockum ap l ankėme mūsą gaujos ry minką Dapsauską 1r 
paklaus· m , ką galima apip\" št\, paimti maisto pr~dukt~Į 
ir balus . Dapša uskas pasak· mums, kad pas S~lpetrn! ka1-

v nloj· n apu l ą Slasį ar Pranų_ yra maisto produk-
n1 Y " v• • l • •ct · Va 
1 irkonl'ls turi b alus. uz.inoJ~ ta1, maz aug po · 
tlĮ, o . . V . 

\ au c\o 111 s grįžom, i bunk 1'Į pas ma1ą _ . 
I O <lvicj,1 nr \ri}11 sava i itĮ aš, Mo kus 1r Pukins:rn~ 

.., . . ·is J •dži l11 kaimo gyv ntoją Jakštą . Band1lu1 
ll 't. ' }0 111 p, 
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Pukinskui įsakius, J akštas pakinkė savo arklį į roges . 
mes išvažiavome apiplėšti šaputą ir Girkontą . Kai nu~~~ 
'fiavome pas Saputą, banditai pažadino jį ir suėjo į vidlĮ 
o aš likau lauke prie arklio. I šbuvę pas Saputą apie 30 
minučių, banditai sugrįžo ir atsinešė apie 50 kg kiaulie
nos. Su krovę viską į roges, mes nuvažiavome pas Gir
ko ntą. Privaž i avę prie jo namų, pri rišome a rklį, o patys, 
pa likę Pukinską stovėti sargyboje, ėm ėme belstis į duris. 
Tačiau mums niekas neatidarė, ir, Macku i pasiūlius, mes 
pra d ėjome laužti duris. Stai ga išgirdome šūvius ten, kur 
stovėjo Pukinskas, ir nuskub ėjome pas jį. Pribėgę paklau
sėme, kodėl jis šaudė. Pukinskas atsakė, kad pro kitas du 
ris, netoli kurių jis stovėjo, išėjo vyrišk is ir leidosi bėgti. 

Jis, Pukinskas, tris kartus sušuko „stok!", norėdamas su
laikyti tą žmogų, bet tasai nesustojo. Tuomet jis nušovė 

tą vyriškį. Kaip vėliau sužinojome, tai ir buvo Girkanta~. 

Sarkės pieninės 

ir malūno apiplėšimas 

1947 metų vasarą aš ir ba nditai Gureckas, Tamašaus
kas , Pukinskas ir Gembutas slapstėmės KJaišių miške. Tuo 
metu Gem butas ir Tamašauskas pasiū l ė mums kartu su 
jais apipl ėš ti Skuodo raj ono šarkės kaimo pieninę ir ma
lūną. Visi banditai, jų tarpe ir aš, sutiko su tuo pasiūlymu . 

Kitą dieną vakare aš, Gureckas, Tamašauskas, Pukinskas 
ir Gembutas, apsiginklavę automatais ir pistoleta is, iš ėjo

me į Sarkės kaimą. čia užėjome pas gaujos ryšininką to 
kaimo gyventoją BarkLĮ . Banditas Gembutas paklausė jį, 
ar yra liaudies gynėjų šarkės kaime. Ba~kus atsakė, kad 
nėra. Tada mes nuėjome į mišką netoli pieninės ir buvome 
ten penkias-šešias valandas, o paskui aš su Gurecku nu
ėj au apipl ėšt i Sarkės kaimo pieninės, o kiti banditai -
malūno. 

Priėję pieninę, aš, Gembutas ir Gureckas į ėjome į vi
d ų, o sargyboje ant kelio prie pieninės palikome Urvinį. 
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pamatęs , kad piemneJ~ yra s:7_iesto'. aš nuv~j au pas . šm~i
,. aėmi a u iš jo arkl! su vez1mu 1r atvaz1avau prie p1e
zĮin~s . Sukrovę i vežimą pieninėje rastą svi estą , apie 40 k~. 
nes visi nuvažiavome į Sarkės kaimo malūną. Tenai Gu-
11:ckas pa ėm ė 50 kg rugių, o Gembutas pagrobė malūninin
~o drabužius. Viską jie sukrovė i vežimą, ir aš nuvažiavau 
• Klaišių mišką. Tuo metu banditai Urvinis ir Gureckas 
~lėmė iš dviejų važiavusių pro šalį vyrų dviračius, sėdo 
ant jlĮ ir nuvažiavo, pralenkę ir mane. 

Dar prieš išvažiuojant iš maluno, Gembutas mane pra
šė važiuoti pamažu, nes jis dar norėjo nueiti į Kairių 
kaimą ir nužudyti ten vieną komunistą, o paskui pasivyti 
ma ne. Greitai Gembutas grįžo iš kaimo, pavi jo mane, sėdo 
i vežimą ir pasakė man, kad tas žmogus, kurį jis norėj o 
nužudyti , pabėgo . Priekyje mūsų dviračia i s važiavę ban
ditai Gureckas ir Urvinis pasteb ėjo keliu b ėgantį vyriškį 
ir, paviję jį prie vieno Pakalniškių kaimo gyventojo so
dvbos, nušovė ir ten pat paliko lavoną. Nuvažiavę į Klaišių 
n;išką, mes i škrovėme iš vežimo sviestą ir rugius, o į veži
mą sudėjome dvi račius ir nuvarėme arklį tolyn. P a li kę 
tame miške, bunkeryje, sviestą ir rugius, aš, Gembutas, 
Gureckas ir Urvinis iš ėjome slapstytis į Dames mišką. Pa
keliui prie Klaišių kaimo mes pamatėme 30-40 mehĮ vy
ri ' kį, kuris piovė žol ę . Gembutas paš aukė jį . Kai jis pri · 
ėjo , banditas Gembutas, pasakęs jam, kad jis daugiau 
nebepalaikys ryšių su Tarybų valdžios organa is ir nebe
pranešinės apie banditus, šovė iš savo automato i jį. Ban
ditas Urvinis taip pat šovė iš pistoleto. Nužudę tą žmogLĮ 
ir palikę ten pat lavoną, mes nuėjome į Dames mišką ... 

V e ikiausiai jis buvo komunistas 

Bandi tas Gembutas išv edė iš malūno maždaug 40 me
lt aukšlo f1gio vyriškį ir li epė jam s ėsti į vežimą. Tač i au 
tį~ žmogus lietuviškai atsakė nesės!ąs į ve~im?. Pu,l~in:3· 
l · l<o netarps i š sitraukė savo pistoletą ir vienu suv1u 
rns, n1e " ' 
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nu~ ., b} v risi į . Tada visi b:111di lni Sl! Sl'do pa n1nnc. 
v 1 imą, ir m tilt nžiav lll' į l'lni ~ itĮ 111i --: k:) . Pak li ui a! 
pakl:rnsiau Tama sa llSkQ ir 111 lrn lf), ka buvo las žnio. 
gus, l mj ari i k::ii111 pri maluno n11 š , ė Pukinska s. Jie 
at a kė , kad l;1i r vi z Hiu iš l r 'ti 11 g s. /\š v · l pakl au. 
siau, už ką jis bu o nu s;rn\n s. ; mbulas ir Tamašauskas 
par i. k ', kad t ą vyri škį jie n11 šo t' 11 ž lai, kad jis buvo re. 
vizo rius Ir, matyt, k 1m1ni slns, 11t'., dirbdamas tokį darba 
n nl 'jo bCtli n k muui tu s. ·' 

ari<' s kaimo ma liin ą m ap ipl ėš -. m ir r ev i zo ritĮ nu-
žud ' m di ną , apie 12 val:111clą. Tuo melu ma l ū 11 c buvo 
malunininka , kuri pr1vard ės aš 11 žinau. 

R a č a l l t Į m ,, l 11 11 o a p i p l ' š i m a s 

1947 m hJ p avasa rį ar vasarq ::i\ Mo ku s, Pukinskas, 
mbul.a . , Zipr · , ure l as, Tamnša11 skas ir du brol iai 

Don · lo slnpst „m ._s Da,m s 1mi šk . Knrtą ba ndit ai Gurcc
kas ir Tamaša11 skas pa siu l -. apiplė-š li Y l a kiLĮ val sčiaus 
~ a a litĮ lrnim malūną. T:1111 prilar , vi i band itai, j11 lar• 
pe ir nš. Kitą di IH! val ar aš, M kus, P11 kin ska s, Gem· 
bult1 s, Zipr \ urccl<a s, Tama :-: m1slrns ir abu on ' los nu• 
\'.•j m iš mi ško į mal ū n ą. 

Prit•j ma l ūną, ni ,. :1p 11p 111 jj . T11 m ltt vl linlal 
gyv •nl jni l n tl ar mal ._ rfid11 . Aš s 11 7,ip r ir vien u Do· 
n(•ln liku 11 lovi•ti nr yboj rril- mnlu 110, ki.li bandilal 
j(•jo į I11 i1l11 1t iĮ. Mn žcl L111 g 11 ž vu lti ndo~ ur111 di ta i T,1111 ašaus· 
kil!-1 , 111 rc' ·kas , JJ11 ki 11 ·kil s, 1c11tlrnl ;1 s ir l m(· la dvi ' 111 vc• 
žl111 al s i~va žia v< iš 111 nl1111 ir i.'·vt1ž(, iš lt' 11 l l'i ~, J1i pnpi all· 
\11.' l i111ll \ l SVl'l'i,lll l ii lS ;1ph• 2!i() :rno l It, ir ;i pi e ~00 kg 
rttf{itĮ . Vi sn lni ji • pri sip lt'·š<· Jll t. 111 :tl11 11i 1tl 111<,1 ir pač i n mc 

111 :lltlll '. B lc, vl ' llillll(' V<' :t illH' . t'•dt·jn Jll illl lll' pll Žj: lil lll !IS 
fo1or, 11 !1. M11d11 , 11 P1tl<i 11 s lrn :1t•clrn11 <' j l 110: v1· 'l i11111 s ir 11u· 

n1.l11vo111<· l n11 1(T 111 i l o ll1 tl . l(ltl l11111diln l {•j o p rl1 1 ~11 ky 
111 11 t} . /\lv tžl 11v ' i II ti ~.k1J p ri<· ln 11 tl11• 1·lo, 1 l ll'. i s i rnvt' I IH' l 11 
vi l rĮ , o .,ujo. dnlyvl ;tl Uon 1 11 r (j11 1 e ·k:i . p 1 '• 111 1• k irtu 

1(1(\ 

llumis alva1,iavu į n pažįs t amą vyri ki, nusivedė jį į 
sll 1 · · p l· l ·xl<O gi lum ~ ir nušov '. M s su band1lu u <tns <U nuva -
11115 • · l · 1 l b l . . š d. ··ivoutc ni azdaug v1 n ą <1 om r ą nuo un <eno, 1 ve eme 
Žl<ldius st1 vcž i111 ais a, t k lio ir palikome juos ten, o patys 
8:.•žoinc algai. Ki tą di eną aš paklausiau banditą Tama
~a~skry, už k ą ji alsiv ž · l ų žmogLĮ į mi šką ir sušaudė. Ta-

,1x5 ,1L1skns man a t sakė , kac\ J'i s palaikc;s ryšius su TarybLĮ 111< . e 

va ldžios organais ir prnncšin · <l avc;s jiems apie banditus. 
Ji tai jie jį pa · mė , alsiv žė į mi šką ir sušau d ė ; dabar ji s 
daugiau neb pran šin .,· i ąs ap ie banditus. 

Su vecl' asm nines sąska itas 

1948 m ltĮ vasilrQ. aš su banditu Mockum slapsčiausi 
bunkeryje pas .J d·1.. iott1 ka imo gyventoją Praną Lenkauską . 
Tuo metu į mus k letą lrn r ltĮ kreip · si Augustas Dapšauskas, 
ir jo sū nu s lasys Dapšauskas , pra ydarni, kad mes nužu
dyl11mc onai č ilĮ kaimo gyv nloj ą Dru skinį, nes tasai, anot 
Da pšausko, p a l aikąs ryš ius su Ta r ybLĮ valdžios organais 
ir prnn šin0j:) api ban dit11 bei kitus asmenis. Be to, 
Dap ausk'1s 1 a iūl ė mums ap ip l · šti Druskinį . Mudu su 
Mockum pažad-.jorn D;ipšausku i patenkinti jo norą - nu
žudyti Drusl inj. Pri v. lai banditas \ockus kažk ur iš · jo ir 
n lvcd ė į bunkerį pa L 11I au kq n:1ciona li st11 gaujos d a l yvį 
7.ali šausk~. Tq naktį aš, Moclrn ir Zalisnu ka nu ėj ome i 
Gon:ii .i t) kaimri, n r~-dami apip l ėšt i ir nužudyti to kaimo 
~yv nloj:i ru ski11į . . . 

ll ;l. f'>00 mclrt) nuo Gonal č itĮ k:1it11 0 tn ustoJom m, k 
ir \i11 vo 111 :-\ \ ;i iki kilo vt1l<0ro . Vukarc 1111C:•jo m pn ru ·
l iitj . l rn !>-1 i11i s dar 1w111kp:ojo , jo 11t1 1110 uurys c\ nr buvo at
tl :iro . \\ t1 nllit 11i J\'\ l\\' lw: ir 7. 11\iš a11 sk:1s, p:-i lik~ mane u 
illl lun i;t\11 Ir p\s \nll'l11 :-;arg 1h(>jL' l:t11\ t', \ nl 1s įėjo į vidų. 
M tt1.<1 :111 r: 11 ~. :1n 111 \1111 ~\t) h:111d ilns \oi.:kus i~i-j b t n ir i • 
tt<·~l' 11 plt' :,o k~ l11 l'~o:--, l:i ~i11it1 ln·i clrn 111.il'.. Ji s pnkln.u~· 
,,i:,n,· :-- , \<:) ll 11 r 1!-\ \11 \l : 11 n rnsk\ 11\11 . ~ nlsu k1 t111 , l l r 1\ua 
pndnr ,ti \11 \p, l nip i m~( 11111. 11 , tosys aps 1u \ n 
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išvesti lauk ~r. s~~audyti._ Tada ~ar:~_ita ~ ~ ockus, Pali k" 
pas mane pr1s1pl estus daiktus, v l ĮeJO Į v1dLĮ ir netruk~~ 
i šs ivedė Druskinį, kurį ir nušovė prie jo n a mtĮ . Pa s i ėm ~~ 
Druskinio p ri s i plėštus maisto produktus ir drab užius ~ 1~ 

• V • b l · L l l ' les gqzome· Į un <eq pas en mus <ą ... 

Gūd žią rud en s na ktį .. . 

1947 melų rudenį aš kartu su bandita is Mockum Ir 
Pukinsku s l apsčiausi bunkeryje pas Skuodo rajono, Sark~s 
kaimo gyventoją Smaižį. Tuo metu VSM* organai suėmė 
banditą Gurecką. Pastaras is dar prieš tai buvo sakęs Moc
kui ir Pukinskui, kad jeigu jis, Gureckas, bus suimtas arba 
ŽU5, kad jie po to nužudytų Ylakių valsčia us ViršilLĮ kaimo 
gyventojus Liubinienę, Gureckienę ir Bukantą . Vykdydami 
tą Gurecko prašymą, mes vieną naktį iš Smaižio bunkerio 
i šėjome į Virš ilų kaimą. Pirmiausia n u ėj ome pas· Liubi
nienę. Ji jau miegojo. Banditas Pukinskas p a be ld ė į langą, 

tač i au niekas neatsi l iepė . Tuomet Pukinsl<as ir Mackus iš
mušė l angą ir įlindo vidun, o aš likau s tovėti lauke. Maž
daug už penkių min učiLĮ vi duj pasigirdo automato š ūviai. 

etrukus pro duri s iš ėj o banditai Mackus ir Pukinskas, ku
ris man pasakė, kad jis iš automato n ušovė Liubinienę. 

Po to mes nuėjome pas Gureckienę. Pri ėję prie jos na
mų, mes su Pukinsku pabeld ėme į duris. Gureck i en ė pabudo 
ir paklausė, kas beldžias i. Mes pasisakėme esą milicijos 
darbuotojai . J ai atidarius dur is, aš su Pukinsku į ėjau į 
vidų, o banditas Mackus liko s t ovėt i lauke. Į ėj ęs pas Gurec
kienę, Pukinskas paklausė pavard ės ; ji pasakė savo pavar· 
d ę. Tuomet Pukinskas pareika lavo', kad ji paro d yt LĮ savo 
asmens dokumentus. Gureckienė n eturėjo j LĮ su savi m ir 
i šėjo į kitą kamba rį atsinešti. Pasku i ją nu ėj o banditas 
Puki'nskas ir šovė iš automato. Grįžęs jis pasisakė nu ž udęs 
G ureckienę. 

• Valstybės saugumo ministerij a. Red. 
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p a likę Gureckienės namuose jo vyrą Gurecką, mes su 
pukinsku i šėjome ir ka rtu su banditu Mockum nu ėj ome 
,•isi pas Bukantą. J į radome miegantį. Tai matydami, mes 
su Pukinsku ėmėm e belstis į lan gus. I šg irdęs beldim e) , 
Bukantas pabu do ir pa sakė nieko į namus n eįsileisiąs . Tada 

35 išmušiau l a ngą. Tuo metu Bukantas leidos i b ė gti į kit ą 
kambarį. Tai ·p s teb ėj ęs Pukinskas pa lei do e i lę šūv i ų iš au
tomato į Bukontą , ta čiau jį lik sužeidė. Užl ip~s ant aukšto, 
Bukonlas iškišo galvą ir ėm ė šauktis pagalbos. Tai paste
bėj ęs banditas Mackus vė l šovė iš automato į jį . Tu omet 
Bukanto žmona ar motina atidarė duris . Aš, P ukinskas ir 
11\ockus į ėjome i vidų ir pamat· me ant gri nd ų gulintį su n
kia i sužeistą Bukontą . P ukinskas vienu pistoleto šūviu pri
ba igė jį . lš ten mes grįžome į bunkerį pas Smaižį. 

Jis buvo liaudi es gyn ė jas 

1951 m. lapkričio 29 d. 

1948 metLĮ vasarą aš su gaujos dal yviu Mockum slaps
čia usi bunke ryje pas J edžiotų kai mo gyventoją Praną Len
ka u ską. Kartą vakare į mūsų bunkerį at ėjo banditai Ziprė 
ir „Trumenas". J iems at ėjus. banditas Mockus i šsivedė 
ma ne iš Lenkausko bunker io ir paklausė, kur mums būtLĮ 
galima pereiti slapstytis iš bunkerio. A V pasiūliau pereiti 
į mi šką netoli Arkšvos kaim o. Tą pačią di e n ą, aš, Mackus, 
Zip r ė ir Trumenas" iš Lenkausko bunkerio n u ėj ome į 

" Arkšvos kaimą. Ten mes užėj ome pas to kaimo gyve ntoją 
Taup ša it ę , paprašėme leisti pabi:iti vienų pa r ą miške netoli 
jos n amų ir pakl ausėme, ar atvyksta į ka im ą liaudies gy-
nėj a i. 

T aupšai tė mums atsakė, kad li audies gynėja i užei na 
į kaimą retai ir kad mes gali~e būti miške pr ie jos n amLĮ . Ji 
ža d ėjo atnešti mums ten maisto. 

lš Taupšait·s mes n u ėjome į m iškų. Kol mes s l a pst ėmės 

tame miške, Taupša ilė du kartus atnešė mums maisto. 

109 



Atėjusi antrą kartą, ji praney·, kad pas Arkšvos kaimo 
gyventoją Domą Gru vą iv ka žkur atvažiavo Petras Kaupis. 
Jis turi pistoletą, kurį galima iš jo ati mti. Mes sus it arėme 
kad, Kaupiui važiuojant i-: kaimo per miš krĮ, kur iame me~ 
slapstomės, mes jį sulaikysime. Vakare pastebėjome keliu 
per mišką dviračiu važiuojantį vyri š kį. Mes pastojome jam 
kelią . Tai ir buvo Petras Kaupis, kurį mes sulaikėme ir 
nuvedėme gilyn į mi v ką. Ten i šklaus in ėjome, kas jis, iš 
kur atvažiavo į Arkšvos k a imą ir ar tur i pisto l etą. Kaup is 
atsakė, kad jis buvo ah až ia, ęs pas Grušą ir dabar važiuo
j~ į Ylakius. Dirbdamas iki šio l li audies gynėju, turėj ~s 
pistol etą, bet dabar jau nebed irb ą s ir pistoleto nebeturįs . 
Jis pasakė , kad mes galime ką lik norime daryti su juu, 
bet jis pistoleto neturi, ir prašė, kad paleistume jį. Aš su
tikau jį paleisti, t ači a u Moc kus pasakė, kad jį, kaip buvusį 
liaudies gynėją, reikia sušaudyti. · 

Sutemus mes nu ed · me jį 500 melrų nuo tos vietos, kur 
mes sl ėpėmės, ir banditas „Trumenas", man, Mockui · ir 
Ziprei matant, iš pistoleto nušovė Petrą Kaupį. Tai įvyko 
ant Luobos upės kranto. Ten pat banditas „Trumenas" už
kasė lavoną. Tą pačią naktį aš su Mockum grįžau į bun
kerį pas Lenkauską, o Ziprė ir „Trumenas" nuėjo į savo 
bunkerį. 

1949 metų vasarą mes su banditu Mockum buvome nu
'ję ant Luobos upės kranto pažiūrėti tos vietos, kur užka
sėme Petro Kaupio lavoną . Jeigu pavasarį pakilęs va nduo 
būtų nuplovęs žemę nuo lavono, mes būtume vėl u žkasę 
lavon ą, kad niekas negal ėtų jo rasti. 

4 

Tačiau nu ėję į tą vietą, kur buvo užkastas Kaupio la
vonas, mes jo ten neradome. Jį pavasa rį nuneš ė pakilęs 
vanduo pavandeniui. užudę Petrą Kaupį, jo dviratį mes , 
įmet ėme į rugius maždaug už vieno kilometro nuo nužu
dymo vietos. Petras Kaupis buvo VSM Ylakių valsčiaus sky
riaus liaudies gynėjas . 
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u ž a t s i s a k y m ą r e m t i b a n d i t u s ... 

1g48 met ų rudenį aš su banditu Mockum slapsčiausi 

nl<eryje pas Lenkauską. Ka rtą Mockus pasiū l ė man nu
b~~i su juo pas Klai šilĮ kaimo gyventoją Kakštį · ir įsakyti 
~:rn paruošti mums pinigų. u ėję pas Kakštį, mes radome 
!0 žmoną ir vaikus, o jo paties nebuvo namie. Jis pasislėpė 
)nuo mūsų rūsyje, nes ten mes girdėjome bruzdesį. Tada 
mes liep ėme Kakščio žmonai pasakyti vyru i, kad jis už mė

nesio paruoštų mums 1000 rublių. Mes pažadėjome -už mė

nesio užeiti tų pinigų . Kakštienė pasakė, kad jie paruoš 
mums pinigus. Tad a mes i šėjome. 

Už dviejų mėnesių mes su Mockum nuėjome pas I(akštį 
pi nigų. Pakel iui užėj ome pas K.laišių kaimo gyventoją Ze
melį, kurį banditas Mackus pakl ausė, ar Kakštys paruošė 
mu ms pinigus ir ar nes iskundė jam, kad mes reikalavome 
iš jo pinigų. Zemelis atsakė nežinąs, ar Kakštys paruošė 
mums pinigus, bet jis skundės i jam, kad mes buvome pas 
ii ir li ep ėme paruošti pinigus. Tuomet Kakštys p a re i škęs 
Zemeliui, kad kažin ar mes gausime iš jo pinigus, nes jis 
pasiėm~s automatą ir lauksiąs mūsų ateinant. Zemelis pa
ta r ė mums nueiti pas Kakštį ir paimti iš jo gerą automatą. 

Sužinoję tai, aš ir Mockus tuojau išėjome iš Zemelio ir 
nu ėjome pas Kakštį. Kakštys dar nemiegojo, pas jį namuose 
buvo šviesu. Banditas Mackus pri ėjo prie namo iš tos pu
sė s, kur buvo matyti šviesa, o aš nuėjau į kitą namo pusę. 
Tuo metu Mackus, pamatęs Kakštį stovintį kambaryje prie 
stalo, li epė iškelti rankas aukštyn. Tačiau Kakštys nepa
klausė ir leidosi bėgt i , norėdam as iššokti pro langą toje 
pusėje , kur aš stovėjau. Tai pamatęs , aš sušukau „stok!", 
bandydamas sulaikyti Kakš lį, ta č i au jis puo l ė atgal •į tą 

kambarį, ties kuriuo s tovėjo Mockus. 
Tuomet aš ir Mockus prad· jome šaudyti iš automahĮ į 

Kakštį. Netrukus Mockus, jau bC1damas viduje, pašaukė ir 
mane. Aš į ėj au . Mockus man pasakė, kad bev audydami mes 
nušovėme mažą (akščio dukterį, o jis pats p as isl ė pė. 
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Pamatęs pas I akštį ant komodos automatą, Mockus 
pa ėmė jį ir atidavė man. Be to, jis padavė man ir savo au . 
tomatą, o pats su pistoletu rankose įlindo į rū s į po grindi
mis. Ten jis rado Kakštį ir nušovė jį . I šėjęs iš r ūs i o, Moc. 
kus paėmė iš manęs sa o ir Kakščio automatus, ir mes, 
nieko daugiau ten nepa ėmę, grįžome į bunkerį pas Len
kauską ... 

Ban ditų klasta 

1946 meltĮ rudenį aš įstojau į n acional i stLĮ gaują, ku
rios vadei a buvo !v\ockus. K.laišių miške gavau iš jo au
tom atą, o paskui su Mockum ir kitais banditais i šėjom · 

slapstytis į Dames mišką . Ten mes su tikome apie 30 band i
tų . Kartą vakare Mockus pasakė man, kad jie nutar ė tą 

naktį nužudyti du ar tris komunistus, gyvenanč ius Gėsal ų 

kaime, ir rytą, kai į Gėsalus važ iuos mašina su VSM dar
buotojais tirt i tą įvykį, suorganizuoti pasalas ir apšaudyti 
juos. Ten eis visi banditai, apie 30, vadovaujami Venckaus; 
su jais eisime ir mes - aš, Mockus ir Gembutas. 

Iš Dames miško mes kitą rytą nuėjome į Gėsalų kaimą. 

Ten krūmuose prie kelio visi sugulėme ir laukėme mašinos 
su VSM darbuotojais. Už trijų ar keturių valandų nuo 
Ylakių miestelio pusės atvažiavo mašina, kurioje buvo daug 
kareivių. Kaip anksčiau buvo įsakęs Venckus, mes tuojau 
pradėjome šaudyti į juos iš dviejų rankinių kulkosvaidž ių, 

automatų ir šautuvų. Ar aš šaudžiau iš savo automato į tą 

mašiną, dabar neprisimenu. Apšaudę ma š iną, mes leido
mės bėgti. B ėgdamas aš mačiau, kad toji mašina stovėjo 
vietoje, o kareivia i šaud ė į mus ir nušovė vieną banditą, 

kur io pavard ės nežinau. 
1947 metais, ka i aš slapsčiausi su banditu Tamaša usku 

Dames miške. jis man papasakojo, kad tada, kai mes ap· 
šaudėme automašin ą prie Gėsalų kaimo, žuvo septyn i ar 
aštuoni kareiviai. Su mumis buvo ir jis, Tamašau kas, bet 
tuomet aš jo dar nepažinoj au. 
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p ieš tą įvykį GėsalLĮ kaime u1u stĮ gaujos banditai, ku 
. t:ip pat dalyvavo apšaudant mašiną, nužud ė du ar tris 

ne kaimo gyventojus, kurių pavardž itĮ nežinau. 
10 Daugiau aš nedalyvavau ap šauda nt mašinas su karei
viais ir liaudies gynėjai s, tačiau žinau, kad 1947 metų va
sa r ą banditai Pukinskas, Mockus, Pilipaitis, ,,Trumenas", 
Tamašauskas ir kiti netoli Skuodo bandė mina susprogdinti 
mašiną su milicijos darbuotojais ar kareivi ais. Minai ne
sprogus, jie maš in ą ap šau d ė . . . 

šilinas Albertas, Jono s., gimęs 1930 meta is 
Lietuvos TSR, Skuodo rajone, Mažųjų Rūšupiq 
kaime, lietuvis, kilęs iš vidutiniLĮ valstiečių, bai
gęs keturis prad žios mokyklos skyrius, gyveno 
nelegaliai. 

SILIN O ALBERTO parodymai* 

Ką apiplė š us? . . 

1951 m. lapkričio JO d. 

1950 metų vasarą, liepos ar rugpiūčio mėnesį , aš su 
banditais Vincu Silinu ir Zemeliu slapsčiausi krūmuose 
Latvijos TSR, Pri ekulės rajone. Ka rtą gaujos ryšininkas, 
slapyvardžiu „Ošvinas", gaujos dalyviams Vincui Silinui ir 
Zemeliui prašant, pakvietė pas mus gauj os ryš ininkę , kurios 
pavardės aš nep risimenu. Tai buvo apie 30 mehĮ moteris. 
Vincas Silinas ir Zemelis paklausė ryši ninkės, ką iš Prieku
l ės rajono gyventojų būtų galima apiplėš ti . Jinai mums 

, nurodė , kad galima apip!· ·t i du Priekul ės rajo no gyvento-
jus : Siksą ir dar vieną, kurio p ava rd ės neprisimenu. Tie 

1 • yventojai, kaip sakė ryšininkė, esą komunistai. 
g Sužinoj ę tai ir sulaukę vakaro, aš, Vincas Silinas ir Ze
me\is iš krūmtĮ nu ėjome apiplėšti Siksą ir dar vie ną gyven -

,. ADSR d. r., 42, 170- 175. 
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t o j ą, kurio p av ard ės nežina u. Iš p ra d ž i ų užėj ome pas antrą
jį . Jis jau miegojo; mes paža dinome j į, palys a t s id a rėme 
namo duris ir į ėj ome į v id ų. Tuokar l iš lo gyventojo mes 
pa ėmėme vy ri šką gelumbės kosti ųmą, apie 10-15 metr ų 

milo ir portf elį. 
Išeinant iš to gyventoj o, Vincas il inas li e p ė jam kitam 

kartui paruošti mums 2000 rubli ų. J isa i sutiko. Iš ten su pri
sipl ėštais daiktais mes nuėjome pas S iksą. Pri ėj ~ pama
tėme, kad durys uždarytos, bet jis pats dar nemiegojo. 
Matydami tai, mudu su Vincu Sil inu pabeldėme į langų . 

I š girdęs beldim ą, Siksas p aklau sė, kas č i a beldžiasi. Mes 
pasisakėme esą milicijos darbuotoja i. Tačiau Siksas, ma
tyt, nep a tikėjo ir neat ida r ė mums durų . 

Tada aš atid ariau Sikso namo l angą ir , įl i n d ęs į vidtĮ, 

pri ėjau prie Sikso. Stai ga jis pats ir jo žmona gr i eb ė už ma
no automato , no rėd ami atimti jį iš manęs. Tada aš šoviau iš 
automato Siksui ir jo žmonai į k rūti nę ir nu vov iau juos. Po 
to mes su ž emeliu paėm ėme iš Sikso radijo apa r a t ą , juodą 
vyri š k ą demisezoni nį p a lt ą , apie 10 metn1 milo ir keletą po
rtĮ apatinių b a l t ini ų . I šėję iš ten, pakeliui mes pasidalijome 
prisipl ėštus daiktus; Zemeliui atid avėme radij o aparatą, 
apie 10 metrų mi lo , keletą b alti n ių ir kelnes, o visa kita pa
si ėmiau aš ir Vincas Sili nas. P astarasis pas i ėm ė Sikso pal
t ą , ku r į, išeidamas iš gaujos, i šs ivežė su savim, o iš milo 
~nes pasisi uvome kelnes. Apiplėšę t uos gyventoj us, grįžome 
Į bunker į pas Skuodo rajono J edžio t tĮ ka imo gyventoj ą Pra
ną Lenka uską ... 

K. o ri ka i 

1951 m. gruodžio 19 d. 

1950 metų vas ar ą Paluknės kaime mes sugavome kol
ūkio rev izij os komi sijos pirmini nką Petr ą š l e inį ; tada aš 
nežinojau jo pavardės . Jo p avard ę žinojo Eidėjus ir P au laus
kas. J ie ir anksčiau jau nor · jo nužudyti tą p irmin i nką už 
tai , kad jis palai kęs ryš ius su T a ryb ų valdž ios organais . 
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Dar prieš lai mes api p lėšėme tri s Paluknės kaimo gy
ventojus; iš jų p aėmėme dvi ar tris poras bahĮ. 

}950 melLĮ vasa r ą , apipl ėšę Paluknės kaimo gyventojus 
ir grįžd ami atgal, mes sutikome tarne pat kaime revizijos 
ko misijos pirmininką , kuriam pas i s akėme esą VSM darbuo
tojai ir li e p ėme eiti kartu su mumis. Truputį pa ėj ę , banditai 
Dargis ir Paul auskas paėmė tą pirmininką už parankės ir 
nuved ė į mi šką , kurio pavadinimo aš nežinau. 

Miške Paulauskas ir Eidėjus užnėrė revizijos komisijos 
pirmininkui ant kaklo virvę, paimtą pas vien ą valstietį, ir 
pakor ė jį ant medžio. Aš tuo metu stovėjau už 50 metrų nuo 
tos vietos ir p riėjau tada, kai pirmininkas jau buvo negyvas 
ir nu imtas nuo virvės , o banditai Paulauskas ir Eidėjus kasė 

duobę lavonui . Toje duobėje ir užkasė revizijos komisij os 
p irm in i nką, o t ą v i etą užmaskavo šakomis . .. 

POLITINIAI ISSIGIMELIAI 

Stanius Jurgis, Jurgio s., gimęs 1926. metais 
Lietuvos TSR, Skuodo rajone, Daukšių kaime, 
lietuvis, kilęs iš buožių šeimos, baigęs šešias kla
ses, gyveno nelegaliai. 

STANIAUS JURGIO parodymai* 

1951 m. gruodžio 18 d. 

1946 metų lapkričio mėnesį aš dezertyravau iš Ta rybinės 
Armijos, o paskui įstojau į nacionalistų gauj ą , kuriai vado
vavo žalimas, o vėliau - Cepas, slapyvardžiu „Mikas". 
Man buvo duotas slapyvardis „Povas". Aš gavau vokišką 
šautuvą ir buvau toje gaujoje iki 1948 metų sausio mėnesi,,. 

Bndamas gaujoje, aš kartu su kitais banditais dalyva
vau, žudant ir plėšiant tarybinius piliečius. 

Aš buvau gaujoje nuo 1946 mettĮ lapkričio iki 1948 me
ttĮ sausio mėnesio . Tuo laikotarpiu aš su banditais Vin-

* ADSR d. r. , 42, 176-178. 
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cu Smitu, Apulskiu , Galdiku , Ei <l -,j um, Juozu Mickum 
Vaciu Mic~u:11'. Eduardu ~i:u ir k~~a is dalyvavau, vyk'. 
dant teronstm1us aktus pries Dauks1LĮ ka imo gyventoj, 
Zuzaną orkienę, Rukų kaimo gyventoj ą B ertulį, Arkšv} 
kaimo gyventoj ą Rimga il ą, B ūdv i etės ka imo gyventoj: 
Narmontą, š a uklių kaimo gyventoj ą J asa i tę , du brolius· 
kurių pavardž iLĮ neprisimenu . Be to, mes iyved · me į mi š'. 
ką_ ir nužudėm~ Led ž iLĮ kaimo gyventoj ą Sker sa itį ir Večių 
kaimo gyventoJą Venckauską su žmona Venckauskiene. 

Nužudę. orkienę , Rimga il ą, N armo n tą , Venckauską. 
Venckausk1enę ( .. . ) , mes a pipl ėyėme jLĮ ūki us - pa ėmėme 

galvijus, maisto produktus, drabužius, balus ir kitoki tĮ 
daiktų . 

1947 metų vasarą aš ir n acion a li st ų gaujos dalyviai Vin
cas Smitas, Eduardas šmitas , Galdikas, Dobrovolskis, Va
cys Stonkus ir kiti band ėme nužudyti Daukšių ka imo gyven
toją Praną Jablonskį ir du jo sūnu s: Pr aną J ablonskį ir 
Stasį Jabl o nskį, tačiau tai mums nepavyko, nes Jablonskis 
ir jo sū_nūs pasisl ėpė. Tuomet mes sudeginome J ablonskio 
namą, tvart ą ir darž inę , no rėdami priversli juos išeiti, kad 
gal ėtume sušaudyti. Tač i a u J ablonskis su s ūn umis nepa
s irod ė . 

1947 metų rudenį bandit ai Čep as ir Vincas Smitas iš 
kažkur sužinoj o, kad pas š akalių kaimo gyventoj ą Kazį Mi
lių yra Jablonskio rugiai ir kv i eč i a i. Tuomet aš , Vincas Smi
tas, Eduard as Smitas, Čep as ir ki t i ba ndi ta i ap ipl ėšėme Mi
lių ir pa ėmėme iš jo rugi us, kv i ečius ir mėsą. J ablonskio ru
gių ir kvi ečių pa ėmėme daugi au kaip toną. 

1947 metai s mes api p l ėšėme šiuos Skuodo rajono šaka
lių ka imo gyventojus: Gediminą , Kubilių ir Š akyną . Iš Ge
dimino atėm ėme dvi kiaules, api e 300 kg kviečių ir drabu
žių, iš Kubiliaus - dvi kiaul es, l 00 kg rugių, apie 100 kg 
ruginių miltLĮ ir drabužių, o iš Sakyno - ki au l ę, apie 10 kg 
ruginių milt ų, drab už ių ir pi sto l et ą . Pa st a r ąjį p aėmi a u aš 
ir laiki au pas save, kol i šėjau iš gaujos ir legalizavausi. 
Tuomet aš atida viau jį VSM organ ams Mosėdy j e . . . 
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žitkus Vladas, Antano s., gimęs 1926 metais 
Lietuvos TSR., Skuodo rajone, Arkšvos kaime, 
lietuv is, kil ęs iš buožių šeimos, baigęs keturis 
pradžios mokyklos skyrius, gyveno nelegaliai. 

2ITKAUS VLADO parodymai* 

1951 m. gruodžio 20 d. 

1948 metL! pav asa rį aš užmezgiau nusikalstamus ryšius 
su n ac i on a l istų gaujos dalyviais Vincu Silinu ir Mockum 
Tuomet per Albertą S ilin ą aš gavau iš Vinco Silino du tūks
ta nčius rublių paruošti dokumentams gaujos dalyviui Vin
cu i Silinui. Tačiau dokumentų Silimti aš neparuošiau, o jo 
pinigus išl idau sa o asmeniniams reikalams. 

1949 m lL! pavasa rį, Albertui Silinui pakvietus, kartu su 
juo, Liudu Donėla ir gaujos dalyviais Zipre ir vokiečiu, ku
rio paya rdės nežinau, dalyvavau, apipl ėšiant Gramzdos 
ka imo p a rduotuvę. 

To ap i plėš imo metu aš turėjau Alberto Silino duotą šau
tuvą ir 10 ar 15 šovinių. Tas šautuvas liko vežime kartu su 
p r isip l ėšta i s daiktais. 

1949 metų pabaigoje ar 1950 metL! pradžioje mudu su 
Justu Silinu banditų vardu pagrobėme daugiau kaip 
20 tūkstančių rublių, kurie priklausė Kulių kooperatyvui . 
1· tų pinigų aš gavau daugiau kaip 5 tūkstančius rublių, o 
kitus pasi ėmė Justas šilinas. 

1950 metLĮ lapkričio mėnesį Vincas Silinas ir Alber
tas Silinas i š ėjo iš gaujos ir nuvažiavo į Lentvari, Valkinin
kus, o paskui į Vievį pas Stanių, Kostą Si\iną ir Justą Si
liną. Jie išsivežė iš gaujos pistoletus , o savo automatus 
paliko kažkur kitoje vietoje. Ten aš ir susitikdavau su 
Vincu Silinu, Albertu Silinu ir banditu Stanium, kuris tuo 
metu buvo legalizav~sis . 

* t,.OSR tl . r., '1 2, 179- 180. 
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19r.o m l11 gruodžio m ' nesį a , tanius ir banditai Vin-
ca ilina ir Albertas ilina , pa tar[ljam pa s iūlius, be to 

l 

dalyvaujant \ačio niui, ai ipks · 111 E iši l itĮ l oopcratyv~ ir 
paėmėm L ten, kaip sak· J\lb rla ilinas ir Vincas ili
nas, 12 lrtk lan-: itJ rublitĮ . r-: l LĮ pinig1Į Vincas ilinas davė 

man 500 rublitĮ . . . 

ILINO ALBERTO parodymaj•k 

l 95 l m. !a p!aičio l O d. 

l 51 rncltJ birželio rn·n i mi )( k už 7- 10 km nuo L nt -
vario l ilni au pu mudu u Zilkum iš pistoleto nušo-
\' .,nte lnk. i vo f rį, l urio pavard· n žinau. 

19, l m lt! g gu ž · s ar birželio nt · n į Justas ilina , prie 
\ alkininhi nužud~s lai kan vi ir grįž s į Kauną, Siliausko 
hut pri Nemuno, Jurgiui taniui, Vladui Zilkui ir man gir
rlinl, 1 a i Cdė nuv aži uoti i VilniL!, a1 ipl · šli ten kokį nor 
lak i šof ri, paimli i jo pinigus ir, j igu bus g'i lima, maši
ną ir atgau nti į l auną; čia, P lrui padedant, gauti šofe
rio d l 11111 nlus ir važ in ·u luo taksi arba parduoli jį. Jis 
p·1l - Ju tas ilinas ir Stanius va žiuoti n ga lį, nes jis bu-

ufrL ta tuo metu, kai nu žudė tą lai šl<'me-: į, ir crga, 
1 taniu turįs utikli savo žmo w1. Tai lmėj a u padaryti a. 
ir \ lada Zi tl u . M su tuo sutikome. Tą pa č ią di eną mes 

11 Zi lkum , palik~ J u lą iliną ir taniLĮ pas iliausk,), trau-
1 iniu i m į i\nių. 

lvažiav į ilnitJ, laukdam i vaka ro, me buv om už· j ę 
pas ati\(,11 0 cl11kl ri, tas~ Sau\ ·nait , gyv nan -: i:i I(ornjau-
11i1no gal\1 \j , ir buvom nu ' j prie dimino pili es. Mes su 
Zi lku111 11 s il;ir ė 111 nu žud yti loksi šo f rį, ne j igu palik i-
1t1 jį gyvry, jis ga li pra11 ·š li mili ij;1i, lrncl m s jį ap ipl ėšė-

111 ', al<.'.• 111 ' 111 pin igus ir 111 a š iną, ir 11111 gali suimli. ul auk 
valrnro, rncs, k-1ip bt1v m susilarQ, i noj Vilniaus galvėj, 
pa \111('111 tnk i „P bi d:}", pa isak· m važiu j~) i vcsluv · 

• l , R d. r „ 4 2, 170 l 7fi. 
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. \icl11) kaim~ netoli Vilniaus ir kartu su šoferiu išvažiavo
~nc iš n,i slo. Nuvažiav~ į Lentvario pu sę apie 10 ar 15 km, 
mes įvažiavome į mi šką ir sustabd · me mašiną. Ten, kaip 
bu\ome su itar~, aš padaviau Vladui Zitkui, kuris ginklo 
nclur· jo, savo pi. lo\clą, ir ji s šovė taksi šoferiui iš užpa
kalio į galvą. Kai šo feris buvo nušautas, aš i šėja u iš ma-
ino , atidariau šo ferio kabinos dureles ir ištraukiau jį iš 

ten. Tuom t iš ma šinos i šėjo Zitkus ir, apžiūrėjęs ją, pa
r ri škė , kad ma šinoje yra pribėgę daug šoferio kraujo ir 
su ja nega lima važiuot i į Kauną. Mes nutarėme palikti i1 
tenai. 

Tuomet Zilkus užgesino šviesą mašinoje; aš nuėmiau 

šoferiui nuo rankos laikrodį, pa ėmiau 380 rublių ir vairavi
mo leis s, o Zilkus numovė šoferiui juodus batus. Tai pa
dar~. 111C'S nul mp ;me l avoną į ša lį, užmetėme jį medžitĮ 

akomi s ir, n h grįždami prie ma vinos, i vėjome į kelią ir nu
t'j mc į Lcnlvar io stotį. Pakeliui Zilkus grąžino man pisto-
1 l ą. u0j į Lentvari, mes sėdome į traukinį ir nuvažia
v m iki Kai š i ado rių. Traukinyje aš atidaviau Zitkui rankinį 
l a ikrodį ir l 90 rublitĮ, kuriuos pa · miau iš šoferio, o likusius 
190 rublių ir šo[ rio dokumentus pasilikau sau . 

l aiš iado riLl stotyje mes išlipome i. traukinio, kuriuo 
va 1. iav m , nes jis ėjo į Rygą, ir sėdome į traukinį, einantį 
lš Vilniaus į Kauną. Dieną, atvažiavę į Kauną , mes susiti
kome t n pliaže Justą Siliną ir StaniLĮ su žmona, kuriai gir-
\i nl papasakojome Justui Silinui ir Staniui, kad prie Vil • 
niau nužudėme taksi šo f erį, pa · mėme ix jo pinigus, laik-
r di, bnlu ir dokumentus. Kaip prie tai 2itkus manęs 
pni š ·, aš pasakiau pats nu šovg šof rį. lv\es taip pat pu
ti, tlz°,mC' , kad mn šinos nepnėmėmc, ne joje buvo datttĮ 

\m111j o. Visa hi i~ldausrs, Ju la . ilina pasakė, jog nc
r ,j\.;cjo žudyti šo[ 'ri , nc-s ma šinos vis ti ek nep aėmėme. Aš 
:1lsa \<i au, ka l clab ;.u ja t ni ko n bcpaclary i, šoferi s 
trn focl 1\as. T neia Ju : h s ... ilina p:iė'm · iv manęs V oferi,) 
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rlokumentus, sakydamas paduosią s juos Albinu i atkui su
klastoti, t a č iau ar ji s jam a tid avė juos, aš neži nau. 

Be to, mes Si lin ui ir Staniui rodėme rankinį l aikro dį ir 
batus, kuriuos paėmėme iš nužudytojo šo f rio . 

Zilkus bi jojo, kad šofer io nufodymu bus nepatenk intas 
Justas Sili nas, nes jis bar· jį ir už tai kad tas nu žud ė laiš
kan šį. Tod ·1, Zitkaus prašomas, a ' ir pasakia u J ustui Si
linui ir Staniui pats nufodgs šo ferį . Ju stas Silinas sa. 
k ·, kad jeigu m s nutar ėme nužudyti t aks i šo fe rį, tai r e ikėjo 
i prad ž i tĮ i tr aukti jį iš ma inos ir tik tada nušaut i, kad 
mašinoje nebūtt1 kraujo ir būtų buvę gal ima j ą paimti. 

ZlTKAU VLADO parodymai* 

1951 m. gruodžio 20 d. 

. . . Be to, aš, J ustas Silinas, Mečys P aulauskas , legali
zavęsis bandit as Jurgis Stanius, bandit ai Vincas Silinas ir 
Albertas Silinas bandėme apiplėšti Kauno p s ichiatrin ę ligo• 
nin ę. 195 1 metų liepos mėnesį aš, Ju stas Sil inas, Paulaus• 
l as ir ban dit as Albertas Silinas ap iplėšėme Kauno plyti· 
nės kasą, pagrobdami iš ten 20 tūkstančitĮ rubl i ų . 

1951 metų pavasarį aš, Justas Silinas, Albert as Silinas, 
Vincas Silinas ir Stanius norėj ome apipl ėš ti Vi evio banką , 
PI nltĮ valdybos kontorą, ma ina s, vežančias s i estą iš 
Drusk ininkų ir Vievio į VilnitĮ, tačiau š itĮ savo ketinimų ne• 
įvykdėme. 

Apip! · šę Kauno plytin ės kasą, mes t ą pačią di en ą su· 
ska i č ia vome pinigus; ka soje buvo 22 tūks t ančiai rublių. 

Tuos pinigus mes pasidalijome. Visiems, kurie dalyvavo 
tame ap i pl ėšim , ta ip pa t ir man, teko po tri s tūkstančiu<; 

aštuonis šimtus rubl i ų. 

• ADSR d. r ., 42, 179- 180. 
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š lLGALI Ų šE IMOS l šZUDYMAS 

Liudininko š lMKAUS KAZI O parodymai* 

1951 m. gruodžio 9 d. 

Eugeni j ą S il galytę aš gerai pažinau, nes ji gyveno su 
man imi viename kaime ir buvo ma no kaimyn ė. 

1950 melLĮ sausio mėnesį Eugen ij ą S ilgalytę nužud ė 

ginkluotos n acional i stų gaujos dal yviai. Tą pačią naktį, be 
Eugen ij os S il ga lyt ės, banditai nužud ė jos giminaitę Moni 
ką S il galienę, Adel g S il ga l ytę ir s uže i dė Adel ės Silgalytės 
dukterį Zit ą Si lgalytę. 

1949 mettĮ rud enį Didži ųjų Rūš upiLĮ kaime sudegė Euge
nijos S il galytės , jos senei · s Monikos Silgalienės ir tetos 
Ade l ės S i lgalytės na mas. Tada jos, netu r ėdamos buto, pa 
prašė mane leisti jas gyventi į savo n am ą; aš sutikau ir da 
,·iau Eugenijai Silga l ·tei, Mon ika i Silgalienei, Adelei 3i1 -
galytei ir Zitai Silgalytei atskirą k a mb a rį savo namuosn. 
1949 melLĮ gruodžio mėnesį Eugenija S il galyt ė p erėjo g~'· 
venli pas to paties kaimo gyventoją Petron ėlę Miler i enę; čia 
ji gyveno daugiau kaip dvi savaites, o paskui vė l grįžo pas 
mane. 

1950 mettĮ sausio mėn esį , apie 6- 7 va l. vakaro, aš bu 
vau namie, sėdėjau prie peč ia us ir šildžiausi . Staiga uepa 
s ibeld ęs įėjo man nepažįstamas vidutinio C1gio banditas s11 
automatu ir paklausė , kur gyvena Silga lienė ; jos vardo jis 
nepasakė. Aš atsakiau, kad S il galienė gy\ ena mano name 
kitoje pusėj e, atskirame kamb aryje; tada bandi tas t;1ojau 
i šėjo iš mano buto. Maždaug už 15-20 minu čiLĮ, sėdėd a mas 
savo bute, aš išgirdau automato šC1vius. Saucl ė Silgal :en ės 

b t . Yai viskas nutilo, a nu ėj a u tenai ir pamačiau kampe 
u e. ' h l s· t 1· . l .· pintos Adelės Silga l ytės ir 1v\oni ms I ga 1enes avo-

.pi ie 5 · t · l t . l l ·1 . 1 Negyva Adel ė ilgalyt , gu cc ama an grine ų , a1 ,e 
O\ _s .paudusi rankomis prie s avęs d 1.1kl er į Zitą Si\ga l yt ę. Ki~::,~c kambaryje aš radau Jon ą Strakš į, Pran ą Strakšį, Bro -

• /\OSR d. r , 42, 181- 182. 
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nių t-.\ocką ir savo [mus Ka zį imkLį ir Po\ narą SirnktĮ, 
kurie pas nužudytąsias kaimynes buvo atėj~ anksčiau. J ie 
man papasakojo, kad jų nužudyti at · jo du ginkluoti bandi
tai. Priey tai jie i yva rė juos į kit ą kambarį ir li epė niekur 
neiti, o patys, nužudę d e\ę šilgalytę ir Moniką Silgalienę, 
tuojau iy ėjo. 

Vėliau aš sužinojau, kad lą pačią naktį banditai pas Pet
ronėlę Milerienę nužudė Eugeniją Silgalylę . 

Užėjęs pas riužudytąsiąs, aš išgirdau verkia nt Adelės 
ši lgal~tės dukterį Zitą Silgalylę ir, pakė l ęs ją nuo grindų, 
pamačiau, kad jos abi kojos sužeistos. Tada mes pakinkėme 

!ado Strakšio arklį, ir aš pats nuvežiau sužeistą Zitą Sil
galytę į Skuodo ligoninę . Mieste aš už · jau į VSM organus 
ir pranešiau apie banditų padarytą žmogžudystę . 

T ą pačią naktį VSM darbuotojai atvyko į Didžiųjų Rūš 
upių kaimą ir apžiū rėjo banditų nužudytų Eugeni jos Silga 
lyt · s, Adelės ilgalytės ir Monikos šilgalienės lavonus; po 
trijq dienų jos buvo palaidotos Skuodo rajone, arvydžių 
kaimo kapinėse. 

Kai Zita šilgalytė ligoninėje pasveiko, j ą pasi ėmė Ade
l ės ilgalytės sesuo ir i šs ivežė į Latvij os TSR, netoli Lie
pojos. 

Už ką banditai jas nužudė, ay nežinau. Iki tol Adelė Sil
galyt · buvo kaimo tarybos pirmininko pavaduotoj a, Euge
nij a ilgalyt" dirbo klubo-skaityklos vedėja , o Monika Si l
galienė niekur nedirbo, buvo namų šeimininkė. 

I-llTLERINIŲ 

OKUPANTŲ ŽIAURUMAI 
LlETUV.OJE 



------.-----

Hitlerininkai, okup avę Lietuvą, išgrobstė rastas prekių 
atsargas , vertė pramonės darbininkus veltui gaminti gėry
bes, kuria s jie savinos i savo grobikiškos armijos ir reicho 
gyventojLį poreikiams, valstiečius apdėjo nepakeliamomis 
prievolėmi s ir mokesčiais. Jaunimas hitlerininkų buvo prie
varta gabenamas į reichą, kur katorginėse sąlygose dirbo 
karo pramonėje. Gyventojus, išdrįsusius nevykdyti hitleri
ninkq žiaurių potvarkiLį, okupantai uždarydavo kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose, išvarydavo prievartos darbams, 
konfiskuodavo jų turtą, be teismo šaudyd avo. 

Skelbiami dokumentai parodo, kaip hitlerininkų buvo 
nužudyti keturi valstiečiai Valkininkuose už prievolių ne
pristatymą. Tai ne vienintelis hitlerininkų okupacijos metais 
įvykis. Panašiai hitlerininkai žudė valstiečius ir kitose Lie-

tuvos vi etovėse. 
Ypatingai žiauriai hitlerininkai slopino patriotinį pasi-

priešinimo judėjimą. Hitlerininkai šau~ė, korė ne tik pasi
priešinimo dalyvius, bet ir naikino ištisus kaimus, siekdami 
atgrasinti jLĮ gyventojus nuo dalyvavimo pasipriešinimo ju
dėjime, nuo pasipriešinimo hitlerininkams judėjimo dalyvi1Į 
rėmimo . Hitlerininkai sunaikino Lietuvoj e kelis kaimus, jų 
gyventojLĮ turtą pagrob ė. Cia dedame naujus dokumentus 
apie Pirčiupio kaimo ir jo gyventojLĮ sunaikinim ą. 
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Už hitlerininkų nusikaltimus Lietuvoje al akingi ir bur
žuaziniai nacionalistai . Jie rėm ė hitlerininkus kovoje prieš 
Ta rybų S ąjungą, talkininkavo jiems, grobstant mn LĮ res pub
likos ekonominiu resursus. aciona li sta i tarnavo hilleri
ninkų okupacinės valdžios aparate, jie padėdavo hiller inin
kams i' naudoti pramonės darbininkus, gabent i darbo j ė 
gą į Vokietiją, apdėti ir išieškoti prievoles ir mokesčius iš 
val tiečių, jLĮ policija kartu su hitlerininkais kovojo prieš 
tarybinius partizanus ir kitus pasipriešinimo dalyvius, pri
tarė repre ijoms prie ' ramius gyventojus. Iš dokumentų ma
tyti, kad ir Pirčiupio kaimą naikinant dalyvavo lietuviškieji 
nacionalistai, tarnavus ieji gestapc bei kitose įstaigose. 

• 

AUDYMAI UZ PRIEVOLIŲ 
NEVY:KDYMĄ 

Martiševskis Vadovas, Edvardo s., gimęs 
1902 metais Ei š i škėse. 

Liudi ninko MARTišEVS KIO VACLOVO parodymai'" 

1952 m. gegužes 16 d. 

Voki eči LĮ okupacijos metu aš gyvenau Eišiškėse, dirbau 
samdom ąjį darbą statybose. Pas mane nuo 1942 metų gy
veno apskrities valdybos sekretorius Kazys J uodis, gimęs 
1912 ar 1913 metais. 

Apskrities viršininku bU\ o bu\·ę s smetoninės kariuome
nės karininkas K.azakevi č ius, gimęs maždaug 1901--
1903 meta is. Jis atvyko į Eišiškes 1942 metų pab~igoje ar 
1943 metų pradžio je, tiksli ai nep risimenu. 

Aš tai žinau tod ė l, kad Kaza ke\·ičius dažnai lankydavo 
Juodį, kuris gyveno pas mane. Juodis ne kartą sa~~- bu~e 
ruošdavo išgėrimus, kuriuose dalyvaudaYo K.aza~::·1c1us ir 

saugumo policijos darbuotojai. Kad Ka~akev1c_1us , yr_a 
apskriti es viršininkas, man pirmas pa akc Juodi , kuri_ 

l • V • b vęs smetom-man pasakojo, kad jis t. y. Kaza <ev1c1us, ~. 
nės kariuomenės karininkas.·· ir yra apskrities yirvinin -

kas. k ·t· Id b Iš Juodžio aš gird ėjau, kad EiTkitĮ aps n ie~ ya y . a 
b · -- Vilni aus nurodymą surinkti 50 J3unuoln1 uvo gavusi 1s ' V • • • • t · 
-- · t· · VokietiJ·ą priver ·1am1es1ems darbams. Jis man a1 
ISS IUS l Į · · JT · 

· k · t943 metai , tikslios datos neprisimenu. .,a1p pasa OJO V l' 
apskr ities valdyba į Yykd. tą nurodymą, a nega iu pasa-

kyti. 

* ADSR d. r., 46, 49. 
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U2 mokesčių nesumokėj imą vals ti ečiu šaudydavo. 19-n 
melais už mokesči ų nesumokėjimą Valkininkų miestelyje 
vokieč i a i sušaudė valst i eč i us Saroką ir Antaną S inkevič i q , 

buvusius Eiš i škrų gyventojus. Tais pačiai s metais buvo su
šaudyta dar e i lė valstieč i ų iš kito Eišiš_kių rajono kaim0; 
jų pavardž ių negaliu pasakyti. 

Dažniausi ai Kazakevičių matydavau vokiečitĮ val džios 
organų vadovauj a nči tĮ darbuotojtĮ iš arbeitsamto tarpe; ma
no namuose, apskrities valdybos sekretoriaus J uodžio bute 
jie dažnai ruošdavo išgertuves. 

Balkiūtė Marcelė , Jono d., gimusi 1894 metais 
E iši škių raj., Ceba torių km. 

Liudininkės BALKI ŪTl:S MARCELĖS parodymai* 

1952 m. rugsejo 5 d. 

Vokiečių okupacij os metu aš gyvenau Cebatorių kaime 
ir dirbau žemės ūkyje. Kartu su manimi gyveno dar trys 
nevedę mano broliai: Antanas Balka, Jonas Balka ir Alek
sandras Balka. 

Antan ą 1943 metų vasario 15 d. su šaudė vokieči a i , o 
Joną ir Aleksa ndrą 1947 metais nužudė nacionalistų gau
jos banditai. 

1943 metų vasario 13 d. pas mus atėjo Valkininkų po
licijos pol icininkai ir i švedė mano brol į Antaną. Jie pa· 
sakė, kad atvesti mano brol į į policij ą įsakė Valkin i nkų 

valsč i a us virša it is Motiejus Norkūnas . 

Sekmadienį aš nuėj au į Va l kininkų va l sči au s poli c iją 

pasiteirauti, kur mano brol is. Policininka i man at s akė, 

kad dabar visos įsta i gos uždarytos ir jie nieko negali pa
sakyti apie mano brolį . Jie l iepė man ateiti p irmadienį. 

Pirmadienį aš su broliu Aleksandru nuėj au į Valkinin
ku s. Zmonės kalbėjo, kad į kap ines atvežė keturis sušau-

* ADSR d. r., 46, 54- 55. 
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dytus vyrus. Aš viena nuėjau ten ir iš tiknĮjLĮ pa_mači au 
keturis sušaudytuosius. Jų tarpe gulėjo ir mano brolis An
tanas. Kapinėse nepažįstami vyrai jau kasė duobę. Ten 
buvo ir tiedu policininkai, kurie i švedė mano brolį. Aš 
paprašiau juos leisti parsivežti brolio lavoną namo, tačiau 
jie neleido to padaryti. Tada aš nuėjau į namus. 

Po kelių dienų aš kreipiausi į policijos viršininką, kad 
jis man paaiškintų, už ką sušaudė mano brolį . Policijos 
viršininkas pareiškė, jog atvykęs Eišiškių apskrities val
dybos atstovas dokumentuose pastebėjo, kad mes nepri
statėme visų žemės ūkio produktų vokiečių valdžios orga
nams. Todėl vokiečiai įsakė suimti brolį, o paskui sušau
dė jį . 

Visi mūsų ūkiui priklausantieji žemės ūkio produktai 
buvo pristatyti vokiečių valdžios organams. Be tor nesu
prantama, kodėl už prievoles sušaudė brolį Antaną. Visos 
prievol ės buvo Jono vardu, nes jis buvo šeimininkas. 

Ulbinas Antanas, Kazimiero s., gimęs 1901 
metais Eišiškėse. 

Liudininko ULBINO ANTANO parodymai* 

1952 m. rugsėjo 3 d. 

Iki 1943 metų aš gyvenau Eišiškėse ir dirbau įvairius _ 

darbus pas miesto gyventojus. 1943 metais išvažiavau iš. 
miesto ir dirbau pas Eišiškių rajono valstiečius . 

Išvadavus Lietuvos TSR nuo vokiškųjų okupantų, aš 
vėl grįžau į Eišiškes, kur ir dabar gyvem1. 

Aš buvau vokiečių valdžios organų suimtas už žemės 
ūkio mokesčitĮ nesumokėjimą. Maždaug prieš dvi ~avaites 
iki mano suėmimo Eišiškių apylinkėje Antanas Ambruže
v i čius įteikė man prievolių lapą, pagal kurį aš turėjau pri
statyti vokiečių valdžios organams 11 kilogramų rµgių ir 

* ADSR d. r., 46, 51- 52. 

9 Užsak. Nr. 800 \29 



20 kilogramų grikių. Tačiau šių produktų ay neturėjau :r 
iki savo suėmimo jų neatidaviau. 
· Penktadienį pas mane atėjo apskrities aldybos mokes
čių inspektorius, pavardės nežinau, lenkas, be v ienos ran
kos, ir pareiškė, jog reikia pristatyti grūdus, o jeigu ne
atiduosiu prievolės, bus blogai. Aš jam paaiškinau, kad 
n-eturiu grūdų ir negaliu atiduoti. Tada inspektorius apžiū
rėjo mano ūkį, kažką užsirašė knygutėje ir išeidamas pasn
kė1 - kad man ir Si nkevičiui būsią blogai. Tačiau jokio raš
tiško-įspėjimo jis nepaliko . 
- - Kai policininkai nuvedė mane į policij ą , po kiek laiko 
ten atvedė ir Eišiškių miesto gyventoją Antaną SinkevičitĮ . 

Tą pačią dieną mus abu nuvežė į Valkininkų miestelį ir už
darė · daboklėje. Ten mes buvome iki pirm adien io. Per tą 

laiką atvedė ir daugiau suimtųjų . Pirm ad i enį ten jau buvo 
17 žmonių. 

Pirmad ienį mus visus suimtuosius nuvedė į kabinetą, 

kur buvo Vilniaus apyga rdos gebitskomisaras, Valkininkų 
miestelio pqlicijos viršininkas, Ei š i škių apskrities zonder
komisaras, du gestapininkai - vienas atvykęs kartu su ge
bitskornis aru iš Vilniaus, o kitas - iš Eišiškių, mokesčių 
inspektorius ir vertėjas , dirbęs Valkininkuose. Gebitsko
misaras kiekvieną kv ietė prie stalo, klausė, kodėl neatidavė 

mokesčių arba spekuliavo (ten buvo suimtų ir už speku
liaciją)· ir atėmė pasus. 
· Kai visi buvo išklausinėti, jis ir Valkininkų policijos 

v iršininkas išėjo iš kabineto. Pro l a n gą aš pamačiau, kad 
jie apžiūrinėja vietą, kur buvo daug žmon i ų. Aš sup ratau, 
kad mus nori sušaudyti, ir pasakiau tai ša lia manęs s to 
v·in6i am Sinkevičiui, tačiau jis n esutiko su mano nuomone 
ir net pavadino mane kvailiu. 

I(ai gebitskomisaras ir policijos vi rš ininkas grįžo, po
l'icininkai išvedė mus visus į a ikštę, kur jau buvo da ug 
Valkininkų ir gretimų apylinkių gyventojų . Mus sustatė 
į vieną eilę. Po to abu gestapi ninkai pri ėjo prie vieno e il ės 

galo ir, užmetę iš užpaka lio ant kaklo virvę, pistoleto 
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vamzdžiu pakeldavo kepurę ir išš audavo. Tokiu būdu buvo 
sušaudyti keturi žmonės: Sinkevičius, Eišiškių miesto gy
ventojas Saroka ir dar du nepažįstami. 

Kai keturi žmonės buvo sušaudyti, gebitskomisaras da
vė komandą nutraukti šaudymą ir liepė atsigręžti į jį. 
Gebitskomisa ras kažką pasakė vokiškai, o policijos virši
ninkas lietuviškai, ir mokesčių inspektorius lenkiškai mums 
pranešė , kad gebitskomisaras mums dovanoja ir įsako per 
tris dienas atiduoti visus žemės ūkio mokesčius vokiečių 
valdžios organams. Tada žmonėms liepė išsiskirstyti, o 
mums leido eiti namo. Parėjęs namo, po kiek laiko iš Ei 
šiškių pasitraukiau ir grįžau tik išlaisvinus Lietuvos TSR 
nuo fa š isti nės okupacijos. 

Sinkevič Marija, Vinco d., g1me l 905 metais 
Eišiškių rajono Martviliškių km. 

Liudininkės SINKEVlč MARIJOS parodymai* 

1952 m. gegužės 16 d. 

Mano vyrą Antaną Sinkevičių 1943 metais vokiečiai 
:3ušaudė Valkininkų miestelyje . .Kartu su juo buvo sušau
dyti dar trys valstiečiai: vienas - iš Cebatorių kaimo, pa
vardės neprisimenu, antras - buvęs Eišiškių miesto gy
ventojas Saroka. Jo žmona, senyvo amžiaus, ligota, dabar 
gyvena Eišiškėse. 

Mano vyras Sinkevičius ir Saroka buvo sušaudyti ut 
mokesčių nesumokėjimą vokiečitĮ valdžios organams. 

Dar prieš suėmimą, maždaug 1943 mettĮ pradžioje, pas 
mus į namus atėjo mokesčitĮ inspektorius, jo pavardės ne
žinau, ir atnešė mokesčių lapą , įspėjęs, kad reikia tuojau 
atsiskaityti su valstybe. 

Mano vyras Sinkevičius paaiškino, kad jis serga, dar ne
iškūlė rugių ir pažadėjo pasveikęs pasistengti atsiskaityt\. 

• ADSR d. r., 46, 50. 
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etrukus po sio įvykio, pra ėjus kokioms trims savai
tėms pas mus atėjo policininkai, su · mė mano vyrą ir, nu
vežę į Valkininkus, ten sušaudė . 

Po jo sušaudymo Eišiškėse buvo išklijuotos afišos ku
riose buvo rašoma, kad mano vyras Sinkevičius ir Sa,roka 
sušaudyti kaip valstybinių prievolių sabotuotojai. 

Ei_šiškėse_ ~~o 1943 metų buvo apskrities valdyba, ji ir 
tvarke valst1ec1ų apmokestinimo klausimus. 

NAUJI DOKU!v1ENTAI 
APIE PIRCIUPĮ 

io pra nes1 mo aulorius, matyt i, nacionalistas - oku 
pacmcs alclžioš pareigūnas. Tokias išvadas tenka daryti 
t o d ėl, kad, aprašydamas Pirč iupio įvykius, jis vartoja bur
žuaz i nių nacionalistų terminologiją ir yra priešiškas tary
biniams partizanams, kuriuos ·adina banditais. ors do
kumentas be parašo, redakcija skelbia jį, nes jame apra
šomieji įvykia i visumoje neprieštarauja žinomiems faktams 
apie Pirč iupio tragediją ir juos papildo. 

Pirčiupių kaimo, Valkininkų valsč., Eišiškių apskr. , 
kruvinoji tragedija* 

Vo kiečiai sudegino g:> vus 
120 žmoni ų 

Pirčiupių kaimas susideda iš dviejLĮ da~i~: S_enieji Pi r
ciupiai ir aujieji Pirčiupiai, kuriuos tesl~ma_ tik pl~n!~s . 
V'same kaime buvo 43 šeimos. Iš jų auJuos1uose P1rc1u-

·1 32 šeimos ir l l šeimLĮ Senuos iuose Pirčiupiuose. p1uose . . . p· . . 
Vienoje pusėje kaimo, vadinamuose Sen_u?s1uose . lfCtu-

piuose, gyvena vokiečiLĮ sargybos bfirys stiucpunkt"*, ku-

,. Parti jos istor ijos institutas prie LKP CK. DokumenlLĮ rinkin y,.;, 

167 b., 181_ 183 l. Mašinraštis -nuorašas. 
,.,. Sltitzpunkl (vok.) - atsparos punltlas. Red. 

10 Užsnk. r. 800 
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ri. gyvena išsid· stęs pa 5 nkininku . ki č itĮ čJrgybos 
apsikasusios bunk ri ai ir apsitv · ru ios vicl mis. enieji 
Pirč i up iai yra r ytin ėje plento pusėje. Vokieč rai eidavo sa r
gyb ą Vilniaus-Ei iškių plente, kad iš miškų bandita i nei
hĮ per pl entą į vakarus, į gyv narna vielas. Iki birželio 
pradžios ir aujuosiuose Pirčiupiuose gyveno vokiečių k.1-
riuomenė l akūna i . JtĮ partizana i nekliud ·, nors apy linkė

se važiuojančius voki či u s iš miško ap V audydavo ir vien ą 
kitą vok i et į nuv audavo. Zūdavo ir bandiltĮ . 

1944 m. birželio 3 d., vev t adienį, ry l ą apie 8 val. lengvo
mis mašinomis iv Vilniaus vyko g stapo vyresniej i vol<ie-

iai ( žmonių pasakojimu taip atrodė, kad ma šinose ne ei
liniai kariai) . Mašinoms pravažiavus Pirčiu1 ių kaimą ap ie 
2-3 kilometrus, mi ške ant plento las voki či tĮ mašinas iš 
miško apšaudė ir nuv ovė 4 ar 5 vokie ius , \'ažiavus ius ma
vinomis. 5 oki cius g vus banditai pa . mė i nc lai s\'ę. 

Vieną sužei tą \'okietį Pirč iu1 itĮ kaimo [Įl · ini n kas al\·ežė 
į Pirčiupius. Tas oki li s suž islas b ėgo iš 111[1 š io vietos 
ir palaikė anl to važiuojančio ūkininko (ū kin inkas buv0 
iv S ntĮjų Pirč iupių) . Kiti voki -: iai ma šinomis ·nuvažiavo 
į Ei šišk s. Prad žioje voki čia i gyrės i nušovQ 20 bandilLĮ , 
l l niekas lų žiniLĮ nepatvi rtino, ni kas n11 šaultĮ b an dillĮ 
n mat \ ir artimiausia liesai, kad voki 'Čiai tarne us ir ė 

rnirn banditų nenušovė. 

Vol iečia i (kur ie buvo likę gyv i po susirėmimo), nuvykę 
į Eišn< s, tuojau pasiėmė vokiečitĮ kariuomcn\: 17 sunk
vež irni LĮ kar ivių, 3 mažesnio li po lankus, vieną didelį šar 
vuotį . Į Pirčiupių kaimą vok ieč iai atvažiavo 11 \ ai. Zmo
n · s prie vok i eč i ų kariuomenės buvo l ripral~ ir, supant 
voki e -; iarns kaimą, nebėg iojo. Priešinga i, kur ie buvo lau
kuose, grįžo namo pa si įdomauli, ko č i a atvyko vok i č i n 1, 

ga l r in l li duok l ių, manydami dar kuo nors išs ipirkti. Ar
:,upr kaimfĮ pradėjo iš gryč i LĮ va ryti žmones į kaimo vid ll· 
rį . • jo į kiekv ien ą trobą ir, nieko nesakydami, li epė eit i į 

kaimo aik :l . Trobose nieko n 'liko, ir 11 iel as pro sa rgyb:
nitĮ ratą iš kaimo negalėjo i' b ,gti. K. lios molerys , kuri os 
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iš t robLĮ voki č iLĮ varomos nėjo, buvo tuojau nu :::.aulos čia 

pat savo gryč i ose . B ė gti niekas ir negalvojo, nes nežinojo, 
kam ten varo. Kad už kaimo yra nužudyti 5 važiavusiej i 
r ytą vok i ečia i, kaimiečiai visa i než inojo. Suvarę į aikšt~. 
vy rus p ra d ėj o skirti nuo moterų . Prie vyrų atskyrė ir visus 
berniuku s, kur ie tik gal ėjo patys vieni be motinų paei ti. 
Kai žmonės suvaryti stovėjo aikš tėje, tai kiti vokiečiai ėjo 
per trobas ir ėmė, kas jiems patiko: moterų audeklus, audi
nius, drabuž ius, siuvamas mašinas. Labai ieškojo pinigų, 
maisto produktų: sviesto, lašinių, duonos, i šsėmė rastus 
trobose miltus. Visa d ėjo į sunkvežimius. Gyvulius: karves, 
a is, vištas , žąs is varėsi į Senuosiuose Pirč iupiuose esanlį 
' tiucpunktą . S enųjų Pirčiupių gyventojų nesuėmė, nes vie
tos vokiečių sargybos vadas praš ė gyventojų nesu imti ir 
trobes i ų, esa nčių kitapus plento, nedeginti, nes jie netu
r · sią kur gyventi. SernĮjų Pirčiupių gyventojams neleido 
iti ir ž i ū r · ti, kas darosi kitoje plento pusėje. Apsuptieji 

gyventoja i aikš tėje matė , kaip vokiečiai plėšia jų namus, 
varo gyvulius ir t. t. 

Kaimą visiškai apipl ėšę , vokiečiai atskyrė 10 vyrų ir. 
n uva rę į kaimo ga l ą, į kluoną, juos u ž darė ir kluoną :5 
visų pusitĮ ap šaudė padegamais voviniais. Kluonas užsi 
degė. Uždaryti kluone ša ukė, rėkė , bet jiems neleido išeiti 
Likusieji aikštėje jų šauksmus gird ėjo ir matė dega n tį 

kluon ą su gyvaisiais, bet pab ėgti negalėjo, nes stovėj o 
laba i st iprios sa rgybos. Dar nebaigus pirmiesiems vyrams 
kluone degti (girdėjosi jų ša uksmai) , iš EišiškitĮ atvažiavo 
lietuvis valdininkas Ul binas. Sako, kad jis esąs Eišiški1.J 
gestapo viršininkas. Jis, Ulbinas, p amatė motenĮ būryje 
sa rgybos apsuptą buvusią Ei š i . kitĮ mokesčių inspekcij os 
t arna utoją Uždavinytę ir prad ėjo ją šaukti pas save, sa 
kyd amas, kad čia visiems bus mirtis. Tada ji, būdam a 

rate, atsakė, kad čia yra t ėvai ir ji mirs kartu su t ėvais 

Tad a vokiečiai Uždavinytei leido paimti iš rato savo t ė-
us. Uždavinyt · i šėjo i' rato su savo t ėv u ir motina . Tuo 

akimirksniu iš rato iš~oko i e n ą moter i škė ir pradėj o 



::.akyli, kad jos sūnu s dirbą Vokielijoj e. Ji taip pal sakt~ 
lbinui ir vokiečiams. Tikrumoje tos mot rs sūnus buvo 

dar iv lenktĮ kariuomenės vokiečių nelaisvėje. Vokiečiai lei
do išeiti dar vienam vyrui, kuris buvo grįžęs atostogų iš 
Vokietijos. Dar viena moteris priėjusi pasakė, kad jos šei
mą išpiovę banditai, o dabar ir ją nori sušaudyti. Leido 
iveiti ir jai . Dar vokiečiai patys iš'' auk· kaimietę Aldana
vičienę . . . 

Dar prašėsi daugiau žmonių , bet voki eč i a i daugiau ne
ileido į J<alba . Vokiečiai lietuvi ~l<ai niekas nemokėjo. Iš

leistuosius žmones suvarė į gryčią ir nel eido ž iūrė ti, kas 
darosi aik v lėje. 

Tuo laiku pirmoji vyrų dešimtis kluone deg·, ir gird ė 

josi jų klyk~rnai. 
Baigę kalbas apie žmonių pal eidim <Į iš rato, vok iečiai 

\ isus vyrus varė, prie deganč io kluono kaimo gal . 15 s11-
varė į greta esantį dar nepadegtą kluoną, o visus kitus, 
įrėmę automatus į nugaras, varė į t ą d gantį kluoną, ku
riame vis dar gird ėjosi degančių vyrų klyksmai. Vienas i~ 
varomų vyrų prad ėjo rodyti dokumentus, kad jis esąs n~ 
iš Pirčiupių kaimo, tai jį nušovė . Jo pavardė Buckus Jo · 
nas iš Pamerkių \ ienkiemio. Jis laikė rankose dvejų met1J 
dukrelę. J ą išpl ėšė sargybinis iš rankos ir nunevęs numetė 
į moterų apsuptą ratą. Vienas lipo iš degančio kluono, tai 
jį nu vo ė. Pora bandė bėgti ir juos tuoj nušovė. Visus 
suvarė į degantį kluoną ir dar apšaudė padegamomis kul
komis. Iš kluono niekas neišbėgo, ir visi baisiuose klyk -
muose degė . Jie degė keletą valandų. Vis girdėjosi jtĮ 

riksmas. Aplinkui kluoną stovėjo labai st iprios sargybos. 
kol jis visai sudegė. 

Kai šitie dar tebedegė , tai buvo uždegtas ir greti1m1s 
kluonas su atskirtaisiais 15 vynĮ. Ir iš to kluono niekas 
nepab · go. Kartu sudegė ir vynĮ būryje bu ę berniukai vos 
3-5- 9 metų amžiaus. Tik buvusieji ant motintĮ rankų buvo 
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1palildi motinoms, kurios, stovėdamos apsuptos, matė, kaip 
dega jų vaikai. 

Moterys aikštėje tą viską matė ir girdėjo, bet nieko ne
gal ėjo padaryti. Joms sargybiniai liep ė sėsti ant žemės 

ir sakė , kad puola banditai ir jas gali nušauti. Vis dėlto 

vien a moteris b ėgo, ir ją nušovė. Paskui ją bėgo ir jos 
dukt -. 20 metų mergaitė. Kai motiną nušovė, tai ir duktė 

parkrito, nudavė, kad ji yra nušauta. Atėję vokiečiai pa
s pardė motiną kojomis ir įsitikino, kad negyva. Paspardė 
ir gulinčią dukterį ir tą paliko. Bet atėję kiti vokiečiai at
vertė tą merginą veidu ir pamatė, kad ji gyva. Tai ją pa
kėl ė ir atvarė į moterų ratą . Tada išb ėgo iš rato mergaitė 
ir ėmė rodyti dokumentus, kad ji esanti iš kito ·kaimo. Vo
kieč iai jos neklausė ir nušovė. • 

Pradėjo skirstyti moteris į būrius . Vieną būrį nuvarė 

į kitą kaimo galą, kur dar nebuvo degančio klojimo, su
va rė į klojimą ir šūviais iš visų pusitĮ padegė klojimą . 

Moterų iš viso sudarė 5 beirius. Kitus 4 būrius suvarė į 

gyvenamus namus - gryčias ir taip pat šūviais iš vistĮ 

pu s itĮ padegė jas. Moterys pro langus mėtė vaikus laukan, 
tai vokiečiai tuos vaikus pagriebę gyvus metė atgal į de
gančias trobas. Moterys iš vidaus d ėjo langus pagalvėmis, 

vilnoniais drabužiais - norėjo sulaikyti gaisrą , bet trobos 
d egė labai greitai. Trobos įsidegė iš vidaus. 

Pirmąjį vyrų būrį pradėjo deginti 14 va l. Paskutinės 

moterys baigė degti 17 val. Kelios moterys iš deganči tĮ 

trobų bandė bėgti, bet jas tuojau nu v ovė. 

Su moterimis buvo ir vienas berniukas. Jis bėgo iv de
gančios trobos ir jį nušovė . 

Kai moterys ir vyrai sudegė, tai vokiečiai ėjo prie kiek
vienos kaimo trobos ir jas už degė padegamaisiais šūviais. 
Padeginėjo gryčias, kluonus, tvartus ir visas kitas trobe
les. Lauke nušautuosius dabar atvilko ir sumetė į degan
čia trobas. 

\'.\, 



Kaimo ganyklose ganė bandą piemenukai. Jų buvo du. 
I š girdę kaime triukšmą, jie atsivarė arčiau kaimo kiau le:) . 
Juos vokiečiai pagavo ir abu gyvus įmetė į ugnį. 

Vokiečiai išvažiavo vėlai naktį . Sarg boje paliko buvu
sius kaime štiucpunkto vokiečius. šitie vokiečiai kitiems 
žmonėms eiti prie apdegusitĮ lavonų neleido. Nesudegusius 
lavonus pylė benzinu ir degino. Sudegusiuose namuose 
buvo matyti apdegusių lavonų krūvos, daugiausia susime
tę į krūvas, kniūbsti, u ž si ėmę veidus rankomis. 

Benzinu pyl ė ir degino lavonų likučius keletą diem1, 
kol teliko menki kaulų likučiai. 

Atskirtuosius gyvus vokieč i a i išsivežė į Eišiškes. 
Prie lavonų liku čių ir į sudegusį kaimą neleido eiti visų 

savaitę . ValkininktĮ kunigas gavo leidimą ap ž iūrėti lavo
nus pas vokiečių štiucpunkto karininką. 

Kai kun igas prašė leidimo palaidoti kaulus, vokieč itĮ 

sargybos viršininkas atsakė : ,,Lietuviai juos i šž udė, tai į 

lietuvius ir kreipkitės leidimo." 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, 1944 m. birželio 12 d. Lai

dotuvių leidime buvo įsakmiai pabrėžta, kad laidotuvės 

būtų tylios ir kad ned a l yvautų minios žmonių . 

PirčiupiLĮ kaimas grynai lietuviškas kaimas. Kaimo ftki
ninkai dzūkai gyveno vargingai, žemės turėjo nedaug. 
Vertėsi daugiau sia uogų, grybų rinkimu. 

Sprendžiant iš gyventojtĮ skaič i a us kaime ir ra sių la 
vom1 likučių, sud egintų gyvų kūdikių, moterų ir vynĮ yra · 
120, įskaičius ir bėga nt nušautuosius. 

Jie palaidoti dviejose duob ėse . Vyrai ir moterys at
sidrai. 

Daryta (slaptai) ir sudegintų lavonų foto gr a fin ės nuo
traukos. 

Zinias dar negal ėjau pilnai išbaigti, nes sakytojas ne
turėjo laiko ilgiau sakyti*. 

* Paskutinės trys pastraipos dokumente išbrauktos, žodi s - «iš
baigti , ištaisytas «patei kti» . Red. 
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J l E MAT E SAVO Al(!MIS! 

Dausev ičienė Ona, Stasio d., gimusi 1918 
metais Eiši škių rajono Pirčiupio km. 

Liudininkės DAUSEVlčlENĖS ONOS parodymai* 

1952 m. rugsėjo 5 d. 

l 944 metų birželio 3 d. vokiečių kareiviai apsupo Pir
č i up i o ka im ą. Visi kaimo gyventojai buvo išvaryti į lauką 

netoli š i ba ilien ės . namLĮ, moterys ir vyrai atski rai. 
Aš mačiau, kaip Marija Uždavinytė kalb ėjosi su vienu 

civilia i aps irengusiu lietuviu, atvažiavusiu su vokiečių ka
reiviais. K. <Į ji kalb ėjo su juo, aš nežinau. Kai mes paklau
sėme jos, k ą vokiečiai galvoja daryti su mumis, ji atsakė 
nežinant i. 

Pasku i tas lietuvis ėmė šaukti kai kuriuos žmones į ša 
lį, jLĮ tar pe ir mane. Kartu su manimi iššaukė Juozą Už
davinį, jo žmoną Juzę Uždavinienę, dukterį Mariją Užda
vinytę , Karoliną U ž davinienę, St asį Jelmoką ir Viktoriją 

Jelmok i enę . Mus visus už darė Sibailienės ,name. Tuo metu 
Jelmokien ė ir dar viena mergina bandė bėgti į mišką, bet 
buvo nu šautos netoli nuo Sibailienės nam11. 

Po to vyrus uždarė Uždavinio daržinėje, padegė - ir šau 
dė . Po kiek laiko mus nuvarė į girininko namus; iš ten 
visus, išskyrus Stasį Jelmoką ir Juozą Uždavinį, mašina 
nuvežė į Eišiškes, paskui į Varėną, o iš ten paleido. 

Dar bodami girin inko namuose, matėme, kad dega visas 
kaimas. Vokiečiai sunaikino apie 150 žmonitĮ. Iš mano ar
timLĮjtĮ buvo sudegintas t ėvas, sesuo Marija Jurgelevičienė 
su p enkitĮ savaič iLĮ kndikiu ir dvi netekėjusios seserys. 

* ADSR d. r., 46, 53. 
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U_žda~~~ie1~ė Ka_rolina,. I~?zio d., gimusi 1885 
metais E1 1 l<1ų raiono P1rc1upio kaime. 

Liudininkės UZDAVINIENĖS KAROLINOS parodymai* 
•:,.,- . ~ 1952 111 . rugs ėjo 5 d. 

1944 melt! birželio 3 d. ay buvau namie su vyru Jonu 
Uždaviniu ir dukterimi Antose ždavinyte, o sGnus Sta-
sys Uždavinys dirbo lauke. 

Apie 10 val. rylo mes pamatėme, kad kaimą supa vo
kiečių kareiviai. Mano vyras norėjo eiti pas sūnų, bet jį 

grąžino atgal. Paskui voki č iai išva r · visus iš namLĮ į 

lauką, vyrus ir vaikus suvar ė į vien ą vietą, o moteris su 
mažamečiais vaikais - į kitą. čia buvo ir Juozo Uždavi nio 
šeima . . Su juo buvo žmona Juzė ždavinienė ir duktė Ma
rija ždavinytė kuri tuo metu dirbo Ei š i y kėse, bet kur, 
nežinau. Tuomet ji buvo atvažiavusi pas t' vus į sveč ius. 

Tuo metu \ ienas karininkas lietuviškai kreip ės i į Ma
ri j ą Uždavinytę: ,.Ką tu č ia veiki, Maryte, juk bus žu domi 
žmonės." Tada visą Uždavinių šeim ą atsky r ė nuo kitų. Aš 
kreipiausi į t ą karininką, sakydama, kad mano sūnus pa
deda vokiečiams, tačiau jis ni eko nea tsakė . Tiktai tuomet, 
ka i aš kreipiaus i į kitus vokiečių karininkus, jie paprašė 
Marijos ždavinytės išverst i mano žodžius. Kai Marija 
jiems pasakė, kad mano sūnu s padeda vokieč i ams, mane 
taip pat pr ijungė prie ždavinio šeimos. Kartu su mumis 
vok i eč i ai kažkod ėl paliko Oną Peči ukonylę ir Viktoriją 

Jelmokien ę. Pasku i mus visus nU\ edė į Sibai li en ės ·namą ir 
liepė n ež iūrėt i pro langą . Turiu pasakyt i, kad mano duktė 
tuo metu buvo namie, pasislėpusi ant aukyto, o vyras ir 
ūnus - kartu su vyrais. Jie taip pat norėjo prisiju ngti 

prie mūsų, bet vokiečiai neleido. 
Būdami Sibaili en ės name, mes pamat · me, jog iš mote-

rtJ būri o išb · go lina J elmoki e n ė ir dar viena mergina. 

~ ADS R d. r., 16, 56- 57. 
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l(uom l jos p ribėgo iki namo, kur mes buvome, vokiečiai 

iš automatų nu šovė ja s. Tuomet mes supratome, kad vo
kiečiai kažką sugalvojo. 

Paskui visus vyrus nuvarė į Juozo Uždavinio daržinę. 

ž jo aš vėliau i štekėjau (jis liko gyvas, nes tuo metu ne· 
buvo nam ie). Suvarę visus į darži nę, vok ieč i a i pad egė ją , 
o mus per kaimą nuvarė į girininko namus. Einant pro 
mano namus, prie mCtsLĮ prisijungė mano d uktė , kurią aš 
pašaukiau . Būdami jau eigulio namuose, mes matėme, kad 
vokiečiai suvarė moteris į gyvenamuosi us nam us ir padegė. 
Tuo metu girininko namuose atsirado ir Stasys Jelmokas. 

Pasku i mane, mano dukte rį Antosę, J uzę ždav inienę. 
Mariją ž davinytę, Viktorij ą Jelmokien ę ir Oną Peč iu 

konytę-Dausev i čie nę susodino į ma š iną ir i švežė į Eišiškes. 
J uozą Uždavinį ir Sta sį Jelmoką kažkodėl paliko girinin
ko namuose. ~ 

Iš Ei " i š kių mus nuvežė į Varėn ą , o iš ten paleido ir 
liep ė į P ir čiupio kaimą negrįžti; jie, t. y. vokiečia i, parei3-
kė, jog ten jau niel<o nebė ra. 

Tuo bC1du, vokiečiai sudegino ir su y aud ė apie 
140- 150 žmo niLĮ . Be to, kartu su Pirč iupio kaimo gyvento
jais buvo sudeginti ir kiti žmonės, kurie tuo metu ėjo pn) 
ka im:=Į. Iš mano artimtĮjLĮ žuvo mano pirmasis vyras, sC1-
nus, vienas brolis ir devyni jo šeimo nariai kitas broli s ir 
septyn i šeimos nariai, sesuo ir šeši še imos naria i. 

Vi si žuvusieji buvo palaidot i toje vietoje kur sudegė 

d a ržinė su vyrais. 
Mano sCrnus Juozas 1939 met ai tarnavo l nkų kariuo 0 

menėje ir buvo vokiečitĮ paimtas į nelaisvę. Tuo metu jis 
buvo nelai svėje Vokietijoj e, tod ė l aš ir pasakiau, kad jis 
dirb a pas voki ečius . 

Vi enas vokietis dar liepė man parodyti dokumentus, 
p atvirtinanč iu s, kur yra •mano sC1m1s. Aš norėjau eiti pa 
rodyt jiems s111rnus lai šk ą. brt Yok i <'čia i nC' lei cto . 



PIRClUPIO TR GEDIJO 
KALTI INI AI 

19-1-7 m ta is alstybės saugumo organai patraukė bau
džiamojon atsakomybėn buvusius 16-o S pu lko karius, 
dalyvavu iu kruvino e taiki tĮ gyvenloj tĮ ekzekuci jo e, ku
ri d yi pulkas įvykd · laikinai okupuotoje Len in grado s ri
lyje, Latvijoje, Baltarusijoje ir Li lu oje. Tardymo metu 
buvo iy ai ·kinta kad Pirč iupio gyventojus ir kaimą sudegi
no · io pulko 3-o bataliono, 9-os ir 10-os kuopLĮ kare iviai, 
kuriems vadO\·avo bataliono vadas kapitonas Mertensas 
ir oberleitenantas Akermanas . 

Skelbiame kaltinamtĮjų parodymus, li ečianč iu s Pirč i u 

pio įvykius . 

Lorencas Alfonsas, Ern st s., gimęs l 9 l 4 
metais Hamburgc (Vokiet ij oj ' ) . 

LORENCO ALFONSO parodymai* 

1947 m. gegužės 27 d. 

oriu pr id urti, kad 305-as polici jos batalionas 1942 me
lLĮ pabaigoje bu o pavadintas S 16-o policijos pulko 3-u 
bata li onu. 1944 m tų geguž·s mėn s į 3-as bata liona s buvo 
perkeltas į E i š i ški ų miestą , esa ntį už 70 km nuo Vilniaus. 
Jo uždavinys buvo kovoti su partizanais to mi esto rajone 

* ADSR d. r., 46, 62-64. 
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Batalionas č i a buvo nuo 1944 mehĮ gegužės iki liepos mė

nesio . 
A. žinau tik v i en ą baudž i amąją operaciją, ku rios metu 

batalionas susidorojo su taikiais Eišiškių rajono P i rčiupio 
kaimo gyv ntoj ais: čia buvo sušaudyta apie 120 žmon ių, 

0 visas kaima s sudegi ntas . Tą operaciją atliko 9-a ir 10-a 
kuopa; aš taip pal ten dalyvavau. Operacija buvo įvykdy
ta tod ė l , kad partizanai užpuolė mūsų mašinas, važiavu
sias iš Eiš i šk itĮ i Vilnių. To užpuo li mo metu keletas vo
kieč iLĮ kare i viLĮ žuvo, penki buvo raimti į nelaisvę ir ke li 
sužeisti . Keršydamas už ta i, 3-as batalionas sunaikino 
Pirčiupio kaimą, netoli kurio įvyko susirėmimas su parti
zana is; vis i to kaimo gyven tojai, net ir vaikai, buvo su
šaud yt i, išsk) rus keturis žmones - du vyrus ir dvi mo
teris, kuriuos pulko vado pulkininko lei tenanto Titelio įsa

kymu nuvariau i bataliono atramos punktą netoli Pirčiupio 
kaimo ir saugojau ju9s tenai iki operacijos pabaigos. 

Pasiba igus operacijai, tie keturi žmon·s buvo paleisti 
su atsišaukimu, kurį pa r a šė pulkininkas leitenantas Ti
telis ir kuri ame buvo sakoma, kad taip, kaip su Pi rč iup i o 

ka imo gyventojais, bus susidorota su visais, jeigu tik bus 
užpuldinėj ami voki eč i LĮ kareivia i. 

š midemanas Bernhardas, Augusto s., gimęs 
l 909 metais Hamburge (Vokietijoje). 

š MID EMANO BERNHARDO parodymai* 

1947 m. Liepos 4 d. 

1944 mellĮ gegužės mėnes į 3-as batalionas buvo pasiLĮ<; · 

tas į Ei"i"ki11 miestelį 70 kilometnĮ nuo Vilniaus; jo už
davinys buvo kovoti su parti zanais . 9-a ir 10-a kuopa ap
sist jo E i š i škėse , o l l -a kuopa - RudninkLĮ miestelyje. 

Po par li z amĮ už1:luolimo, kurio metu netoli P i rčiu p io 
ka imo žuvo keletas mūstĮ bataliono kareiv i tĮ, 3-o batalio-

~ ADSR d. r., 46, 66- 70. 
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no 9-a ir l0-a kuopa žvė riškai susidorojo su to kaimo 
gyventoj a is. 

To susidorojimo metu bU\ o nužudyta apie 120 gyven
tojų, kaimas sudegintas kartu su gyventojais, kurie visai 
nebuvo kalti dėl partizamĮ užpuolimo. 

Į Pirčiupio kaimą aš atvykau kiek vėliau, kai musų 
batalionas jau buvo suvaręs visus gyventojus iš namų į 

vieną vietą ir padalijęs į dvi grupes: vyrus į vieną, mo
teris ir vaikus - į kitą. Aš nu ėjau į vie n ą tuščią namą, 
a tsigėriau pieno, o paskui sugavau keletą vištų . Tuo meti1 

9-os ir 10-os kuopos kareiviai nuvarė moteris į vien ,i 
namą šaudyti. Aš savo noru taip pat dalyvavau. Dvi m~1-
terys atsiskyrė nuo minios ir, matyti, norėjo bėgti. Tai ma 
tydamas, aš išsitraukiau pistoletą ir nušoviau jas. 

Daugiau aš nešaudžiau moterų, nes mano nervai neiš
laikė. Aš pri ėjau prie oberleitenanto Akermano ir prane
šiau apie save. Po to u žėjau į vieną namą, paėmiau pirš
tines, megztinį, vilnos; visa tai vėliau siuntiniu i šs iunčiau 

i Vokietiją. Tos operacij os metu buvo išžudyti visi gyven
tojai, o pats kaimas sudegintas. 

Po to mes visi susėdome į mašinas ir grįžome į Eišišl<es. 

Orfas Lorencas, Geo rgo s., gimęs 1909 me
tais Mai nbernheime (Vokietijoje). 

ORFO LORENCO parodymai* 

1947 m. rugpii.ičio 20 d. 

Pirčiupio kaimo gyventojų šaudyme aš nedalyvavau ir 
tos operacijos liudininkas nebuva u, bet žinau štai ką. Ruo
šiantis tai operacijai, visi jos dal yv iai buvo paskirstyti į 

grupes po 30 žmonitĮ, kad kiekvienoje mašinoj e būhĮ po 
v ieną grup ę. Hofmanas buvo paskirtas vienos grupės vadu . 
Ką jis veikė operacijos metu, aš nežinau, bet, grįžęs iš ten 

$ ADSR d. r., 46, 71 - 72. 

•1 Ei ; iškes, ji s a l ? ivežė šešias-aš luonia s kiaules, daugiau 
irnip dešimtį višhi ir dvi jaunas grnžias mergaites lietuves, 
su vi·ena iš jų jis ėmė girtuokliauti pats, o kitą atidavė 
bataliono viršilai Lorencui kaip meilužę. Aš manau, kad 
tos mergaitės nebuvo sušaudytos tik todėl, jog buvo gra 
žios ir reikalingos Hofmanui kaip meilužės. 

Grupės, kuriai vadovavo Hofmanas, kareiviai man pa
sakojo, kad tos operacijos metu jie varė gyventojus į na
mus, šaud ė juos, o namus padeginėjo. 

Hofmanas Oto, Oto s., gimęs 1915 metais 
Hamburge (Vokietijoje). 

HOFMANO OTO parodymai* 

1947 m. spalio 9 d. 

Eiš i škių rajono Pirčiupio kaime operacija vyko 1941 
melLĮ birželio mėnesį; joje dalyvavo 3-o bataliono 9-a ir 
10-a kuopa. Tos operacijos metu buvo sunaikinti - su
šaudyti visi gyventojai, apie 120 žmonitĮ, kaimas sudegin
tas, turtas išgrobstytas. 

Aš dalyvavau toje operacijoje, grobstydamas to kai
mo gyventojams priklausančius gyvulius; aš paėmiau, 

rodos, tris dideles kiaules ir vieną jautį. Gyventojų aš ne
šaudžiau. 

"' ADSR d. r., 46, 75-76. 
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