i

. --

HOLOKAUS
LIETUVOJE
1941-1944m. J

Ų

LIETUVOS
GYVENTOJŲ
GENOC
IDOIR
REZISTE
NCIJOS
TYRIMO
CEN
TRA
S
VILNIUS
2011

UDK 947.45:933
Ho- 141

·dti~s

Sudarė humanitarinių mokslų

dr . A r ū n a s B u b n y s

Ho lokaustas - bene did žiausia X,"'( amžiaus Lietuvos istorijos tragedija. Per kelis
1941 m. mėnesius buvo nužudyta apie 80 proc. Lietuvoje
žmonių).

gyvenusių žydų

( 150-160

tūkst.

Dar niekad a Lietuvos istorijoje per tokį trumpą laiką nebuvo nužudyta s toks

milžiniškas skaičius žmonių. Lietuvos žydų bendruomenė iš esmės buvo suna ikinta jau
1941 m . liepos -spalio mėnesiais. Likusieji Lietuvos žydai nužudyti 1942-1945 m. Taigi
iš viso

nacių

okupac ijos met ais buvo nužudyta 195-196

visi jie nuž udyti Lietuvoje, dalis (keliolika

tūkst.

t ūkstančių žmonių)

Lietuvos
žuvo

žydlĮ.

nacių

Tiesa, ne

koncen traci-

jos stovyklose Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje. NacitĮ oku pacijos ir karo pabaigos sulaukė vos 5- 10 proc. Lietuvos žydų. Aukų skaičius atskle idžia milžinišką trage dijos

mas tą.

Buvo sunaikinti ne tik

žmonės,

bet ir šimtmečius kurta

kultūra, papročiai,

trad icijos, išgrobs tytos materialinės vertybės ir kitoks turtas. Holokaustas, kaip istor ij os pam oka, parodė ateities kartoms , ką gali padaryt i neap ykant os apakinti ir moralinę
atsakomybę praradę žmonės.

Lietuvos Respub likos Seimo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. XI-1017 2011 metai
buvo paskelb ti Holoka usto aukomis tapusitĮ Lietuvos gyventojtĮ atmi nim o me tais (Žin.,
20 10, Nr. l 13-5743). To paties nu tarim o 2 strai psniu sudaryta dar bo grupė Holokaus to
aukomis tapu sitJ Lietuvos gyventojų atminimo metlĮ programai parengti. Darbo grupės
parengtą

program ,) (priemones) patvirtino Lietuvos Respubli kos

gruo džio 8 d. nuta rimu Nr. 1754
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„Dėl

2011 meta is

Holokausto aukomis

pr iem on itĮ

Vyriausybė

tapusių

Lietuvos

2010 m.

gyventojtĮ

patvirtinim o". Lietuvos gyven tojq geno-

cido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau - Cen tra s) į šią programą įsitraukė su savo
iniciatyvomi s. Viena iš dauge lio Centro

idėjų,

nors oficialiai ir neįtrauktq

į vy riausybinę
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programą, yra straipsni11rinkinio „1-l
olokaustas Lietuvoje 1941- l 944 meta is" parengi-

mas. Centro nuo 1997 m. leidžiamame žurnale „Genocidas ir rezistencija" paskelbta
nemažaist raipsnių, skirtų holokausto Lietuvojeistorijai. Leidinio suman ytojq nuomone,
yra prasminga iš atrink11
1svarbesniqminėtos tematikos straipsn it) išleisti atskini knygą,
kuri koncentruotai atskleistų įvairius holokausto istorijos Lietuvoje aspektus ir padėtų
visiemsbesidomintiems šia tema rasti pageidaujamą straipsnį viename spaudinyje.
2:urnalc„Genocidas ir rezistencija" yra pasirodę ne tik Centro dar buotoj 11, bet ir kitt1
specializuotų institucijLĮ (Lietuvos istorijos instituto, Valstybinio Vilniau s Gaono žydų
muziejaus) darbuotoj1Į straipsnių. Dėl to ši knyga atspindi ne vien Centro tyrėjt), bet,
galima sak)'ti,Lietuvosistorikt) įdi rbį nagri nėjant holokausto te mą pe r pastaruosius
dešimt metq. Toksnetrumpaslaiko tarpas rodo, kad mūs11 šalies isto rikai jau gana seniaitiria šią daugeliui skaudžią ir sudėt ingą tem ą, kad tai yra ne p rogi nė ir aukščiaush1jų
šaliesvaldžios inst itucijų paskatintaakcija, o natiiralus lietuvit1 istoriografijos poreikis
ir raidos etapas.
Knygoje skelbiamistraipsniai tcmatiškai suskirstyti į penkis skyrius: l ) ,,Didieji Lietuvosgetai",2) ,,Holokaustas provincijoje", 3) ,,Lietuvi ų policija ir holokaustas",
4) ,,žydų turtas ir kultūros vertybės" ir S) ,,2:ydų gelbėjimas". Taip susi klostė, kad Centro
darbuotojaiiki šiol daugiausia yra tyrinėję h olokaustą Lietuvos provincijoje ir įvai rių
liet uvių policijospadali nių vaid menį žydl) genocide (holokauste). Dėl to šios tematikos
straipsni11daugiausiair šiame leidinyje.Valstybinio Vilniaus Gaono žydt) muziejausir
Lietuvos istorijosinstitutodarbuotojai daugiau n agrinėjo didžiųj tĮ ge tų istorijos ir žyd11
gelbėjimo klausimus
. Sudėti i vieną knygą visus žurnale „Genocidas ir rezistencija" bei
kitur skelbtusCentro darbuotojų nagri nėjamos tematikos straip s-nius neleido ribota
leidinioapimtis.Šiuo leidiniunorėtume atiduoti pagarbą holokausto aukoms, prisidėti
išsaugantjų at minimą, priminti Lietuvos žmonėms n acitĮ okupa cin io režimo nusikaltimus bei nusikalstamą neapykantą skleidžiančių ideologijų (rasizmo, šovinizmo ir kt.)
poveiki žmonil)ir tautų santykiams.
Kadangi straipsnio,kuris bendrais bruožais atspindėt11 vi są hol okausto Lietuvoje
skirti įvade.

istoriją, šiojekn)'gojenėra, daugiaudėmesio šiam aspektui n orėtume

Nacionalsocialistų partijai 1933 m. paėmu s valdžią Vokietijoje, an tisemitizmas

ir žydl)persekiojimastapo valstybine šios šalies politika. Antrojo pasaulinio karome tais tokia politika buvo perkelta ir į Trečiojo reicho okupuotas Europos šalis. Nors
žydų persekiojimą ir žudynes orgai1i1..avo
nacių Vokietija, tačiau daugelyje okupuotl)
šali11,tarp įl) ir Lietuvoje,naciams pavyko į šį genocido nusikaltimą įtraukti dalį vietos gyventojų ir kolaboruojančių institucijt). Nacistinei propagandai pasisekė pasinaudoti sovietL) okupacijos ir aneksijos metais ( 1940- 194 1) susikaupusiomis
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antikom u nisti nėm is

ir antižydiškomis nuo taikomis ir įt i kinti dalį lietuvit), kad sva rbiausias j11 nelaimi11 ir kančii1 šaltinis yra žydai. Nepriklausomos Lietuvos laikais
t urb ū t niekas negal ėjo įsivaizduo ti, kad l ie tuvių ir žydL)santykiai pakryps tokia linkme,
kad atsiras tiek daug neapykantos ir nuoskaudtĮ, Rengdamasi karui su Sovietų Sąjunga,
Trečiojo reicho vadovybė iš pat pradž ių planavo, kad karas Rytuose gerokai skirsis nuo
karo Vakarl) Europoje. Dar 1941 m. kovo mė n . Adolfas Hitleris pabrėžė, kad karas su
SovietL) Sąjunga bus žCitbtHinė dviej11nesutaikomų ideologijt) (nacizmo ir bolševizmo)
kova, pasau l ėžiūn1 karas. Visi tikri ir tariami nacizmo priešai turėjo būti beatodairiškai
naikinami. A. Hitlerio įsit i ki n imu, žtHbCitiniame kare su bolševizmu nebi1tina laikytis
įpras tq karo įstatymų ir norm11. Žydai, nacit) supratimu , buvo svarbiausias Trečiojo
reicho priešas. A. Hitlerio manymu, vermachtas nebuvo pajėgus vykdyti ideologin io ir
pasaulėžiCi rinio karo užduočit). Tai pirmiausia turėjo įgyven di nti vermachto užnugar yje
vei kia n čios operatyvinės grupės (Einsatzgruppen), pavaldžios Vyriausiajai reicho saugumo valdybai (Reic/1ssic/rer/reitshauptaml , toliau - RSHA). Rengdam iesi užpulti
Soviet11Sąju ngą, naciai suformavo keturias operatyvine s grupes - A, B, C ir D. Jų vadus
tiesiogiai skyrė Heinrichas Himmleris ir Reinhardas Heydrichas. Kiekvienai armijų
grupei (Šiau rės, Centro ir Pielt)) teko po vieną operatyvinę grupę. Šiaurės armijų grupei, kuri turėjo užimti Baltijos šalis ir veržtis Leningrado kryptimi , buvo paskirta A
operatyvinė grupė, kurią sudarė 2-asis ir 3-iasis operatyviniai būriai (Einsatzkommandos) ir l a bei l b ypatingieji būriai (Sonderkomma11dos).A operatyvinės grupės vadu buvo
paskirtas SSbrigadenfiureris Franzas Walteris Stahleckeris. Lietuvoje veikusiam A grupės
3-iajam operatyviniam būriu i vadovavo SS štandar tenfiureris Karlas Jageris. Istorikai iki
šiol nesutaria, ar A. Hitleris ir kiti Treč iojo reicho vadai sprend imą sunaikint i visus
žydus priėm ė dar prieš Vokietijai užpuola nt Sovietų Sąjungą, ar pirmosiomis karo su ja
sava itėmis. Naujausi holokausto istorijos tyrimai labiau patvirti ntq tezę, kad „galutinis
sprendimas" (vok. Endlos1111g)
buvo priim tas 194 1 m. vasaros antrojoje pusėje.
Iki n acių-soviet11 karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydt). Pirmomis karo
dienomis į Soviet11Sąjungos gilu mą suspėjo pasitraukti 8-9 tilkst. žyd11, kiti pasiliko
nacitĮ okupuotoje Lietuvoje. Žydt) genocidą (holokaustą) Lietuvoje santykinai galima
suskirstyti į tris laikotarpius: l ) 1941 m. birželio pabaiga- 1941 m. lapkritis (išskirtini
du smulkesni šio laikotarpio tarpsniai: a) 1941 m. birželio pabaiga- liepos vidur ys ir
b) 1941 m. liepos pabaiga- lapkritis); 2) 1941 m. gruodis- l 943 m. kovas; 3) 1943 m.
balandis- 1944 m. liepa.
Pats baisiausias ir tragiškiausias Lietuvos žydams buvo pirmasis iš ši11lai kotarpitĮ.
Žydų žudynės Lietuvoje prasidėjo pirmom is karo dieno mis. Dar iki pradedant steigti
getus ( 1941 m. liepos pabaiga- rugpjiHis) Lietuvoje buvo nužudyta ti1kstančiai
žydLĮ , A n ksčiausiai organizuotos masinės žyd11žudynės buvo įvykdytos su Vokie-
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tija besiribojančioje Lietuvosdalyje (Kretingos, Tauragės apskrit yse) ir Kaune. Šias
žud)'nes ir pogromusinicijavovokieėitĮ saugumo policijos ir SD (saugum o tarn)'bos) A
operat)'\lincs
grupės vadasSSbrigadcnfiurcri
s r:.W. Stahlcckcris ir jam pavaldf1sgestapo
ir SDpareigūnai. 1941m. liepos mėn. prasidėjo reguliarios ir masinės žydq žudynės
Kauno \111forte, Vilniuje (Pancriuose), Šiauliuose,Pa nevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose. V)'kstan
t areštamsir žudynėms, kartu buvo steigiami ir žydtĮ getai bei laikinosios
stovyklos. Didžiausi getai buvo įkurti Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. !kalinti žydai be
valdžio
s leidimoneturėjo teisės išeiti iš geto ir bendrauti su nežydais. Pažeidus šias nuostatas grėsė mirties bausmė.
Provincijo
je (apskrityseir valsčiuose) gyvenę žydai buvo suvaryti i getus ir specialiasstovyklas, kurios po kcliqsavaičių buvo sunaikintos. Galima išskirti du provincijoje
vykusių žydtĮ žudynių

procesoetapus. Pirmasis - 1941 m. birželio pabaiga- lieposvidurys. Šiuo laikotarpiuvyravopolitiniaipersekiojimo motyvai. Žydai dažniausiai buvo
suimami, ikalinamiir šaudomikaip buvę komunistai, komjaunuoli ai, soviettĮ valdžios
pareigūnai

ir šalininkai.Dėl tų pačių priežasčilĮ buvo terorizuojami ir kitLĮ tautybių asmenys(lietuviai
, rusai, lenkai ir kt.). Šiuo laikotarpiu daugiausia buvo persekiojami žydų
vyr.11
. Moterysir vaikairetai kada buvo žudomi. žydt! persekiojimui ir žudymui vado\'avonacių valdžiosįstaigos (karokomendantai,saugumo policijos ir SD pareigūnai,
kiekvėliau - apygardų komisarai). Tačiau i šį pro cesą nuo pat naci ų okupacijos pradžios
buvoįtraukta lietuvitĮ administracija(apskrič iq viršininkai, miestų burmi strai, valsčitĮ
viršaičiai), lietuvių polici
ja ir vadinamiejibaltaraiščiq (pagalbinės

policijos) bi'iriai.
Antrasisetapas apima 1941m. liepos pabaigą- 1 941 m. lapkri tį . Tai rasinio genocidolaikotarpis. Žydaišiuo metu buvo persekiojami ne dėl politinių prieiasč itĮ, bet dėl
to, kadjie buvožydai.Šiuo laikotarpiuišžudyti beveik visi Lietuvos provincijos žyda1.
Intensyviau
siaižudynės vyko nuo l 941 m. rugpji1čio iki l 94 1 m. ru gsėjo vidurio. Dar
iki masinio provincijosžydų sunaikinimo pradėti steigti laikinieji žydq getai ir izo·
liavimostovyklos.Taibuvo pasirengimomasin ė ms žudyn ėms laikotarpis. Getai provincijo
je buvosteigiami apytikriai nuo 1941m. liepos pabaigos iki l 941 m. rugpjūčio
vidurio. Ypač svarbusšio laikotarpiomomentas - Policijos departamento direktoriaus
Vytauto Reivyčio 1941m. rugpjūčio 16 d. slaptas raštas Nr. 3 dėl žydq sulaikymoir
sutelkimospecialiaitam numatytosevietose. Vykdant nacitĮ ir lietuvitĮ administracijos
pareigūnų

isakymus ir nurodymus, visi provincijos žydai bu vo suvaryti į getus ir izo·

liavimo stovyklas. Dariki galutinai likviduojant getus ir stovyklas daugelyje vietų buvo
sušaudytivisilikę gyvižydai: moterys,vaikaiir seneliai.
Žudynės paprastaibuvovykdomos keletaskilometnĮ už getų ir stovyklt) esančiuose

miškuoseir laukuose. Svarbiausiprovincijos žydtĮ žudynitĮ vykdytojai buvo SS
oberšturmfiurerioJoachimoHamannovadovaujamas „skrajojan tis" bf1rys(jo pagrind4

sudarė TDA bataliono Kaune 3-ioji kuopa), vietinėssavisaugos kuopos (Za ras ų , Kupiškio,

Jonavos ir kt.), vietiniai pagalbinės policijos būriai ir policijos nuovadtĮ policininkai.
Žudyncs vykdė keli lllkstančia i įvairitĮ rūši\1 polici n i nktĮ. Masiniam s šaudymams dažnai
vadovaudavo vokieč it1 gestapininkai, t ačiau yra daug miestc!iq, kuriuose žydai buvo
sunaikint i tiesiogiai nedalyvaujant vokiečit1 pareigū nams. Vėliau siai masi n ės provin cijos žydtĮ fodynės buvo įvykdytos Lazdijuose ( l 94 1 m. lapkri č io 3 d.) ir Vilkaviškyje
( 1941 m. lapkričio 15 d.). Iki 1941 m. lapkriči o vidurio faktiškai buvo išžudyti visi pro vincijos žydai. Išsi gelbėjo arba vietos gyventojq buvo išgelbėti tik nedidelis jtĮ skaičius
(kažin ar ga lėjo būti daugiau kaip 3- 5 proc.). Taigi iki 1941 m. gruodžio nužud yta apie
80 proc. visti Lietuvoje likusitĮ žydt1 ( 150- 160 tūkst.) . Laikinai buvo palikti gyventi tik
Vilniaus (apie 20 tūkst.), Kauno (apie 15 tūkst.), ŠiaulitĮ (apie 5,5 tūkst.) ir ŠvenčionitĮ
(apie 500) getuose kalinami žydai.
Antruoju holokausto laikotarpiu (1941 m. gruod is- 1943 m. kovas) masinės žydq
žudynės nebuvo vykdomos. Naciai šiuo metu stengėsi maksimaliai panaudoti likusit1
gyvt1 žydLĮ darbo jėgą savo interesams, pirmiausia karo reikmėms. Beveik visi darbingo
amžiaus vyrai ir moterys dirbo įvairius darbus fabrikuose, Įmonėse, getq dirbtuvėse, aerodromuose, durpynuose ir kitur. Dauguma žydtĮ darbininkų atliko vermachtui reikalingus darbus ir vykdė karinius užsakymus. Dėl sunkaus darbo, maisto trūkumo ir prastos
medicininės priežiūros kas savaitę getuose ir darbo stovyklose mirdavo dešimtys žydq.
L'.y
diškoji geltĮ administracija (Žydq tarybos ir joms pavaldžios įstaigos) laikėsi nuomonės.
kad get11vokiečiai nelikviduos tol, kol šie bus ekonomiškai naudingi. Todėl gettĮ vadovybė
stengėsi maksimaliai didinti žydų darbininkų skaičių ir jLĮ darbo našumą.
1943 m. pavasarį okupaci nė valdžia nutarė likviduoti Lietuvos getus. Pirmiausia
tai padaryta ryti nėje Lietuvos dalyje. Iš pradžitĮ buvo sunaikinti maži Svierių. Ašmenos
ir ŠvenčionitĮ apskričitĮ žydtĮ getai. Dalis kalinit1iš jLĮ buvo perkelti į Vilniaus ge tą, kiti
sušaudyti vietoje arba 1943 m. balandžio 5 el. Paneriuose. 1943 m. vasarą likviduotos Vilniaus getui pavaldžios žydtĮ darbo stovyklos Vilniaus apskrityje - dauguma jtĮ darbininkq
buvo sušaudyti vietoje. 19•13 m. rugsėjo 23- 24 d. buvo sunaikintas Vilniaus getas. Darbingi vyrai ir moterys (apie 11 tf1kst.) buvo išsi tĮsti į Estijoje (Vaivaros, Klogos) ir Latvijoje (Kaizervaldo) esančias koncentracijos ir darbo stovyklas, o nedarbing i žydai (seneliai, vaikai, ligoniai; apie 3,5 nikst.) - išvežti į nacitĮ koncentracijos stovykla Lenkijoje
(Osvcncimą, Štuthofą, Maidaneką ir kt.). Keli tf1kstanč iai Vilniaus geto žydq buvo palikti
dirbti įvairiose Vilniaus įmonėse beveik iki pat nacitĮ okupacijos pabaigos (1944 m. liepos
pradžios). Naci11okupaciją išgyveno ne daugiau kaip 5 proc. Vilniaus žydtĮ.
Kauno ir ŠiauliLIgetai 1943 m. rudenį buvo reorganizuoti į koncentracijos stovyklas.
RyttĮ frontui pri artėjus prie Lietuvos, naciai nut arė panaikinti ir šiuos getus. Kauno getas
pradėtas likviduoti 1944 m. liepos 8 d. Iki liepos vidur io iš K,1uno geto į nacių koncen-
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Įvadas

!racijosstovyklas(Dachau
, štuthofą) buvo išvežta 6-7 tūkst. žmonių, apie tC1k
stantis
nuiudyta pačiame gete jį likviduojant, keliems šimtams pavyko pabėgti. Geto pastatai
buvosugriautiir sudeginti. Karopabaigos sulaukė apie tūkstantis Kauno geto kalinit1.
Apie2 tūkst. Šiaulių geto iydq 1944 m. liepos mėn. buvo išvežti i naciq koncentracijos
stovykla
s (Dachau, Štuthofą, 0svencimą). Dalį ŠiaulitĮ geto žydtĮ 1945 m. gegužės 2 d.
0achauišlais,~no
amerikieėitĮ kariuomenė. Karo pabaigos sulaukė tik 350- 500 Šiauli11
geto žydų. Iš visonaciqoh1pacijosir karo pabaigossulaukė vos apie 8 tC1kst. Lietuvos
žydų. Garsisavoistorija ir kulti:1ra
Lietuvosžyd11bendruomenė (litvakai) buvo beveik

visiškai
sunaikinta.
Žydų genocidui
Lietuvojeb(1dingi tam tikri savitumai. Antai kitose naciq Vokietijos okupuotose
šalyse, ypač Vakani Europoje, žydų persekiojimas vyko laipsniškai,
keliai
s etapais. Lietuv
oje iydų žudynės prasidėjo jau pirmomis karo ir nacių okupacijos
dienomi
s. Galimasakyti,kad Lietuva buvo viena pirmųjų šalitĮ, kurioje naciai iš karto
ėmė vykdytivisuotinę fiziniožydų naikinimo politiką. Užimtuose Vakarų ir Vidurio
Europoskraštuoseiš pradžių buvoapribojamosžydtĮ pilieti nės teisės, vėliau jie būdavo
perkeliami
i getus ir tik paskuiprasidėdavo fizinis j ų naikinimas. Kiekvienas etapas
trukdavoiki dvejų metų. Visiškas žyd11sunaikinimas buvo galutinis ilgesnio proceso
etapas.Lietuvoje aiškios ribos tarp minėtų etapų nematyti. Iš esm ės vienu metu buvo
vykdoma
ir žydų teisinė diskriminacija,ir getų steigimas, ir fizinis naikinimas. Vakarų
Europosiydaidažniausiaibuvo žudomine savo tėvyn ėje, bet Vokietijos ir okupuotos
Lenkijos
teritorijojeesančiose koncentracijos stovyklose. Dauguma Lietuvos žydq buvo
sušaudytinetoli savogimtųjų vietų. ! Lietuvą taip pat buvo vežami fod yti Austrijos,
Vokieti
jos, Čekoslovakijos ir Prancūzijos žydai•.
Kodėl

Lietuvojebuvotaip greitai pradėtos ir taip intensyviai vykdytos masinės

i.ydų žudynės? Kaiphipotezę būtų galimaiškelti tokią versiją. Žydt\ genocidas buvosie-

jamassu Trečiojo reichovadovybės planais kolonizuoti ir germanizuoti Baltijoskraštus.
Nacių rasinės politikos poi.iūriu žydai,kaip didžiausi arijų rasės priešai, turėjo būli
visiškaiišnaikinti.
KadangiLietuvaribojosi su Vokietijair po karo turėjo tapti vokiečiq
kolonizuojama erdve,Lietuvosžydai privalėjo būti nedelsiant išžudyti, t. y. strategiškai
svarbiojeteritorijoje
privalėjo nebelikti, nacių supratimu, nepageidaujamų ele111ent11
, ji
turėjo b(1ti paruoštakolonizacijai.Be to, naciai, norėdami užtikrint i fronto saugumą,

siekė kuogreičiau išnaikintižydus,kurie, jų supratimu, buvo svarbiausias užnugario
neramumų ir nepasite
nkinimo okupacine valdžia šaltinis. Tai irgi paskatino nacius kuo
greičiau išnaikintiLietuvos
žydus.

•.D. nopar,.Karacrpo<j>
a 8ilmee - cnel\11qi
11~ccK11c
acneKrb1",1Jecm1111
K Mo cKOBCK0
l0 eBpeilC~o,oy1111
sepcumema,
MocKoa,
t 993, ~" 2, e. 22_23_

Kitas specifinis holokausto Lietuvoje bruožas - į jo vykdymą naciam s pavyko
jtraukti santykinai didelį lietuvių admi nistracijos įstaigų ir vietos gyventojų skaičit/. Šį
faktą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad, kitaip nei Vakarų ir Vidurio Europos šalys, Lietuva iš pradžių patyrė soviet11ir tik paskui - n acių okupaciją. Sovi etų okupacijos metu
patirtos skriaudos didelę lietuvių visuomenės dal į bent iš pradžių padarė bolševizmo
priešais ir Vokietijos šalininkais. Su n acių-sovietų karu buvo siejamos viltys pašalinti
bolševikų okupaciją ir atkurti Lietuvos valstybę. NacitĮ ir antisovieti nio lietuvių
pogrindžio a ntisemi tin ė propaganda dar labiau išpopuliarino antižydiškas nuo taikas ir
stereotipus (,,bolševizmas - žydų valdžia" ir pan.). Dėl to A. Hitlerio politika (taip pat
ir žydų atžvilgiu) Lietuvoje sulaukė didesnio pritarimo negu Vakarų Europoje. Žydai,
kaip istorijoje ne kartą yra buvę, tapo patogiu keršto ir puolimo objektu, savotišku atpirkimo ožiu už lietuvilĮ tautos patirtas nelaimes. Šie veiksniai labai sustiprino žydų
katastrofos mastą ir padėjo naciams lengviau įgyvendinti genocido politiką Lietuvoje.
Nacių-soviell\ karo išvakarėse susidariusi geopolitinė padėtis su darė palankias sąlygas
atsirasti lietuvitĮ ir žydtĮ priešiškumui. Žydai bijojo karo, nacitĮ Vokietijos puolimo ir
glaudėsi prie soviettĮ , lietuviai lau kė karo ir t ikėjo, kad Vokietija išvaduos Lietu vą iš
sovie t i nės okupacijos ir leis lietuviams atkurti savo valstybę. Tokias lietuviq nuotaikas ir
viltis dar labiau sustiprino karo išvakarėse sovietų įvykdytas masinis Lietuvos gyventojq
t rėmimas į Sibi rą. Istoriko Valentino Brandišausko nuomone, kad lietuviai prisidėjo
prie holokausto, lėmė šios priežastys: l) kriminalinio elemento buvimas; 2) kerštas už
kai kuriuos žydų nusikaltimus pirmaisiais sovictq valdžios metais; 3) priešingi geopolitiniai žydlĮ ir lietuvit\ interesai (viem1 orientacija i SovietlĮ Sąjungą, kitų - i Vokietiją);
4) dėl palan kių karo ir nacitĮ okupacijos sąlyg11 suvešėjęs antisemitizmas ; 5) prieš karą
sustiprėjusios pranacistinės ir nacion alistinės nuotaikos•. Paminėt l\ įvairilĮ veiksnitĮ
samplaika lėmė itin tragiškus holokausto padarinius Lietuvoje. NužudytlĮ Lietuvos žydų
procentas (90- 95 proc.) yra vienas didžiausi\) iš visų Vokietijos okupuot\ ) kraštq. Nors
„galutinis žyd11klausimo sprendimas" buvo suorganizuotas ir inicijuotas nacilĮ, tačia u
be aktyvaus dalies lietuvit\ administracijos ir vietos gyventojtĮ talkininkavimo jo nebLtttĮ
pavykę taip sparčiai ir tokiu mastu įgyvend inti .
Lietuvos žydlĮ turto priklausomybės klausimas buvo sprendžiamas įvairi ai. Oficialiai žydt\ turtas ir nuosavybė buvo paskelbti Rcicho nuosavybe ir tu rėjo būti nacilĮ
konfiskuojami. Kilnojamasis turtas dažniausiai buvo išdalijamas ir išparduoda mas vietos gyventojams, muziej inės, a rch yvinės vertybės ir vertingiausios knygos išvežamos į
Vokietiją. Į Vokietiją buvo gabenami ir po žudynilĮ gestapininktĮ surin kti vertingi aukų

• V. Brandišauskas, S1ck111i
atk11rt1Lietuvos valstybi11g11mq
(19,/0 06- 1941 09). Vilnius, 1996,

p. 144 .
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liko vietinės administracijos žinioje ir buvo panaudota jos rei kmėms, taip pat atiteko
privatiems asmenims.
Lietuvos visuomenė kol kas per mažai žino, suvokia ir atjaučia holokausto tragedijos mastą ir žiaurumą. Tačiau pastaruoju metu ir m(1s11šalyje vis dau giau spausdinama
knygų ir straipsniLJ
šia tema. Vis dėlto holokaustas nėra tik istorijos m okslo problema, tai

ir mūsų - lietuvių - moralinė problema. Labai svarbu suvokti, kad holokaustas nebuvo
tikžydų tragedija, kadtai buvo visuotinis mūsti bendrapil icčitĮ sun aikinimas, kad lai visos Lietuvos tragedija. Toks suvokimas ateina negreitai ir ne pats savaime. Tam bf1tinos
sutelktos istoriktĮ, pedagogų, politikų, žiniasklaidos darbuotojtĮ pastangos. l lolokaustą
svarbu pažinti ir suvokti siekiant įveikti nacionalistines ir antid emokratin es ideologijas,
plėtoti demokrat inę visuomenę, ugdyti tol erancij ą ir kitoniškos kult(1ros supratimą.

Ani 11
as Bubnys

-

Didieji
Lietuvos getai
i.

A rū n as

Bu b nys

Vilniaus
ž ydų žudynės

ir Vilniausgetas

Kaunogetas.Kalinė su žieminiu paltu ir bido11ėli11
Iš ValstybinioVilniausGaono iydtJ muziejaus fondų

Vilniaus žydų bendruomenės istorija sulaukė d idelio pasaulio istorikų dėmesio.
Iki Antrojo pasau linio karo Vilnius buvo vienas svarbiausių Europos žydų kultūros,
mok slo, šviet imo ir rabiniškojo moks lingumo centrų . Nacių-sovietų karo išvakarėse
Vilniuje gyveno apie 58 t ūkst. žyd ų. Karo ir nacių okupacijos pabaigos sulaukė vos
keli tūkstančiai Vilniaus žydtJ. Tragiška „Lietuvos Jeruzalės" žūtis iki šiol tebe jaudina
pasau lio ir Lietuvos istori kus be i plačiuosius visuomenės sluoksnius. Šis Vilniaus žyd ų istorijos laikotarpi s gana plačiai nušviestas pasaulinėje istoriografi joje ir memorialini o pobūdžio literatūroje. Daugia usia darbų apie Viln iaus žydų genocidą paskelbta
Izrae lyje ir JAV.Pastaruoju metu holokausto tyrimų daugėja ir Lietuvoje. Pirmiausia
paminėtini Valstyb in io Vilniaus Gaono žydtĮ muziejaus tyrinėtojų darba i. Vis dėlto
svarbi ausias moksli nis da rbas apie Vilniaus getą ir žydtJ žudynes yra Izrae lio profesoriaus Yizthako Arado dar 1982 m. Niujo rke išleista knyga „Ghetto in Flames " (,,Getas
liepsnose")'. Prof. Y. Aradas išnagrinėjo svarb iausius Vilni aus geto istorij os įvykius ir
etapu s: masines žud ynes Paneriuo se 1941 m. , getą stabilizacijos laiko tar p iu (19421943 m .) ir geto likvidavimą ( 1943 m. rugsėjis). Knygos autorius pateikė aul.(Ų statisti ką, aprašė geto vidau s adm inistracijos funkcionavimą ir struktūrą, geto antifašis tin io
pogrindžio, taip pa t genocidą vykdžiusitĮ okupacinės valdžios institucijtĮ veiklą.
Labai svar bus Vilniaus geto istorijos šaltini s yra amž in ink tJ dienoraščiai ir atsim inim ai. Šio žanro literatūros paskelbta gana daug įvairiomis pa saulio kalbom is. St raips nio autori us remia si lietuviq, vokiečh1, lenkti ir angh1 kalbo m is pask elbtais holoka ustą išgyven usitJ ir stebėj usiq liud ytoj ų dienoraščiais. Ypač vertingi G. šu ro, H . Kruk o,
K. Sakovičiaus, A. Suckeve rio, M. Rolnikaitės d ienoraščiai ir prisiminima i apie Vilniaus getą ir Vilni aus žydt) žudynes 1. Vilniau s žyd tJ genocido tyrimu s labai paskatino
1993 m. vykusi tarptaut inė konfe rencija, skirta Vilniaus geto sun aikini mo 50-mečiui.
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Konferencijos
dalyvių pranešimaitrimis kalbomis buvo išleisti atskiru leidiniu'. Tarp
naujausiq istorinitĮ tyrimų apie Vilniaus getą pirmiausia paminėtini Valstybinio Vilniaus Gaonožydų muziejaus leidiniai'. Juose pateikta daug n aujtĮ fakttĮ apie Vilniaus
getokalinitĮ skaičilĮ, getodarbo stovyklas provincijoje, dvasini ir kult(irini gyvenimą
Vilniausgete. Kadangipasaulinė literat(1raapie Vilniaus žydų bendruomenės sunaikinimą skaičiuojama dešimtimis ir šimtais pozicijtĮ, šiame straipsn yje remiamasi tik
anksčiau išvardytaissvarbiausiais ir naujausiais leidiniais.
OriginalitJarchyvinių dokumentlĮ apie Vilniaus žydų genocidą nėra daug. Šie
dokumentaisaugomiLietuvos centriniamevalstybės archyve (toliau - LCVA).Tarp
svarbesnilJnagrinėjamai temaiLCVAfondlĮ paminėtinas vokicčitĮ saugumo policijos
ir SDvadoLietuvo
je fondas(R-1399). Jameyra 1942- 1943 m. rašytlĮ mėnesinitJ pranešimų Vyriau
siajaircichosaugumovaldybai(RSHA) Berlyne apie politinę, ekonominę ir kult(1rospadėti nacitJokupuotoje Lietuvoje. Tuose pranešimuose buvo specialūs
poskyriai,skirti partizanų veiklai,pasipriešinimo judėj imu i ir žydams. Minėto fondo
dokumentuose yra svarbių statist inių duomenlĮ apie Vilniaus geto kalinitJ skaičiq,
getogyventojų panaudojimą ivairiems darbams, pabėgimus iš geto ir t. t. Svarbios informacijosapieVilniausžydų persekioj imą (areštus, tardymus) galima rasti lietuvilĮ
saugumopolicijosVilniausapygardosįst aigtĮ fonduose (R- 1673, R-681) ir Vilniaus
miestopolicijosvado fonde (R-689). VokiečilĮ civil inės okupacinės valdžios islaigq
fonduose taippalyradokumentų, atspindinčitJ Vilniaus geto kalin ių padėti, Pirmiausiapaminėtinas Vilniausmiesto komisaro fondas (R-614). Jame yra dokum cntq apie
Vilniaus getokalinil!panaudojimą darbams, apie konfiskuotą žydtĮ turtą ir jo panaudojimą okupacinės valdžios poreikiams bei privaliems asmenims , apie žydlĮ kultūros
vertybių išvežimą i Vokietiją, geto aprūpinimą maisto produktai s, geto darbininkl!
atlyginimus, prekių kainas getuose ir kt. klausimais. Svarbios inform acijos apie Vilniaus getą ir jo gyventojussaugoma ir kituose LCVA fonduo se: Vilniaus miesto savivaldybės (R-643) (šiame fonde yra 1942m. gegužės mėn. visuotinio Vilniaus geto
gyventojų surašymo duomenys); Vilniaus apskrities viršinin ko (R-685); reichsleiterio
AlfredoRosenbergo operatyvinioštabo okupuotoms sritims darbo grupės Lietuvoje
(R-633);VilniaussunkitĮjtJ darbt!kalėjimo (R-730) ir ypač Vilniaus žydų geto (R- 1421)
fonde.Pastarajamefondeyra išlikusilĮ nacių okupacinės valMios potvarkių, isakymtJ
ir instrukcijų žydams, getovidausadministracijos (ŽydtJ tarybos, geto policijos) dokumentlĮ ivairiai
s getogyvenimoklausimais.
Antra labai svarbi archyvinių dokumenttĮ grupė - Lietuvos ypatingojo archyvo
(toliau- LYA
) dokumentai.Taipokario metais NKGB- MG13- KGB suimtų ir nuteistų holokaustedalyvavusilĮ asmenų baudžiamosios bylos. Jos saugomo s LYA baudžia·
n11Įjų bylų apraše (f. K-1, ap. 58). Šie dokumentai atspindi Vilniaus žydtĮ genocidq
holokausto vykdytojų akimis. Straipsnio autoriui pavyko rasti keliolika li(1dnaipagar·
sėjusio ypatingojobūrio narių bylų. Kaip žinome, šis būrys n užudė kelias dešimtis
tūksta~čilĮ ž~dtĮ Paneriuose. Tame pačiame fonde saugoma daug kittJ Vilniaus žydt!
genocidotyrimams svarbitJbaudžiamtĮjlĮ bylų: tai buvusi ų vokieči LĮ ir l ietuvitĮ istaigl)
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bei Vilniaus geto vidaus administracijos tarnautojtĮ bylos, taip pat Vilniaus
geto administratoriaus Franzo Murerio, Vilniaus geto žydų policininkų Solomono Alperno, Berho Meščansko, geto administracijos tarnautojo Jefimo Minco ir daugelio
kittĮ asmemi baudžiamosios bylos. Sva rbių dokumenttĮ apie Vilniaus žydlĮ genocidą
galima rasti ir kituose LYA aprašuose (f. K- 1, ap. 8, 45, 46). Kiti straipsnyje panaudoti
archyviniai šaltiniai ir literatūra atsispindi nuorod ose.
M inėta literatt":1ra
ir archyviniai šaltiniai suteikia gali my bę holokausto t yrinėto
jams gana išsamiai išnagrinėti Vilniaus žydq bendruome nės ir Vilniaus geto istoriją
n aci ų okupacijos metais.

~

~

~
~
~

"--l

Vilniuje gyveno seniausia ir gausiausia Lietuvos žydų bendruomenė, pasaulyje
žinoma „Lietuvos Jeruza lės" vardu. Vis dėlto nustatyti ti ksltĮ holokausto išva karėse
Vilniuje gyvenusilĮ žydlĮ skai čilĮ gana sunku. Oficialus visuotinis Vilniaus gyventojų
surašymas įvyko 1931 111. Surašymo duomenimis, Vilniuje tada gyveno 195, l tūkst.
gyventojtĮ, iš jlĮ 54,6 tūkst. žydlĮ, Statistikos valdybos 1941 m. sausio l d. duomeni mis,
Vilniuje gyveno 58 263 žydai (27,78 proc. miesto gyventojų) 5 •
VokiečitĮ kariuomenė Vil nilĮ užėm ė 1941 m. birželio 24 d. Su besitraukiančia
soviettĮ kariuomene į SovietlĮ Sąjungos gilumą bandė išvykti ir tūkstančiai Vilniaus
žydtĮ, Tikėtina, jog trims tūkstančiams tai padaryti pavyko6,tačiau didelė dalis bėglitĮ
pasitraukti nespėjo ir buvo priversti grižti į Vilnių. Sovietams traukian tis iš miesto,
lietuvių partizanai ir sukilėliai pradėjo užiminėti svarbiausius miesto objektus ir kurti laikinuosius valdžios organus. l 941 m. birželio 24 d. ė mė veikti Vilniaus miesto ir
srities piliečitĮ komitetas (toliau - Komitetas). Jo pirmininku buvo išrinktas Vilniaus
universiteto doc. Stasys Žakevičius. Komitetas paskyrė ivairitĮ sričių (vidaus reikalų,
finanstĮ, pramonės ir l. t.) reikaltĮ valdytojus. Vilniaus miesto laikinuoju burmi stru
tapo A. Krutulis (vėliau ji pakeitė K. Dabulevičius)". l3irželio 25 d. S. Žakevičius kartu
su Vilniaus miesto vokiečitĮ karo komendantu pik. ltn. Kariu von Ostmanu pasira šė
isakymą dėl karo padėties ivedimo Vilniuje nuo birželio 25 d. Vidaus reikalų valdytojui Kostui Kalendrai buvo pavesta suorganizuoti savivaldybes ir policiją Vilniaus
srityje (Vilniaus, Švenčionit1 ir TraktĮ apskrityse). Vilniaus miesto policijos vadu buvo
paskirtas Antanas lškauskass. Vis dėlto aukščiausią valdžią mieste turėjo vokiečitĮ karinė administracija (iki 1941 m. rugpjiičio, kai visoje Lietuvoje buvo ivesta vokiečių
c i vi l inė valdžia). Vokieč itĮ karinė valdžia nelaikė Komiteto l ygi averčiu partneriu ir neleido jam veikti kaip Lietuvos valstybės valdžios įstaigai. 1941 m. liepos mėn. vokiečitĮ
karinė administracija uždraudė Komitetui dokumentuo se vartoti žodžius „Lietuvos
Respublika", .,ministerijos" ir pabrėžė, kad „vokiečių kariuomenės, vokiečitĮ įgulos,
saugumo policijos ir SD veiksmai turi pirme nybę prieš Lietuvos teismo įstaigų veiksmus"9. Komiteto veikla buvo sustabdyta 1941 m. rugsėjo 15 d. generalinio komisaro
Lietuvai Adriano von Rentelno įsaky mu 1°.
ŽydlĮ persekiojimas Vilniuje pras idėjo jau pirmomis nacių okupacijos dieno mis.
1941m. birželio 29 d. Komiteto pirmininka s S. Žakevičius per Vilniaus radiją pasakė
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žydus kaltinančią ir jiems grasinančią kalbą: ,,[..._] Žy~ai,•.kuriais ~~mės~ kru~inasis
bolševikų terorasir kurie buvoaktyviausi raudomuLĮ dvidesimto amziaus zmonn1me.
džiotojų tarnai, bus iš politinio, ekonominio ir kultūrinio Lietuvos gyvenimo išbraukti.[...] Tačiau visa tai bus nustatyta teisiniais vyriausybės aktais.""
Nors didelio masto žydų pogromtĮ Vilniuje, kitaip negu Kaun e, pirm omis okupacijosdienomis nebuvo,vis dėlto G. Šuras savo kronikoje rašo, kad 194l m. birželio
24d. Pranciškonų bažnyčios sodelyje Trakų gatvėje lietuvių aktyvistai (t. y. LAF'onariai) sušaudė kelias dešimtis sovietq karo belaisvių ir žydų. SušaudyttĮjŲ lavonai visą
dieną gulėjo sodelyje ir tik vakare buvo surinkti ir išvežti už miesto. Atėję pasižiūrėti
sušaudytųjų miestiečiai (daugiausia lietuvių ir lenkų moterys) esą visaip reiškė pasipiktinimą ir baisiausiai koneveikė bolševikus ir žydus12 • Dauguma Vilniaus žydų
nė neįtarė, kad baisiausi dalykai jų laukia netolimoje ateityje ir kad tik labai mažai
daliai pavyks išgyventi šiurpius nacių okupacijos metus. 1941 m. liepos 4 d. mieste
buvo išplatintas S. Žakevičiaus ir A. Iškausko pasirašytas skelbimas. Jame rašoma,
kadremiantis vokiečių karo komendanto (K. von Ostmano) 1941 m. liepos 3 d. įsa
kymuvisižydai privaloant krūtinės ir ant nugaros nešioti geltonos medžiagos l Ocm
skersmens skritulius su raide „J"Uude) viduryje. Be to, žydams uždrau sta nuo 18 val.
vakaro iki 6 val.ryto vaikščioti gatvėmis. Įsakymas įsigaliojo nuo liepos 8 d. Už jo ne•
vykdymą pagrasinta griežtomis bausmėmis. Žydams skirto ženklo pavyzdžiai buvo
iškabintivisosepolicijos nuovadose13•
Žydus diskriminuojančių jsakymų ir nurodymų vis gausėjo. Nuo 1941 m. liepos
5 d. žydams liepta pirkti maisto produktus tik specialiai tam skirto se parduotuvėse
ir tik griežtai nustatytomis valandomis: nuo 16 val. iki 18, kai parduotuvės būdavo
apytuštės. Valdžia žydams paskyrė 30 parduotuvių ir 10 kepyklų. žydus imta masiškai
atleidinėti iš darboviečių, iš jų buvo konfiskuojamos transporto priemonės: automo·
biliai,motociklai, vyriški dviračiai, taip pat radijo imtuvai. žydams uždrau sta gydytis
pas gydytojus nežydus ir bendrosiose ligoninėse. Jiems buvo paskirta Pylimo gatvėje
buvusi 2-oji ligoninė, kurią savolėšomis jsakyta išlaikyti pačiai žydtĮ bendru omenei.
Gydytojams žydams valdžia uždraudė gydyti nežydus ir juos masiškai atleido iš vistĮ
gydymo jstaigų 1 4.
Politinė žydų diskriminacijavis stiprėjo, o gyvenimo sąlygos nuolat blogėjo. Rug·
pjūčio pradžiojevokiečių karinę valdžią pakeitė civilinė vokiečių admini stracija. Vilniaus miesto komisaru buvo paskirtas Hansas Hingstas, o Vilniaus apygardos komisaru - Horstas Wulffas. Okupacinės valdžios spaudimas žydams dar labiau padidėjo.
1941m. rugpjūčio 2 d. H. Hingstas išleido privalomą nutarimą Nr. J, kuriu o visi žydai
buvo įpareigoti ant kairės krūtinės pusės ir nugaros nešioti geltoną Siono žvaigždę;
žydams uždrausta naudotis visomis pasivaikščiojimo bei poilsio vietomis ir viešaisiais
parkais,vaikščioti šaligatviais,naudotis viešojo susisiekimo priemonėm is - taksi, auto·
busais,garlaiviais, vežikais ir pan. Šis nutarimas įsigaliojo nuo paskelbimo dienos11•
H. Hingsto įsakymu žydamsbuvo uždrausta vaikščioti svarbiausiomis Vilniaus
miesto gatvėmis: Gedimino, J. Basanavičiaus, Savanorių, Trakų, Domin i komĮ, šv. Jo·
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no, Didžiąja KalvarijlĮ, Pylimo, Magdalenos, Vokiečių, Jogailos, Sodų, Stoties, Aušros
Vartų ir Bazilijom1.Šiose gatvėse gyvenantiems žydams leista vaikščioti tik nuo savo
buto iki artimiausios šon i nės gatvės.

NuovadtĮ

policijai pavesta kontroliuoti įsakymo

vykd ymą 16•

Tarpininku tarp okupaci nės valdžios ir žydų bendruomenės turėjo tapti Žydų
taryba (Judenmt). Naci lĮ įsakymas išrinkti Žydų tarybą buvo duotas 1941 m. liepos
4 d. Tarybos rinkimuose dalyvavo 57 įvairių žydų partij ų ir socialinių sluoksni LĮ atstovai. Iš žym ių miesto žydq bendruomenės atstovų buvo išrinkta Žydų taryba. Iš
pradžių ją sudarė lO narių, o 1941m. liepos 24 d. taryba buvo išplėsta iki 24 narių. Tarybos pirmininku išrinktas inžinierius Saulas Trockis*, jo pavaduotoju - inžinierius
Anatolis Friedas, sekretoriumi - prekybininkas Abraomas Zajdšnuras. Žydų taryba
įsikū rė M. Strašū no gatvėje Nr. 617 • Vienas svarbi ausiLĮ Žydų tarybos (ji tuomet buvo
vadinama Vilniaus miesto žydų komitetu) uždavin ių - apr(ipinti karines ir civilines
įstaigas žydų darbininkais. Kasdien įvairioms įstaigoms buvo pristatoma po 2 tūkst.
žydų darbininklĮ.

Masinia
i areštaiir žudy n ės

Masiniai žydų areštai ir šaudymai prasidėjo 1941 m. liepos viduryje. Liepos pradžioje žydai buvo varomi dirbti įvairių sunkių ir nešvarių fizi nių darbų. Dirbdami
tokius darbus jie dažnai būdavo mušami ir niekinami, tačiau masinės žudynės iki
liepos vidurio dar nebuvo vykdomos. Liepos viduryje prasidėjo masiniai žydų areštai. Žydai be jokios aiškios priežastiesbuvo suimami gatvėse, butuose ir darbovietėse.
Areštus vykdė vokiečitĮ gestapininkai, ypatingojo bf1rio nariai ir lietuvių policininkai.
Suimtieji buvo varomi į Lukiškių kalėj imą, ten laikomi kelias dienas be maisto, iš j tĮ
buvo atimami pinigai, vertingesni daiktai ir drabužiai. Po kelitĮ diem1suimtieji parti jomis po kelis šimtus žmonit! buvo nugabenami į Panerius ir ten sušaudomi vo kiečių
saugumo policijos ir SD ypatingojo bt1rio (Sonderkommando) narių. Netoli egzekucijos vietos (vadinamos „baze") gyvenęs lenktĮ žurnalistas Kazimiežas Sakovičius (Kazimierz Sakowicz) buvo daugelio žudynit1liudytojas ir metraštininkas, slapta kraupius
įvykius fiksavo dienoraštyje. Pirmas jo dienoraščio į rašas - l 941 m. liepos 11d. Pasak
K. Sakovičiaus, tos dienos popietę buvo sušaudyta apie 200 žydtĮ. Šaudymas truko kelias valandas. Žudynės vyko ir kitomis dienomis. K. Sakovičius rašo, kad Paneriuose
buvo šaudoma liepos 12- 19, 23- 26, 28-3 l d., t. y. 17 diem1, ir iš viso buvo nužudyta
apie 5 tt1kst. žmonitĮ 18 • K. Sakovičiaus užfiksuotus faktus patvirtina ir išlikę archyviniai dokumentai. Į Panerius vežamiems žydams buvo sakoma, kad jie siunčiami į darbus. ·1~1čiau iš llĮ „da rbų" niekas negrįždavo. 194 l m. liepos 11 d. Lukiškit) kalėj i mo

• S. Trockis buvo geslapo nužudytas Pancriuose 1941 m. rugsėj o mė n .
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prižifirėtojas kitoje364 suimtų žydq sąrašo pusėje užr'.l Š~:";~ 8 ~smcnis išs_iv~džiau
darbams (sušaudyti)."
Kitamedokumente prirašyta t1esia1: ,,l aem1au 179 kalinius žydus (sušaudyti)."19
Vokiečių saugumopolicijosir SDoperatyvinių bfirių pranešimuose rašoma, kad
suėmimai Vilniujeprasidėjo 1941m. birželio26 d., o pogromai - liepos 4- 5 d. Liepos
13d. pranešimeNr.21 rašoma, jog lietuvitĮ tvarkos tarnybai, perduotai į operatyvinio
būrio dispoziciją, buvo pavesta dalyvautižydtĮ likvidavimo akcijoje. Buvr; atrinkta
150lietuvių tarnautojų, kurieturėjo suiminėti žydus ir uždaryti juos į koncentracijos
stovyklą „ypatingam apdorojimui"(iš tikrųjlĮ - nužudymui Paneriuose). Šis darbas
esą jau prasidėjęs ir kasdienlikviduojam
a po 500 žydtĮ ir sabotuotojtĮ, Nužudytqjq
pinigaiir vertingidaiktaiperimamiReichonuosavybėn 20 •
Masiniaižmonių areštaiir dingimai smarkiai sujaudino Vilniaus žydtĮ bendruomenę. Žydų taryba 1941m. liepos24 d. raštu kreipėsi į Vilniaus miesto ir apskrities
policijosvadą dėl masinių žydų areštų:,,[ ...] žydų vyrai masiškai sulaikomi gatvėse ir
savobutuoseasmenų su policijosraiščiais, o kai kada ir be jtĮ ir nuvedami į Lukiškių
kalėjimą. Esamomisžiniomis, tokiu bf1dusulaikyttĮ skaičius siekia daugelį tūkstan
čių. Sulaik}1iemsbuvopareikšta,kad jie imami darbam s, nors tarp sulaikyttĮ buvo
vaikų, senelių ir invalidų. Vilniausmiesto žydaiyra giliai sukrėsti. Motin os ir žmonos
labainusiminusiosdėl jų vaikų ir vyrų likimo. Visa tai visiškai dezorganiwoja Žydų
komitetoveiklą. Žydų komitetoatstovaibuvo priversti ne kartą kreipti s į Karo Lauko
Komendantūrą, taip pat ir Lietuvosvaldžios organus. Mums buvo pareik šta, kad šis
reikalasbussutvarkytas.
Tačiau šie reiškiniai buvo tęsiami vakar ir šiandien . [...]
Dėl to Žydų komitetas priverstaspakartotinai kreiptis į valdžios organus [prašydamas]pašalintiišdėst)1us neigiamus reiškinius,kurie dezorgani zuoja žydų gyvenimą, o taippat Žydų komitetoveiklą." 21
Tačiau Žydų tarybos(komiteto) prašymai ir skundai liko be atsako. Mirties konvejerisPaneriuosejudėjo vis greičiau.
1941m. rugpjūčio 6 d. miestokomisaro H. Hingsto įsakymu Vilniaus žydams
buvopaskirta5 min.rublių (0,5min. reichsmarkiLĮ) kontribucija. Ją pareikalauta surinktiper 24valandas.Poderybų su žydų bendruomenės vadovais naciai sutiko mokėjimo terminą pailgintikeliomisdienomis.Paraginti bendruomenės vadovtĮ, žydai
nešė savopinigus,auksoir sidabrodirbinius, kailinius, odinius švarkus ir kitus vertingusdaiktus.Vokiečiai atneštusdaiktussvėrė, vertino ir jkainodavo rubliais. Akciją
kontroliavoH. Hingstoadjutantas ir referentasžydLĮ reikalams F.Mureri s. Jo įsakymu
įkaitais buvopaimtadešimtlėšas renkančiLĮ žydLĮ. Devyni įkaitai buvo išvežti ir nebegrįžo. Tačiau kontribucijossumokėjimas žudyniL1
nesustabdė22 .
PasakK.Sakovičiaus, 1941 m. rugpjūčio mėn. Paneriuose buvo šaud oma šiomis
dienomis: 1-ą ir 2-ą (sušaudytamaždaugpo 300 žmoniLĮ), 6 -ą (apie 300 žmonitĮ} , 8-q
(apie200žmonių), 11 -ą, 1 6-ą (apie200žmoniLĮ, tarp jų nemažai 12- 15 metLĮ paauglil!
ir senelių), 19-ą (apie100žmonių, daugjaunuoliLĮ), 22-ą (tą dieną vienas žydas but~liu trenkė vokiečiui i smilkinį ir šis nuvirto, iš viso sušaudyta per J00 žmon iLĮ} , 23-ią
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( 12 jaum1 žydžiq), 26-ą (88 žmonės, tarp jų 6 žydės). Iš viso rugpjOčio mėn., kaip
teigia K. Sakovičius, Pancriuose sušaudyta apie 2000 žydų. Garsiajame Kario Jagerio
raporte nurodyta, kad 1941 m. rugpjOčio 12 d.- rugsėjo l d. Vilniuje sušaudyta 461
žmogus: 425 žydai, 19 žydžitĮ, 8 komunistai ir 9 komuni stės 23 •
l 941 m. ru gpjC1č io 31-oji tapo viena tragiškiausių dienLĮ Vilniaus žydLĮ istorijoje, ji buvo pavadinta provokacijos diena. G. Šuras savo kronikoje rašė, kad rugpjOčio
3 1 d., sekmadien į, du civiliais drabužiais apsirengę li etuvių „partizanai" užėjo i StikliLĮ
ir Didžiosios gatvės kampinio namo butą ir pro jo langą du kartus iššovė. Netoliese
prie jėjimo i „Pano" kino teatrą stovėjo daug voki ečiLĮ kareiviLĮ. ,,Partizanai" išbėgo i
gatvę ir ė mė šaukti, kad šaudė name gyvenantys žydai. Kartu su vokiečių kareiviais
jie įsibrovė į žyd11butą ir išsitempę du žmones sušaudė vietoje. Tai buvo signalas pradėti pogromą ir suimti StikliLĮ, MėsiniLĮ, Gaono, Žyd11,dalies VokiečitĮ, M. Strašūno,
Šiauli11ir Ligoninės gatviLĮ gyventojus žydus. AreštlĮ banga tru ko dvi dienas. Akcijai
vadovavo vokiečitĮ gestapininkas Horstas Schweinbergeris su savo padėjėjais Martinu Weissu ir Augustu Heringu. Suėmimus vykdė gestapininkai ir ypatingojo b(1rio
nariai. Tūkstančiai suimt11žydlĮ buvo varomi į Luki škių kalėjimą ir grodami į perpildytas kameras. Ten jie buvo siaubingai mušami ir verčiami kęsti įvair ius sa rgybinilĮ
kankinimus bei patyčias . Kaip paro dė vėlesni įvykiai, rugpjf1čio 31 d. akcija siekta
senamiesčio rajoną parengti būsimam žydų getui24 •
Iš LukiškitĮ kalėjimo suimtus žydus lietuviLĮ policijos batalionai konvojavo į Panerius, ten atvarytuosius ša udė vokiečių saugumo policijos ir SD ypatingasis būrys.
K.Jagerio raporte teigiama,jog 1941m. rugsėjo 2 d. Paneriuose sušaudyta 3700 žydLĮ:
864 vyrai, 2019 moten1 ir 817 vaikLJ.K. Jageris pažym ėjo, kad tai buvo „ypatinga akcija, nes žydai šaudė i vokiečiLĮ kareivius"25•
Rugsėjo 2 d. žudynes slapta stebėjęs K. Sakovič ius rašė, kad i Panerius varomtĮ
žydLĮ kolona buvo 2 km ilgio. Diena buvo lietinga, vėjuota ir šalta. Kai pasmerktieji pasuko į mišką, tuomet daugelis suprato, kad jtĮ laukia mirtis, pradėjo šaukti „gelbėkit"
ir vaitoti. Žydus šaudė apie 80 budeliLĮ, dar apie 100 saugojo žudynitĮ vietą. Prieš sušaudymą žydai buvo smarkiai mušami pagaliais ir šautuvt1 buožėmis. Moterys buvo
išrengtos iki apatinilĮ drabužių. Buvo daug sužeisttĮ. Kai kuriems sužeistiems žydams
iš žudyni11vietos pavyko pabėgti. Po šaudymo baudėjai dvi dienas girtuokliavo ir
urmu pardavinėjo aukt1 drabužius, avalynę bei kitus daiktus Paner iti ir aplinkini11
kaimų gyventojams26 •
194 1 m. rugsėjo l d. mieste buvo išplatintas Vilniaus miesto komisaro H. Hingsto skelbimas. Jame rašoma: ,,Vakarykščio sekmadienio popieti buvo iš pasah1 šaudoma i vokieči11 kareivius.
Du bai liLĮjtĮ bandillĮ buvo pažinti, tai buvo žydai. Piktadariai užsimokėjo gyvybe. Juos tučtuojau sušaudė. Kad ateity išvengus panašių piktadarišktĮ žygitĮ, numatyta
eilė naujLĮ griežčiausit1 parėdymtĮ . Atsakomybė krenta visai žydLĮ bendruom enei.
Pirmiausia abiejLĮ lyči11 žydams yra uždrausta, tučtuojau vykdytina, išeiti iš jtĮ
gyvenamtĮ buttĮ nuo 15 val. po picttĮ iki 10 val. ryto.
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Išimtisudarotiktie žydaiir žydės, kurie turi aišktĮ darbo įsakymą [...J: 11
p0 dviejų diem1(rugsėjo 3 d.) H. Hingstas išleido potvarkį dėl ·įydų turto paemimo.2)'dams jsalqrtanedelsiant į policijos nuovadas pristatyti vidaus ir ut~ienio
valiutą, vertybinius popierius,akcijas, vekselius, bankLĮ ir taupomLĮjŲ kastĮ knygeles,
aukso,sidabro ir kilt!taurit!jlĮ metalų dirbinius bei papuošalus, j vairilĮ prekių (odos,
galanteri
jos ir pan.) atsarg.1
s1$ .
Vilniau
s getoįsteigimo dienavis labiau artėjo. Vis dėlto geto kifrimas Vilniuje
užtrukoilgiauneguKaune.Nacių valdžiaplanavo įst eigti getą gerokai anksčiau. Dar
1941m. birželio30d. Vilniuje buvo sudaryta komisija,kuri turėjo skirti žydams gyvenamąją ,~etą. Liepo
s 18d. Vilniaus miesto ir srities piliečiLĮ komiteto vidaus reikalų
vald)rt
ojasK. Kalendra
informavoKomitetą apie žydtĮ kvartalo (geto) techninį parengi•
mą. Atsifrelgianti vokiečių karokomendantopasiiilymą įsteigti get ą 20 tūkst. žydlĮ, 0
kitusišgabentig Vilniau
s srities, getą buvo planuojama steigti miesto kvartale,kurio
gyventojų daugumą (78proc.)sudarė žydaiN. Liepos 30 d. nutar ta žydus perkeltii getą
ikirugpjūčio 15d. (Kauno žydai į getą buvo perkelti būtent iki šios datos). Tačiau susirašinėjimu bei įvairių projektlĮ rengimu viskas ir baigėsi. Vilniaus miesto referentas
žydų reikalam
s JonasČiubcrkis 1941m. rugpjūčio 14 d. pranešė miesto burmistrui,
kadvokiečių komisariatuipasiūlyti trys getosteigimo variantai: Šnipiškės, Naujininkai
ir buvusioskarinės vasarosstovyklo
s barakai Kairėnuose ( l Okm už Vilniaus)JO
.
1941m. rugpjūčio pabaigojemiesto komisaras 1-1.Hingstas gavo Ostlando rci·
chokomisaroHinrichoLohse
's nurodymą isteigti getą toje miesto dalyje, kurioje g)'·
venodaugiau
sia iyd11
. Vokiečių valdžianutarė get~ steigti senamiestyjei1• Pretekstas
getosteigimuibuvoanksčiau minėta 1941111.rugpji1čio 31 d. provokacija. Scnamies•
tyjegyvenantiem
s nežydam
s įsakyta išsikelti į kitus miesto rajonus . Po rugsėjo 2 d.
žudynių atsiradodaugiaugyvenamojoploto numatytame geto rajone. Žydaiį get ą perkelti1941m. rugsėjo 6 d. Perkėlimas vyko planingai. Jis pradėtas nuo Žvėryno (l. y.
IVkvartalo),vėliau žydai buvoiškeliamiiš LukiškilĮ rajono (III kvartalo), paskuiiš 11
ir l ~-v
artalo. Kaipsavoraportuoserašė policijosnuovadLĮ (jų Vilniuje buvo septynios)
viršinink
ai, perkėlimas vykotvarkingaiir be trukdynn, . Viename raporte skaitome:
„Išėj imas iš miestobuvoapsaugotastrimis poromis karinių sargybti, vadovau
Jarm1
puskarininkio. Surinktas į iš ankstonumatytas vietas žydtĮ kolonas varinėjo dvi ka·
rių grupės, o iš keldinimą išbutų vykdė policija,vadovaujant nuovado s valdininkam
s
[...J. Perkėlimo akcij a buvobaigta23 val."l 2 Kaip rodo policijos nuovadtĮ raportai, žydų perkėlimą į getą vykdė lietuvių viešoji policijair savisaugos dalinių kareiviai.Į getą
perkeliamų žyd11butuosepaliktas turtas buvo užrakinamas ir užantspauduojamas,
butų ir kambarių raktaisu buvusil1savininkų pavardėmis, namo ir buto numeriais
pristatomii policijosnuovadų raštinesii_Pačių žydų akimis, perkėlimas i getą atrodė
ne taipgrai.iai, kaipaprašyta policijos viršininkli raportuo se. Stai kaip tuometinius
įvy~us savokronikojeaprašė G. Šuras: ,Narydami žydusi getą, vykdytojai visaipsavi·
vahaudavo
._Užuot nu~edę i getą, daugelį nuvarydavo į kalėjimą, iš kur beveik niekas
gyvasnebe1
še1davo,
kitus nuvesdavo i pirmąjj (RūdninktĮ gatvės rajonas) arba į ant·
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rąji (Žydtj gatvės rajonas) getą. Atsitikdavo taip, kad to paties namo, net tos pačios
šeimos žmones aktyvistai išskirdavo ir vienus nuvesdavo i kal ėji mą, kitus - i getą.
Kartais viską lemdavo galimybės ir apsukrumas. Pražūtingojo ka lėj i m o suimtieji išvengdavo įbrukę konvojuotojams pinigLJ arba išsl apstytų brang ių da iktų"J-1_
Vilniaus žydai buvo apgyvendinti dviejuose getuose: Mažajame (Antokolskio
ir Žyd11gatvės, dalis Gaono ir Stiklių gatvių) bei Didžiajame (Ašmenos, Dysnos, Ligonin ės, M ėsinitĮ, Rf1dninkų, M. Strašfmo, Šiauli11gatvės, dalis vienos pu sės Arklių,
KarmelittJ, Lydos ir Pylimo gatvitĮ) . Getus skyrė Vokieč ių gatvė. Į Didįjį getą suvaryta
apie 29 tūkst., į Mažąjį - apie 9 tūkst. žydtJis. Getai buvo perpildyti žmonių. Geto kaliniai gyveno ne tik kambariuose, bet ir virtuvėse, palėpėse, koridoriuose ir rūs iuose.
Vienam geto gyventojui teko apie 1,5 kvadratinio metro gyvenamojo ploto. GyventojtĮ pertekliaus problemą naciai „sprendė" masin ėmis žudynėmis {,.akcijomis"). Jie
ste ngės i gete palikti tik darbingus ir turinč ius darbininko ar amatininko specialybę
žydus, o visus kitus sunaikinti. Nauj ų akcijtĮ pretekstu dažniausiai būdavo darbo pažymėj imų tikrinimas ir keitimas. Iš pradžilĮ dirbantys geto žydai turėjo baltos spalvos
pažymėj imus, kuriuose buvo nurodyta asmens tautybė, darbovietė ir specialybė. Pažymėjimas turėjo būti pateikiamas kartu su asmens liudijimu ir galiojo n ustatytą term iną . Rengiant naują žudynitĮ akc iją (jos buvo vadinamos „valymais"), iš daugelio žydų
imta atiminėti baltuosius darbo pažym ėjimus (vadinamuosius šainus) ir netekusiems
pažymėj inni asmenims uždrausta išeiti iš geto. Pradėta išdavinėti naujus šainus. Jie
irgi buvo baltos spalvos, bet su raudonu spaudu „Facharbeiter" (specialistas). Šie pažymėj imai turėjo būti patvirtinti Darbo biržos (Arbeitsamt) antspaudu su svastika.
Pirmoji „valymo" akcija gete surengta 1941 m. rugsėjo 15 d. Okupacinė valdžia
pareiškė, kad žydai perkelti į getą nevykusiai: esą Didžiajame gete (dar vadintame
getu Nr. l) privalo gyventi specialistai, o Mažajame gete (getas Nr. 2) - juodadarbi ai,
neturintys specialybės žydai. Valdžios nurodymu žydai ėmė keltis iš vieno geto į kitą.
Vykstant kraustymt1isi policininkai suė mė 1200- 1500 žydų ir nuvarė į Luk.iškitĮ kalė
jimąl6. Rugsėjo l S d. suimti žydai buvo sušaudyti Paneriuose rugsėjo l i d. K. Jagerio
raporte rašoma, jog tuomet sušaudyta 127 1 žydas: 337 vyrai, 687 moterys ir 247 vaikai. Tačiau dar didesnės žudynės įvyko anksčiau - rugsėjo 12 d. Tada buvo šaudomi
rugpjūčio 31 d. provokacijos ir geto steigimo laikotarpiu suimti žydai. Iš viso, kaip
rašoma K. Jagerio raporte, rugsėjo 12 d. nužudyti 3434 žydai: 993 vyrai, 1670 moten1
ir 771 vaikasJ7•
Kita „valymo" akcija gete įvykdyta 1941 m. spalio l d. per svarbią žydų šventę Permaldavimo dieną (Jom Kipur). Šios šventės metu religingi žydai meldžiasi ir pasninkauja. Pavakare į getą įsiveržė vokieč ių gestapininkai ir lietuvil1policininkai. Jie
pareikalavo iš geto administracijos tučtuojau duoti laužtUVlĮ, kirvitĮ ir žvakių. Paskui
isiveržėliai ėmė tikrinti rOsius, sandėlius. pastoges, ieškodami slėptuvėse (vadinamo siose malinose) pasislėpusilĮ, darbo pažymėjimtĮ neturinč itĮ žydtj. Akcijos metu gete
suimta 2000- 2300 žydtĮ. Akcija įvykdyta darbo pažymėj imtĮ registravimo pretekstu.
Suimtieji nuvesti į Lukiškh1ka l ėj i1rn1 ir po kelitĮ diem1sušaudyti Paneriuose.JS
.
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K. lrigerioraporte pažymėta, jog l 941 m. spalio 4 d. sušaudyti 1983 žydai: 432
vyrai, 1115 moteni ir 436 vaikai.Tikriausiai žudynės vyko kelias diena s iš eilės, nes
K. Sakovičius savodienoraštyje rašė, kad Paneriuose buvo šaudoma spalio 2 ir 3 d.J?
Visdėlto ir po šių zudynitĮ, nacit! nuomone, geto gyventojtJ skaičius dar buvo
per didelis. 1941m. spalio 15 d. getui išduota 3 tf1kst. geltono s spalvos pažymėjimų
(geltonqjų šainų). Juosišduodavo Darbo bida, atsižvelgdama i vokiečitĮ įstaigų teikiamus žydų darbojėgos ut.sal.,.-ymu
s. Dalį pažymėjimų gavo ir Žydų taryba . Ji skirstė
pažymėjimus remdamasi geto gyventojtJ turimais specialisto diplomai s arba dvicjtJ
liudytojų parodymais.Dėl to atsirado dirva įvairioms spekuliacijom s ir suktybėms.
Būdavo nemažaiatvcjtĮ, kaigeltonųjų šaim1negaudavo kvalifikuoti specialistai, tačiau
juosuz pinigusar kitaisbūdais įsigydavo įvairf1s apsišaukėli ai. Geto gyventojai suprato, kad geltoniejišainaiyra gyvybės garantas, ir visaip ste ngės i juos įs i gyti. Geltonojo
šaino kainaišaugo nuo 15 iki 80 tf1kst.rb~0 •
Netrukuspo geltonųjų šainų įvedimo prasidėjo „valymo" akcijos. Pirmoji akcija
jvykdytaMažajamegete(Nr.2) maždaug spalio 15 d. Naktį žydtĮ policininkai ėmė ža.
dinti getogyventojusir liepė geltonųjtĮ šainų savininkams eiti į ŽydtĮ tarybą (M. Strašūno g. 6) registruoti savo pažymėjimtĮ. Gete prasidėjo pan ika. Prie ŽydtĮ tarybos
pastato ir jo viduje kiloneapsakomaspūstis ir chaosas. Specialūs įgal iotiniai u žrašinė
jo geltonųjų šai nų savininkusir jtĮ šei m ų narius, pastariesiems i šd avė žydros spalvos
korteles su numeriu. Vėliau paaiškėjo, kad šios kortelės garantuoja gyvybę. Geltom1j11
šainų neturintysžmonės maldavolaiminguosius įrašyt i juos į savo šeimos sąrašą, kad
gautų žydrąją kortelę. Tačiau daug kas atsi sakė taip padary ti, bijodami griežtos kont rolės ir sušaudymo.Registracija
truko visą naktį. I šeinanči us iš geto geltonųjtĮ šainų
savininkus ir jų šeimų narius tikrino gestapininkai ir ypatingojo būrio nariai. Šainų
savininkams uždraustaišsivestivyresnius kaip 16 mettĮ vaikus ir tėvus. Pastaruosius
kontroliuotojai iš karto suimdavo.Mėginančius praeiti be nume rio sušaudydavo č ia
pat, tarpuvartėje. Išleidusvisus geltonųj tĮ šaimĮ savininkus, į getą įsive ržė gcstapininkai ir lietuvių policininkai. Jie suiminėjo gete pasilikusius pažymėji mo neturinčius
žmonesir grūdo juos į netoli stovinčius sunkvežimius. Dauguma suimttĮj tĮ buvo moterys, vaikaiir seneliai.Kaikurie ba ndė slėptis malinose, kiti bėgo iš geto per tvoras
ir stogais.Daugtokių bėglių buvonušauta. ,,Valymo" akcijos Mažajame gete truko iki
spaliopabaigos,kolMažasisgetasbuvo galutinai likviduotas. Yra žinoma, kad tokios
akcijosbuvosurengtos 1941m. spalio 16, 21, 23, 24 ir 3 1 d.41 Suimti žydai buvo vežami į Panerius ir ten sušaudomi.Pasak K. Jagerio, 194 1 m. spalio 16 d. Paneriuose
sušaudyti1146žydai:382 vyrai,507 moterys ir 257 vaikai'12 • Spalio 2 1 d. Paneriuosc
sušaudyta dar 2367žydai'i.
1941m. spalio 24 d. okupacinė valdžia įsakė visiems specialistams su šeimomis
išeiti iš getoir atvyktiį savodarbovietes. Kai tai buvo padaryta, į getą įsiveržė gestapininkai ir policininkai,jie ėmė gaudytinespėjusius pasislėpti žydu s. Kai kurie sergan·
tysseneliaimaldavopasigailėti, tačiau budeliai juos šaudė vietoje. Iš viso gete nušauta
apie 25seneliai.Iš getobaudėjai į Lukiškes išvedė kelis tfikstančius žydtĮ vyrų, moterų
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ir vaiktĮ, Kitą dieną i Panerius konvojuojamiems žydams įsakyta groti ir dainuo ti rusiškas dainas". 1941 m. spalio 25 d. žudynes gana smulkiai aprašė K. Sakovičius. Žydų
kolona (daugiausia moterys ir vaikai) į Panerius atvaryta ryte. Dalis pasmcrkttĮjtĮ dar
iki atvykstant kolonai į Panerius atvežti dviem sunkvežimiais. Viena moteri s paklatt·
sė sargybinio, kokia čia vieta. Išgirdus atsakymą „Paneriai", kolonoje kilo sąmyšis ir
verksmai. Kolona sustojo. Tada sargybiniai ėmė mušti žydes šautuvų buožėmi s ir varyti jas prie duobi11
. Šaudoma buvo visą dieną. Sušaudžius vieną aukt1eilę, ant jų lavonų
buvo atvedama kita pasmerktųj tĮ grupė ir šaudoma. Kai kurios sužeistos žydės po
žudynių naktį bandė pabėgti. Šūviai miške aidėjo visą naktį. Pasak K. /agerio, 1941 m.
spalio 25 d. Paneriuose nužudyta 2578 žydai: 1766 moterys ir 812 va ikų' 5•
Spalio 27 d., kaip teigiama K. Jagerio raporte, Paneriuose sušaudyta dar 1203 žydai: 946 vyrai, 184 moterys ir 73 vaikai. K. Sakovičius apie tos dienos žudynes rašė,
kad buvo šaudomi beveik vieni vyrai, tarp j ų esą buvo apie 15 sovietų karo bel a isvių.
Viena žydė ir du žydtĮ paaugliai bandė pabėgti. Vienas jaunuo lis buvo nušauta s, omoteriai ir paaugliui pavyko pabėgti 46 •
Paskutinis „valymas" Mažajame gete įvyko l 941 m. spalio 30 d. Po šios akcijos
Mažasis getas buvo likviduotas ir Vilniuje liko tik vienas (Didysis) getas. Spalio 30 d.
Paneriuose sušaudyta 1533 žydai: 382 vyrai, 789 moterys ir 362 vaikai. Šias žudynes
savo dienoraštyje gana smulkiai aprašė K. Sakoviči us. Ta diena buvo saulėta. Apie
9 val. ryto į Pancrius atvažiavo 4 sunkvežimiai, pilni lietuviti karininkų ir kareivit/. Netrukus atvažiavo sunkvežimiai su moterimis ir vaikais. Pasigirdo šf1viai.Po valandos
pasirodė ilga varomų žydtĮ kolona. Šaudoma buvo iki vakaro. Kai kurie sužeisti žydai
sulaukė tamsos ir bandė pabėgti. Miške vėl aidėjo pavieniai šūviai. Žudynės tęsėsi ir
lapkričio l d. (Vi sų šventųj LĮ diena). Net ir religinė šventė nesukliudė budeliam s tęsti
kruvino darbo' 7•
Dar viena akcija gete surengta 1941 m. lapkričio 3-5 d. Visi turint ys geltonuosius šainus žydai buvo perkelti i buvusio Mažojo geto rajoną ir ten laikomi tris diena s.
Tuo metu iš Didžiojo geto išvesta apie 1200 žmonit), neturi nčių darbo pažymėj imtį
ir besis lapsta nčių malinose·18• Suimtieji sušaudyti Paneriuose 1941 m. lapkriči o 6 d.
K. Jagerio rapor te rašoma, jog tuomet nužudyta 1341 žydas: 340 vyrų, 749 moterys ir
252 vaikai'". Faktiškai tai buvo paskutinė did elė Vilniaus žydLĮ naikinimo akcija (kai
sušaudoma tūksta ntis ir daugiau žmoni t/ per dieną) . Nedidelės žydų grupės Paneriuose buvo žudomos iki pat 1941 m. pabaigos. K. Jagerio raporte nurodyta, kad lapk ričio
19 d. Paneriuose sušaudyta 171 žydas: 76 vyrai, 77 moterys ir 18 vaikq. Lapkričio
25 d. sušaudyta dar 63 žydai: 9 vyrai, 46 moterys ir 8 vaikaiso. K. Sakovičiaus dienoraštyje rašoma, kad Paneriuose buvo žudoma lapkričio 17, 19, 21 ir gruodž io 5 d. (nužudyta apie 360 žmon itĮ, daugiausia moterys ir nualinti žydtJ darbininkai)5'. G. Šuro
teigimu, 1941 m. gruod žio 3- 4 d. į Panerius išs itĮS ta 78 žmonės, o gruodžio 20- 22 el.,
atlikus bendrąją bultĮ kontrolę, gete suimta dar 400 žmonitĮ 52 • Taigi įsteigimo metu
Vilniaus gete gyveno beveik 40 tf1kst. žyd tĮ, o 1941 m. gruodžio pabaigoje ja me beliko
apie 20 tūkst. gyvcntoj11. Per ši lai ko tarpį (rugsėj is- lapkritis) sušaudyta apie 20 tf1kst.
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ž d (K.Jagerio raporte rašoma,jog 20 686 žydai). Iš viso nuo okupacijos pradžiosiki
yų
.
-k T'I .
.. d SJ
1941m. pabaigosnužudytaapie 33- 34 tu st. \ 1 n1~~s zy Ų •
. .
Oficialiais
okupacinės valdžios 1941 m. lapknč10 23 d . du ome111m1
s, gete gyve
.
no 3705 žydaispecialistai ir ŽydtĮ tarybos admini stra cijos nariai (iš jtĮ 2983vyrai
ir 722moterys). Įvairiose darbovietėse tuo metu dirb o 323 l žydas, kiti (474 vyrai)
sudarė rezervą, t. y. laikinai nedirbo. DirbančitĮ žydtĮ šeimos naritĮ tuo metu buvo
7742, o bendrasgeto gyventojų skaičius - 13 647 žmonės54 • Iš tikrųjų geto gyvento;ų
skaičius buvodidesnis, nes daug neturinčių pažymėjimo žydq , bijo dami sušaudymo
,
nesireg
istravoir slapstėsi gete.
Pomasinių 1941m. šaudymų gete prasidėjo vadin amasis stabilizacijos, arba ramybės, laikotarpis.Jistruko iki 1943m. kovo mėn. Šiuo laiko tarpiu masinės žudymo
akcijo
s nebuvovykdomos.Kartais už smulkius nusižengimu s sušaud ydavo pavienius
asmeni
s arbanedidelesgetokalinių grupes. Geto gyvenim as įėjo į reliatyviai stabilaus
ir kasdienio
gyvenimovėžes. Nusistovėjo geto vidaus administracinė struktūra, vyko
kasdieni
s darbas.Getastaposavotiška„valstybe valstybėje", turinčia savo valdžią, policiją, įvairias dirbtuves
, dvasinioir kultūrinio gyvenimo form as bei institucijas.

Getoadministra
cija
Aukščiausioji getosavivaldos institucija buvo žydų taryba . Įsteigus Vilniaus ge·

tą, įsteigta ir Žydų taryba.Daugumą pirmosios Žydų tarybos (komit eto) naritĮ, kuriai
vadovavoS. Trockis,naciaisuėmė ir sušaudė 1941 m. rugpjt1čio mėn. Kol egzistavo
du getai,Didžiojogeto (Nr. l) Žydų tarybos pirmininku buvo Anatolis Friedas, o
Mažojogeto(Nr. 2) - Eizikas (Icchokas) Leibovičius 55 • Žydų tar ybai (ją sudarė 5nariai) buvopavaldūs jvairūs skyriai. Gete veikė Darbo, Sveikatos apsaugos, Socialinio
aprūpinimo, Maisto ir Butų skyriai, geto policija, teismas, paštas, mokyklos, ligoninė,
vaistinė, dirbtuvės, pirtys, kirpyklos,biblioteka, teatras ir t. t. J943 m. rugpji'1čio mėn.
getoadministracijoje, išskyrus geto policiją, iš viso dirb o 888 asmenys56•
Svarbiau
siasgetebuvoDarboskyr
ius. Geto vadovybė manė, kad tol, kol vokiečiams
ekonomi
škaibusnaudingasgetokalinių darbas, jie geto nelikviduosią. Darbas esą Y~
getoišlikimopagrindas. Darbo skyrių sudarė tr ys poskyriai (darbo jėgos panaudoji"
mo,kartotekair biuras). Skyriujeiš viso dirbo 27 žmonės. Darb o skyriui vadova'.'.0
Acharon
asBraudė. Jisturėjo didelę įtaką geto admini stra cijai. Darbo jėgos panaudo!'"
mopos~1riui vadovavo
Bagranskis, biurui - Zigmunt as ( Mošė) Helleris, kartotek:u. . buvo saugomosvisų darbininkų kartotek os. Darbo sk)'naus
N1.dermanass1. Sk·ynuJe
4
statistiko
s duomenimi
s, 1942m. gegužės mėn. dirb o 6609, gru odžio mėn. - 8_8~
V'l
·
tO • d ·sa ..,.
•
·
.
.
b'
d1
de
1 mausge zy ai • 1a1g1getogyventojų ekonomini s panaudojim as vis Ia iau
jo. Vokiečių ir lietuvių įstaigos siųsdavo u:i..sa
kymus žydLĮ d arbo jėgai, o geto Darbo
~~yri~sbu~o at~akingas už šių užsakymų vykdymą. Darb o skyrius geto darbininka~s~
isdavegarsmosms geltonuosius šainus, o 1942 m. balandžio 18 d. - darb o kn)'gele
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Kasdien lllks tan čiai geto kaliniLĮ bū d avo išvedami dirbti į įvairias darbovietes mieste
ir už jo ribtĮ (pvz., į „Kailio" fabriką, ginkhĮ dirbtuves ir kt.). Po JOvalandų darbo dienos jie buvo grąžinami į getą. 1943 m. vasarą apie 14 tūkst. (du trečdaliai) Vilniaus
geto žydtĮ dirbo įvai riose įmonėse ir žydų darbo stovyklose60•
l 942 m. lapkrič io 5 d. Vilniaus miesto komisaras H. Hingstas išleido nuostatus
dėl žydų darbo jėgos panaudojimo. Pagal šiuos nuostatus žydLĮ darbininkai turėjo
būti skirstomi per Darbo bi ržą ( 1942 m. ji vadinosi Sozialamt). U:t
.sakymai žydLĮ darbininkams tu rėjo b ūti siunčiami šiai į sta iga i. Į da rbą ir iš darbo žydai priva lėjo būti
vedami kolonomis su ginkluota apsauga. Žydų darbininkų vienoje darbovietėje turė
jo būti ne mažiau kaip l Ožm onitĮ. Įda rbinti pavienius žydus už geto esančiose darbovietėse buvo uždrausta. Išimtis buvo daroma tik tais atvejais, kai reikiamam darbui
atlikti ne turėta nežydų tautybės specialistų. Į get ą žydų darbininkai turėjo b ūti grąži
nami ne vėliau kaip 20 val. (kad negalėtLĮ pabėgti tamsiu paros metu). Žydų darbininkams buvo nustatytas toks atlyginimas: vyrams nuo 16 mettĮ už geto ribų - O, l 5 RM
( reich s m arkių) , moterims nuo 16 me tų už geto r ibų - 0,12 RM ir paaugliams iki
16 metų - 0,10 RM už darbo valandą. Privačios į m onės ir trestai už žyd ų darbo jėgos
pan audoj imą turėj o mo kėti pinigus Vilniaus miesto komisariato kasai. Nežydams
griežtai uždrau sta palaikyti bet kokius nedarbinius santykius su žydų darbininkais.
Pažeid ę šį reika lavimą nežydai prival ėjo būti traktuojami kaip žydai. Darbdaviams,
pažeidžiantiems šiuos nuostatus, pagrasinta atimti žydų darbininkus61•
Socialinio
aprūpinimo skyrius
išduodavo pašalpas geto vargšams ir ligotiems gyventojams, s pręsdavo, ką atleisti nuo mokesčio už butą, gydy mą ligoninėje, vaistus ir
kitas geto įstaiglĮ teikiamas paslaugas62• 1942 m. skyriui vadovavo advokatas Benjaminas Srolovičius. Socialinė rūpyba geto sąlygo m is buvo nepaprastai svarbi. Didelė geto
gyve ntojų dalis neturėjo galimybių savarankiškai apsirūpinti maistu, drabužiais, avalyne ir pastoge. Gete buvo sukurta veikli ir gana efektyvi socialinės rūpybos sistema.
Svarbiausi šios sistemos elementai - Socialinio aprūpinimo skyrius, Visuomeninis
socialinės rūpybos komitetas ir Jakobo Genso iniciatyva 1942 m. spalio mėn. įsteigtas
Žiemos pagalbos komitetas63• Socialinio apri'1pinimo skyrius subsidijavo vai kLĮ priežiū
ros įstaigas, senelių namus, rėmė provincijoje esančias žydtĮ darbo stovyklas, da tavo
viešąsias valgyklas. Socialinės rūpybos ins titucijtĮ pagalba 1942 m. naudojosi beveik
pusė geto gyventojų. Per pirmus šešis 1942 m. mėnesius socialinio aprūpinimo skyrius išleido l 5 l 3 18 RM, o per antrą pus met į - 247 928 RM. S ocialinė rtipyba Vilniaus
gete buvo geriau išplėtota negu daugelyje kittĮ Ryt11Europos getLĮ, todėl badavimas ir
mirtingumas čia buvo mažesnis negu Varšuvos arba Lodzės getuose6-I
.
Finansų skyrius.Jam vadovavo buvęs banko direktorius S. Kašukas. Visi dirbantys geto gyventojai privalėjo mokėti mokesčius: 18-2 0 mettĮ ir 50- 60 metLĮ vyrai 10 RM, 20- 50 met11vyrai - 15 RM, 18- 20 mettĮ moterys - 8 RM, 20- 40 metų moterys - 12 RM. Už tėvLJ išlaikomus vaikus buvo imama 15 proc. nuo m inėtų sumtĮ.
MokesčilĮ nemokantys geto gyventojai negaudavo maisto produkttĮ, kurie buvo išduodami pagal korteles•s.
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Ttchnlkos
skyriu
s (19•12 m. gruodžiomėn. reorganiwo tas i Pramonės skynų), lalll
vadovavo
M.s.Srcibergas
(vėliau Jipakeitė inžinierius Grigorijus Guchmnnas).S~·
riauspastangomisjstcigta jvairnusprofilio dir~tu~i4. Ba_kl_q <l_ir~tuvėse gaminamų
kokybiš~'Ų ba!dL!
nesigėdydavo u'i.sisakytiir vok1e.č1l} parergu na 1. Elektr~mechanik
os
dirbtuvėse buvotaisomiįva irtis buitiniai priet.1isa1
61i.19:\2 m. kovo 28 d. Zydų tarybos
imiininkas
informavoVilniaus miesto savivaldybės referentą 7,ydlĮ reikalamsapie
:cto specialistų ir dirbtuvitĮ veiklą: ,.[...] Aplam~i reyi,kia nurodyti, k_ad nuo Naujiuų
Metų, t.) '· nuoto laiko,kai nusistat)1adaugiau 1_švewm 1 nebeda~):' [t._y. ncvykd)t
i
masinių naikinimo
akcijų. - A. B.], žydai parode darb štum o pak1l1mą rr net didelio
ktirybinio
darbo.Getesavojėgomis naudojant vien seną surinktąją medžiagą 1rat•
matusbuvojrengtastalių, šaltkalvių, skardininkl} ir clektrotechniktĮ dirbtuvės, modcrnine,kadir nedidelė pirtissu desinsektoriu, kuri per 16 darbo val. praleidžia300
žmonių, ir baigiam
a ruoštiantra,dar d idesnė tos pat rt"r~ies pirt is; jruošta skalbykl.
,
atskira dezinfekc.
stotis ir ambulatorija, kuri aptarnauja kasdien 400 žmonių - išJŲ
lSOdantųligonių. !...]Getebuvosukonstruota mašina užšalusiems vamzdiiamsalitldyti.šitąja mašina,kuriyravienintelė Vilniaus mieste, naudojasi miesto savivald)
bt
irjvairios
kariškos
beikitos įstaigos. Mašiną aptarn auja specialistai žydai.
Getasšiuometuyrapadavęs Socialamtu i projektą įruošti pačiame gete moterų
mezgimo
ir nėrimo dirbtuves,kuriose galėttĮ dirbti iki 500 moteni specialiaikariuomenei.Taippatnorimajruošti pačiame gete šepečių, kartoninitĮ dėžučių ir kt.dirbtu
ves.taippatkariuomenės ir valdin ių jstaigt1 reikalams."67
Techn
ikosskyriausspecialistailabai stengėsi paleng vinti geto gyventojų buiti~
sąlygas ir poreikius.
Stalių dirbtuvės gamino daug klumpitĮ, nes odi nės avJlynės itin
trūko. Geto specialis
tai sukonstravo specialias krosneles, kur ioms reikėdavo maui
malkų. Malk
osgetebuvolabaibrangios, kadangi jas, kaip ir maisto produktus,1get~
jnešti buvodraudžiama.Getepagamintoskrosnelės buvo daug p igesnės, negugaminamosmieste,todėl jasužsakydavovokieč itĮ ir lietuvių jstaigos. Geto dirbtuwsveike
pelningai,
tadŽydų taryba mokėdavo atlyginimus jq ad min istracijai ir stengėsi darbi
·
ninkams
sudar,1igeresnes darbosąlygasoS.
Butų skyrius
(1942m. lieposmėn. jo vadovu paskirtas Josi fas G lazmanas)skmte
gyvenamąjį plotą getogyventoja
ms, rfrpinosi patalpLĮ remontu ir pritaikymu gyveni
·
mui. Jamparaidusnamtivald)1ojaiir sargai rūpinos i tvarkos ir švaros palaikym
u.
Vėliau butų skyriui vadovavoBaranas60l.
Įsteigus getą, jo namai ir butai buvo perpildy
·
0J0
ti žmonių. Kaipminėta, vienamžmoguiteko apie 1,5 kvadratinio metro gyvenam
ploto. Tačiau pomasinių 1941m. geto „valymų" ir tfrkstančilĮ žydlĮ sunaikinimohku·
siemsgetokaliniams
atsirado daugiauerdvės.
Ma
istoskyriusprivalėjo aprūpinti geto gyventojus maisto produktais. Skyriuiva·
dovavoChaimasTraineris (kitais duomenimis - Chaim as Trapidas). Vilniaus.g~!'.
veikė4 parduotuvės. Produktaijose buvo išduodami pagal korteles. Be to, getcveik
o
valgyklos,
kurioskasdienpagamindavo4000 porcijtĮ pictLĮ7°. Nemažai maisto produ
k·
tų žydaijsinešdavo
i getą nelegaliai.Lengviautai galėjo padary ti ui geto rib11dirban·
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tys darbinrnkai, turėję ga l imybę išmainyti įvai rius daiktus į maisto produktus. Tačiau
maisto vis tiek labai trūko. Sveikatos skyriaus iniciatyva gete buvo atidaryta keletas
arbatinilĮ, kuriose pusvelčiu i buvo galima gaull karšto virinto vandens. 1942 m. birželio mėn . gete vei kė 5 arbatinės, jos geto gyventojams išdavė 113 tūkst. litn1 virinto ir
20 800 litni karšto vandens. 1942 m. birželio men. gete buvo atidaryta nauja kavinė. Ji
dirbo nuo 6 iki 22 val. Kavinėje buvo galima pigiai nusipirkti kavos ir papietauti. Norintieji pietauti kavinėje turėjo atiduot i atitinkamus maisto korte l itĮ kuponus. Pagal
tuos kuponus kavinė gaudavo reika l ingtĮ maisto produkttĮ. Kavinė kasdien aptarnau davo 2- 2,5 ti1kst.žmo nių 71 • 1942 m. liepos m ėn. gete atidaryta dar viena a rbat inė ir
kavinė-valgykl a. Pastaroji kasdien išduodavo 450 porc ijtĮ pie tlĮ ir 800 porcijtĮ juodos
kavos72•
Sveikatosskyrius (vedėjas Šepselis Milkonovickis) itin daug nusipel nė geto gyventojams. Skyriuje dirbo apie 150 gydytojtĮ, medicinos seseli ų ir techn inio personalo
darbuo tojtĮ , Gete veikė pavyzdingai įrengta ligoninė (direktorius Elijas Sedlis). Joje
buvo 165 lovos. Sveikatos skyriui priklausė ambulatorijos, greito ios pagalbos posJ...,ris, pirtys su dezinfekcijos kameromis. Pirtyse buvo galima ne tik išsimaudyti, bet ir
išsidezinfekuoti drabužius. Be to, gete buvo įsteigta mechaninė skalbykla, galinti per
dieną išskalbti l 00 kg skalbinil1.Geto administracija ypač rūpi nosi geto gyventojtĮ
sveikata ir švara, nes bijojo epidemijtĮ ir kad šiuo pretekstu naciai nelikviduotų geto.
Itin daug darbo turėjo Sanitarijos ir epidemij tĮ sekcija. Darbo labai padaugėdavo pavasari, kai rcik~da vo paša linti per žiemą susi kaupu sius nešva rumu s ir atliekas. Sekcijos
pastangomis geto teritorija būdavo greitai ir gerai išvaloma. Per visą geto egzistavimo
laikotarpi jame nebuvo kilę užkrečiamtĮjtĮ ligtĮ epid emijtĮ. Gete buvo privalomai skiepijama nuo viduritĮ šilt i nės ir rauptj7l. l 942 m. gegužės 29 d. surašymo duome nimis,
gete (su „Kailio" fabriko žydtĮ darbininkais) gyveno 15 278 žydai74• TtĮ mettĮ gegužės
mėn . geto ambulatorija suteikė medicinos pagalbą 11 436 pacientams, nuo užkrečia1mĮjų ligtĮ buvo paskiepyta 2500 asmem1, viešoji skalbykla per mėnesi išskalbė apie
2500 kg skalbinili, dezinfekcijos stotyje išdezinfekuota 11 580 kg drabužių. sanitarinės brigados dėl švaros inspektavo 3500 buttĮ, gete veikiančias pirtis per mėnesį aplankė 13 200 žmonit), iš geto išvežta 650 veži mų sąšl avų75• Geto gyventojtJ natū ralus
mirtingumas stabilizacijos laikotarpiu nebuvo itin didelis. Pvz., 1942 m. bir2elio mėn.
gete mirė 34 žmonės (iš maždaug 16 tllkst. gyvent ojų). o rugsėjo mėn. - l S žmoniLĮ76•
Vilniaus geto kalin ilĮ mirtingumas (neskaitant nužudym11
) buvo mažesnis negu Varšuvos gete. 1942 m. Vilniaus gete n atūralia mirtimi 111ir
~ 522 žydai (tai sudarė 2,9 proc. jo
gyve ntojtĮ ). Taikos metu ( l 932- 1937 m.) Vilniaus žydtĮ mirtingumas buvo 1,9 proc.n
Nors geto moterims buvo griežtai u·i drausta gimdyti vaikus, tačiau kai kurios
ry-tdavosi tai daryti. Gete slaptai veikė ginekologijos poskyris, kuris rūpinos i gimdyvė 
mis. Gimę vaikai kurį laiką būd avo slepiami geto ligoninėje, o kai pafrgėdavo, būdavo
įrašomi i geto gyven toj tĮ sąrašus kaip gimę dar iki isteigiant getą·s .
Kul tūros ir ivietimoskyrius(vadovas Griša Jašunskis, vėliau dr. Lco Bernšteinas ir
galiausiai Izraelis Dimcntmanas) rt"1pi
nosi geto gyventojtĮ dvasiniu ir kultt"1rin
iu gy-
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venimu. Skyrius įsteigtas 1942 m. vasario mėn. Gete atidarytos keturios mokyk!
kuriosemokėsi vaikai nuo septyneriq mellĮ, Reguliarus _vaik~Į mokymas nus1stov:
1941 m. lapkričio mėn. Iš visomokėsi apie 700- 900 va1kl1, Jll OS mokė per 100111
0
kytojų. Be to,gete buvo 2 vaikq darželiai 3- 6 mctlĮ vaikams, internatas beglobiam,
vaikams
(atidarytas 1942m. kovo8 d.), kursai vyresniojo amžiaus vaikams, anksčiau
lankiusiems gimnazijas. Kultūros ir švietimo įstaigos padėjo geto vaikams palai~')l
moralinę tvirtybę, nepasi
duotirezignacijai ir suJaukėjimui. Gete veikė ir muzikosmokykla,kuriojedirbo 11 mokytojq ir mokėsi apie 100 mokinitĮ. Gete taip pat veik
i
Mokslo
žinių skleidimo draugijosbiblioteka (M. Strašfmo g. 6). Jai vadovavoiš \'ar
šuvosatvykęs Hermanas Krukas. Biblioteka pradėjo dirbti jau 194 l m. rugscjo 111
Iš bibliotekos vokiečių reikalavi
mu buvo pašalintos komuni stinio pobCtdžio ir[va1
rq
žydų autorių knygos
, tačiau liko daug grožinės literatttros įvairiomis kalbomis, ta1J
patmokslinės literatūros. Iš visobibliotekoje buvo apie 4 5 tf1kst. knygl). Biblioteki
turėjo skaityklą, kuri nuolatbuvo pilna skaitančių žmonitĮ7 • 1942 m. lapkričio mm
skaitytoja
ms išduotašimtatilkstantoji knyga. Ta proga biblioteka suorganizavošrer.
1
tinivakarą '1. Prie bibliotekos buvoįsteigt a ArchyvtJir mokslo žinitĮ sekcija, vadomjamaZalmano Kalmanovičiaus. Ji rinko įvairius dokumentu s, taip pat naciq valdiic~
potvarkiu
s, getoadministracijo
s įsak·ymus, instrukcijas, žudynitJ metu išsigelbėjus~
žydų liudijimus'1•
Getetaippat buvojsteigtasteatras. Jis į sikūrė RūdninktĮ gatvėj e Nr. 6. Pirmasis
vaidinimas įvyko 1942 m. sausio18 d., praėj us vos keliems mėnesiams nuomasin
~
žudynių pradžio
s. Teatro atidarymą geto gyventojai vertino prieštaringai.Antnamų
sienų atsiradokreida užrašytų šūkių: ,,Kapinės - tai ne teatras". Vienas teatro steigi
mo
iniciatorių - getovadovas J. Gensas.Teatro meno vadovu buvo Izraelis Segalis.
Daug
i•
lionuostabai,spektakliai
irkoncertai turėjo daug lankytojų. Bilietai į juos visadabum
išparduodami
. Užbilietusgautais pinigais buvo šelpiami geto vargšai. J. Gensastcat~
laikė svarbia
priemon
e getogyventojų moralineidvasiai palaikyti ir jiems sutelkti Per
metus geto teatrassurengė 111spektaklių ir pardavė 34 804 bilietus81•
Teatrometinių progagete buvo surengtas Mem1 festivalis. jo metu pakar
tei!
pirmieji teatrospektakliai,surengta jidiš choro koncerttJ, muzikantų rečitaliq, popu·
liariosio
s muzikos koncertų, džiazogrupės „Jazz 6" koncerta s. 1943 m. sausio2-ld
laikrašt
is .GhettoYedies
s" ("Getonaujienos") aprašydamas festivalį teigė, kadto-i
renginy
sgalėtų papuošti autoritetingiausią Europos kultt1ros sostinę83 •
Getetaippatbuvo įsteigtas simfoninis orkestras (jame grojo 17 muzikanllJ,
vad
J·
vas Volfas
Durmašk
inas).Vokiečiai leido muzikantams susigrąžinti muzikos inst
111111
mentus iš buvusių butų, dalisinstrumentų i getą įnešta nelegaliai. Geto sinifo
:
orkestras pirmąjį viešą koncertą surengė 1942 m. sausio 18 d. Koncertą finan~,~
J. Gensas ir getopolicininkai.
Koncerte dainavo garsi dainininkė Liuba Levicki, Kon
1
cerio metusurinkti4 tūkst. rb buvo skirti socialinės globos reikalams34.Beto, gi'.
· · du ehorai,· kurietaip pat rengdavo koncertu s ir pa1,va1·nn
· davoniu·
buvosuorgamzuott
rią getokasdienybę.
9
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1942 m. rugsėjo m ė n . geto administracija p radėjo leisti sava itin į laikraš tį jidiš
kalba „Geto žinios". jame buvo spausdinami geto administracijos skelbimai, aprašomos kasdienio gyvenimo naujienos ir įvyki a i. Laikraštis buvo 6- 16 puslapių ir platinamas geto institucijose bei klijuojamas ant skelbimo stulpt). ,,Geto žinios" ėjo iki pat geto likvidavimo. La ikraštį redagavo žurnalistas ir rašytojas dr. Zemachas Feldšteinas85 •
1942 m. vasario 17 d. įvyko geto literatų ir men i n i nkų susirinkimas. Jame dalyvavo apie 100 rašytojlĮ, muz ika nl tĮ, dailininktĮ ir artistq. Išrinkta valdyba (pirminin kas filologas Z. Kalmanovič ius). Ji rinko žuvu s ilĮ menininkl1kttrinius ir sudari n ėjo
žuvusit1j ų sąrašu s, rengdavo literatūrinius vakarus86 • Taigi, nepaisydami žiauraus
naci tĮ teroro ir sunkit! gyvenimo sąlygtĮ, geto gyventojai stengės i nep alūžti ir gyventi aktyvtJ kult(1rin į gyve nimą, siekė mokslo žinitĮ, skaitė knygas, la n kė koncertus ir
spektaklius.
Getopolicija.194 1 m. rud enį gete buvo įsteigta geto žydų policija. Jai iš pradži ų
vadovavo J. Gensas (pavaduotojas J. Glazmanas), vėli au Sa1ekas (Saulas) Desleris.
Iš prad žių geto policijoje tarnavo apie 150 poli ci ninkų , o 1943 m. rugpj ūč io mė n . 226 asmenys.
Geto policijos st ruktūra buvo tokia. Getas buvo padalytas į tris nuovadas (komisariatus) - A, B, C, kiekvienoje jtĮ dirbo po 15- 20 policin inkų. Pirmojo komisariato
(A) komisaru buvo N. Ringas (pavaduo_tojas Bernšteinas); antrojo (B) komisariato Izidorius Fruchtas. Kriminalinės policijos padaliniui vadovavo komisaras Osteris, geto vartlJsargybos vadovas buvo Meiras Levas, jo pavaduotojas - Solomonas Gensas.
Be to, dar buvo darbo policijos, kalėjimo sargybinių ir sanitarinės policijos padaliniai.
Pirmoje 1942 m. pusėje geto policijoje dirbo 200 žmonitĮ. Policijos inspektoriaus pareigas ėjo Josifas Muškatas. Geto kalėjimas buvo Lydos gatvėje. Ji nuolatos saugojo 12
policininkų. 1942 m. sausio mėn. jame kalėjo 135, vasario - 211, kovo - 341 kalinys.
DaugumakalinitĮ buvo baudžiami 1-2 parq arešto baus m ėmis 87 •
Didelė dalis geto gyventojų buvo nepatenkinti geto policijos veikla. Kaip rašė
G. Šuras, kituose getuose nebuvo tokio griežto režimo kaip Vilniaus gete. Geto vartų
sargyba,vadovaujamaM. Levo, žiauriai sumušdavo kiek-vieną žydą, pas kurį rasdavo
paslėptl! maisto produktų. Ypač vartų sargybiniai siautėdavo tada, kai j lĮ darbą stebėdavo vokiečių gestapininkai68• Gestapas tarp geto policininkt) turėjo savo agenttĮ
ir informatorit). Geto policijos viršininko pavaduotoją S. Deslerį gestapas užverbavo
1941 m. S. Desleris per savo agentus rinko in fo rmaciją apie geto gyventojq nuotaikas
ir sekė Vilniaus geto pogrindinės organizacijos veiklą. Jis palaikė ryšius su vokiečitĮ
saugumo policijos ir SD Vilniaussk-yriaus referentu žydlJ reikalams Augustu Meyeriu
ir ypatingojobūrio viršininku M. Weissu. Gestapo nurodymu S. Dcsleris atrinkdavo
sušaudyti numatytus žydus, be to,jis dalyvavo likviduojant Ašmenos, ŠvenčionitĮ, Mikailiškit1ir Sah1getus89•
1942 m. spalio 19 d. 22 Vilniaus geto žydtĮ policininkai buvo pash1sti į Ašmenos
getą vykdyti žydq likvidavimoakcijos. Jiems išduotos lietuvil1karinės kepurės, ant
kuritĮ žydl! policininkai prisitvirtino Dovydo žvaigždes. Baudžiamajai ekspedicijai va-
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dovavoM.Weissas,
žydqpolicininklĮ vyresniuoju paskirtas S. Desleris. Ašmenos gete
sušaudy
mui jieatrinko406 žydus. Gcstapas reikalavo sušaud yti l 500 moten1ir vaikų,
tačiau J.Gcnsuipavyko „nusiderėti" iki 406. Buvo sušaudyti 404 vyresnio amžiau
s
žydaiir du maživaikai9()
. Arpatys žydq policininkai šaudė Ašmenos žydus, nėra tikiliaižinoma.Visdėlto Vilniaus geto kaliniai labai neigiamai vertino geto policininkų
dalyvavimą šiojeakcijoje.G. Šuras savo užrašuose taip atsiliepė apie šiuos ivykiu
s:
.,Grjžę žydų policininkai
su uniforminėmis lietuviškomis kepurėmis atrodė šlykMūs.
Patarnaujantyssavųįl! žudikams žydq policininkai isijautė i vaidmeni esą tikri kitų
savonelaimės brolių gyvenimo ir mirties vi ešpač iai. Jie pasijuto beveik esą gestapo
vokiečiai ir manė niekšybėmis bei paklusnumu la imėsią sau gyvenimą. Tačiau, kaip
dabar sužinojome,
vokiečiq gestapas Baranovičiu ose l Baltaru sijoje. - J\. B.] išskerd
c
visą 9000žydų getą, tarpjl!policininkus su komendantu ir geto taryba."91
Visdėlto ,~enareikš
miškai vertinti geto policijos va idmen į bf1tl!neteisinga. Viena vertus,jie buvookupantų įsakymų vykdytojai ir talkininkai , kita vertus, stengėsi
sušvelninti
nacių reikalavi
mus ir padėti pasmerktiems savo tauti ečiam s. Dalisgeto
policininkų tapogetoantifaš
istinio pogrindžio nariais. Pavyzdžiui, Vilniaus geto policijos~ ršininkopavaduotojoj. Glazmano bute 1942 m. sausio 21 d. buvo įkurta Jungtinė partizanų organizacija
(Farei11
igte partizaner organizacie, FPO), kuri suvienijo
žydų pasipriešinimo
grupes.J.Glazmanas tapo FPO štabo nariu 92•
Oficialiaigetopolicijabuvopavaldi ŽydtĮ tarybai, tačiau ilgainiui geto polici
jos
viršininkoJ.Gensoįtaka ir galiapranoko ŽydtĮ tarybos valdžią. 1942 m. liepos 12d.
Vilniaus
miestokomisarosprendimu Žydų taryba buvo paleista. Nuo tos dienosvien·
valdžiu getovadovubuvopaskirtas J.Gensas. Savo pavaduot ojais su apygardos komi·
saropritarimujispaskyrė ligtolinį Žydų tarybos pirmininką inžinierilĮ Anatolį foedą
(administracijos
reikalams)ir S. Deslerj (policijos reikalams)93 •
J.Gensas 1920m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo mokyklą
ir užsitarnavo
leitenanto laipsnį. Jo žmona Elvyra buvo lietuvė ir kartu su dukra Ada
gyvenoVilniuje. GeteJ.Gensaspasižymėjo kaip geras admini stratorius ir tarp ge1o
gyventojų turėjo dideliautoritetą. Permainos geto valdžioje sukėlė geto gyventojam
s
baimę dėl getolikimo.J.Gensas nuramino žydus paaiškind amas, jog keičiasi tik1•al·
dymoforma:vokiečiai norį, kad getui vadovautlĮ vienas jiems atsakingas žmogus,nes
tadaįsakymai vykdomi tiksliau ir griežčiau. Daugumą buvusios žydL! tarybos narių
J.Gensaspalikodirbtiskyrių viršininkais. Bendrojo skyriau s viršininku buvo paskir·
tasAbraomas
Notesas,Technikos- inžinierius Grigorijus Guchmana s, Butq - J.Gl_a
z·
manas,Sveikatos
apsaugos-š. Milkonovickis, Socialinio aprūpinimo - B. Srolovič_ius,
Švietimoir kultūros - G. Jašunskis, Maisto - Ch . Trapidas, amatininkLĮ dirbtuv~ni
s
vadovavoJoelisFišmanas,Darbo skyriui - Marijanas Nisbauma s. Braudė (Broido)
buvoatsakingas
užgetoDarboskyriaus ir Darbo biržos ryšius. J.Genso paskyrimoge:
t0 ~ir. š'111111
· ku progagetovadovybe·i surengta prašmatni puota ir suteikta „amnest1Ja
keliemsgetoareštinėje Lydosgatvėje uždarytiems asmenim s9 ~. Tačiau iš esniės gelll
gyvenima
s nepasikeitė, iki 1943m. pavasario jis tekėjo ta pač ia vaga.
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Reliatyviai ramq geto gyve n i mą s ujaukė 1942 m. liepos įvyk iai. Naci LĮ valdžia pareikalavo „atiduoti" 500 geto kaliniL/. Prieš tai buvo reikalaujama „atiduoti" vaikus iki
13 meili, tačiau Žych1taryba įvairiais būdais vilkino įsakymo vykdymą (esą tai ir buvo
jos paleidimo priežastis). Gestapas įsakė geto vadovybei sudaryti pasmerktq m irčia i
žmonh1 sąrašus. J. Gensas nuta rė ve rči au paaukoti tam tikrą skaičiq žmonių, kad išvengll/ dar did es n i lĮ nuostolil/. l sąrašą pirmiausia buvo jtraukiami nusenę, pa liegę ir
sergantys žm o n ės . Geto policija surinko pasmerktuosius ir užda rė areš t in ėje Lydos
skersgatvyje. 1942 m. liepos 17d. gestapininkas M. Weissas paėmė 86 senelius ir išvežė i netoli Vilniaus, Papiškėse, esan tį pe ns ioną. Iš pradžių gestapininkai nepaprastai
rūpinosi išvežtaisiais. Jie buvo gerai maitinami ir pri ži ū rim i medicinos seserų. Liepos
24 d. į pe ns ioną atvažiavo M. Weissas su tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovais ir
fotokorespondentais. Svečiams buvo parodyta, kaip nacių valdžia globoja nusenusius
ir ligotus žydus. Esą kalbos apie žydų šau dymą tėra Vokietijos p riešų skleidžiamas
melas. Komisijai išvykus, liepos 27 d. seneliai dengtais sunkvežimiais buvo išvežti i Panerius ir ten sušaudyti. K. Sakovič iu s savo dienoraštyje pažymėjo, kad 1942 m. liepos
30 d. Paneriuose sušaudyta apie 150 senų žydų. Dalis sužeistų, bet dar gyvlĮ seneli ų
užkasti gyvi95• Nedidelės grupės žydl/ Paneriuose buvo žudomos taip pat rugpjūčio
6 ir 26 <l.96 Žydams nuolatos grėsė mirties pavojus. Jie galėjo būti suimti ir sušaudyti už va i kšč iojim ą draudžiamu metu arba be ski ria mtĮj lĮ ženklų, už nelegalq maisto
produktlĮ pirkimą, išėj imą iš geto ir t. t. Suimtuosius nuvesdavo į Lu kiškilĮ kalėj i mą
arba gestapo pas tatą Gedimino prospekte. Ten juos tardydavo, paskui tardymo protokolai bf1davo duodami pasirašyti Vilniaus gestapo viršininkui R. Neugebaueriui. Šis
dažniausiai užrašydavo „B. B." (Besondere Behandlimg - ypatingas pasielgimas, t. y.
sušaudymas). Suimtieji bf1davo išvežami i Panerius ir ten sušaudo mi97• Geto gyventojus nuolatos kamavo ne tik sunkios material i nės sąlygos, badmiriavimas ir vergiškas
darbas, bet ir nuo latinė į tampa, baimė dėl ateities ir kad getas bus likviduotas.
1942 m. rugpjfač io 26 d. K. Sakovičius savo dienoraštyje pažym ėjo, kad Paneriuose buvo sušaudyta 20 žydq, kurie sl apstės i miškuose ir policininkt1buvo suimti98 •
Pasak K. Sa koviči aus, t11met11spalio 13 ir 20 d. Paneriuose buvo sušaudyta po keliolika senyvo amžiaus žydų99•
1942 m. rugpj f1čio 31 d. nacilĮ valdžia pareikalavo pristatyti 400 moten1 nuo 16
iki 26 metq. Gete buvo iškabintas J. Genso skelbimas, reikalaujantis visoms nurodyto
amžiaus merginoms ir moterims registru otis. 'fačiau savanoriškai beveik niekas nesiregistravo. Tada geto policija nakt į iš rugsėjo 2-osios i 3 - iąją ė mė daryt i kratas butu ose ir suiminėti 16- 25 me tlĮ amžiaus moteris. Niekas nežinojo, kas šil/ moten 1laukia:
ar jos bus si unč iam os i darbus, ar sušaudytos 100 •
Vilniaus geto stabilizacijos, arba ramusis, laikotarpis baigėsi 1943 m. balandžio
mėn. 1943 m. kovo mėn. Vilniaus apygardos komisaro įsakymu dalis ŠvenčionitĮ, Ašmenos ir kitl! RytlĮ Lietuvos mieste litĮ žyd lĮ (apie 3 tf1kst.) buvo perkelti i Vilniaus getą,
o kitiems pasakyta, kad jie bus perkeliami i Kauno getą. Dar prieš tai nacilĮ nuro dymu
J. Gensas aplankė mažuosius Vilniaus apygardos getus (Ašmen ą, Salas, Mikailiškes) ir
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itikinėjo jų gyventojus,
kadjiems niekas negresia, _kad t~10 siekia_ma _apsaugotii.ydui
~uokaltinimų, esą jiepalaikoryšius su soviell) part1zana1s. Pe~kelia_1_111
~ms mažųjtĮ ge.
tų gyventojams
leistapasiimtisavoturtą ir maisto produ ~tų. _P1r_m ~JI d 1dclė grupė (ke
li šimtaižmonių) ,·ei.imaisiš švenčionit) geto buvo atvezta l Vilniaus getą. AtvežtieJi
nusiramino
ir noriaiėmė rengtiskelionei į Kauną. Atsirado nemažai ir Vilniaus geto
senbuvių, pareiškusių norą persikelti pas savo giminaičius į Kauną. 1943 rn. balan-

'

džio4d.išgetoišėjo pirmakalinių grupė (apie400 žmonių), pasirengusi išvyktiį Kau.
ną. Jiebuvosusodintiį prekinius vagonus, kuriuos geležinkelio darbininkai apraiz
ge
vielomis
iružkalė lentomis.Paskutiniame traukinio vagone susėdo J. Genso ir S.Desleriovadovaujami
getopolicininkai,kurie turėjo lydėti vežamus į Kauno getą žydus.
J.Gensasturėjo Vilniausapygardoskomisaro H. Hingsto raštą, jog traukinys vykst
a
į Kauną. Tačiau ankstų 1943m. balandžio5 d. rytą traukinys sustojo Panerių stotne.
Norėdami nuramintiir suklaidintivagonuose uždarytus žydu s, gestapininkai įsake
gydytojams
nuvyl..1i
į Paneriusir suteikti vagonuose uždarytiems žydams reikiamą
pagalbą. Apie6,,ai.rytoį Paneriusatvažiavo gestapininkai ir lietuvitĮ savisaugosdalinių kareiviai.
Buvoatidarytipirmiejivagonai ir žydams įsakyt a iš jtĮ išlipti be daiktų.
Išlipančius žydusapsupotankisargybinių grandis. Pirmoji žydų grupė buvo nuvest
al
šaudymo
,1etą. Pamatę didelesduobes,jaunesnio amžiaus žydai ė mė bėgti. Prasidėjo
neregėto žiaurumo
žmonių skerdynės. Prieš pat egzekuciją gestapinin kas M. Weissa
s
atidarė paskutini
vagoną ir įsakė žydų policininkams nedelsiant sėsti į su n kvežimį ir
važiuoti
į Vilnių. Taipgetopolicijaišvengė mirties. Panerių stotyje kilo sąmyšis. Ne1
~-l
tiesir panikosapimtižydaiėmė laužti vagonų duris ir bėgti. Vidury šviesios dienos
sargybiniai
vaikėsi ir šaudė mirčiai pasmerktus žydus. Kai kurie jauni vyrai band
e
vosneplikomi
s rankomispultisavobudelius. Buvo užmušti du lietuvit1savisauginin·
kaiir sukistasvokietisgestapininkas.
Visdėlto didžioji dalis (daugiausia moterysir
mažamečiai vaikai
) paklusniaipasitiko mirtį. Aukos buvo atvestos prie duobitĮ irčia
jomslieptanusirengti.Paskuisargybiniaijas suvarė į duobes ir nuo duobės krašto su·
šaudė. Maldaujančios pasigailėti arba besipriešinan čios moterys buvo negailestin
gai
daužomos
šautuvų buožėmis, spardomos auliniais batais arba šaudomos vietoje.Sušaudžius vieną žmonių grupę, iš traukinio buvo atvesta kita pasmerkttĮjų grupė. Kai
kuriosmotinosbandėsa,•o kūdikius paslėpti netoli duobių esančiose drabužių krūvo·
se,tačiau sargybiniai
juossuradoiruž kojų sumėtė į duobes. Jki 11 val. ryto sušaud)'ta
11didelių žydų grupių. Traukinyjelikęs aukų turtas buvo išverstas ant žemės. šalia
geležinkelio
sankasosmėtėsi kalnaipatalynės, drabužiai, ryšuliai, vaikiški vežimėliai,
maisto produktai
. Išvisoper 4 valandassušaudyta 49 vagonai (apie 2500) žmonių.
P~vykopabegtitikapie50 žydų. Pabėgusiųjų procentas galėjo būti daug didesnis,jei
b~tų- b_andžiusios
bėgti didelės žmonių grupės, tačiau dain iausiai bandydavobėgti pa·
31
V1em
a_sm:nys~ba nedidelės grupelės. Jas lengvai nušaud avo sargybiniai101•
. Aptepie_~us
_! Panerių stotį atvykoantras traukinys su žydais. Pamatę lavonai
s nu·
~tus lauk~,Jie~-kartosuprato,koks„Kaunas" čia jų laukia. Išvarius pasmerktuosius
iš vagonų Lr pradeJus
rikiuotii kolonas,didelės grupės žydų bandė bėgti. Vėl kilo bai·
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sus s,imyšis ir padrikas šaudymas. Paneriti gyventojų akivaizdojeprasidėjo žmonit! medžioklė. Šį kartą pavykopabėgt i didesniam skaičiui žydt/.Vis dėlto dauguma antruoju
traukiniu atgabe ntų žyd11(ypač moterq su mažamečiais vaikaisir seneliq) buvo nužudy·
ta tokiu pat bC1du kaip ir pirmojo traukinio aukos. Iš viso sušaudytos 9 didelės antrojo
traukinio žydų grupės, nužudyta apie 5 tūkst. žyd11.Žudynės baigėsi apie 16 val.102
Balandžio 5 d. įvykiai su k rėtė visus geto gyventojus.Geto kalinitĮ nuotaikas po
šios tragedijos gerai išreiškė G. Šuras: ,,Žmonių naikinimo istorijoje, atrodo, nebuvo
dar tokitĮ klasti ngtĮ masinit! žudynit1. Pagal iš anksto apgalvotą planą šlykščiu melu
voki ečia i į spąstu s įviliojo tūkstan čius jaum1sveikLĮ žmonit,. Jie užmušti lyg gyvuliai
skerdyklose. Kvalifikuoti darbininkai, pu ikūs amatininkai, šie jauni ir sveiki žmonės
visą laik t r ifisė vokiečiams ir todėl vylėsi liks ią gyvi. Bet gestapui nereikėjo j tĮ darbo,
reikėjo juos sunaikinti. Jeigu jie būttĮ žinoję, kad juos veža sušaudyti, kaip iki šiol buvo
daroma Vilniuje ir kitose vietose,jeigu būtų supratę, jog tai, kitaip tariant, eilinis valymas, jie būtų pasiruošę gintis ir, ko gero, nepigiai bū tų at idavę savo jaunas gyvybes.
Suprato šitai tikriausiai ir gestapininkai, todėl ir pritaikė tvirtiems provincialamsnaują šė to nišką pla ną, pasitelkdami tam apmu l kintą Vilniaus geto poli ciją."
Kitą d ien ą M. Weissas paėmė iš geto 25 žydtĮ policininkus ir nuvežė juos į i udyn ių vi etą. Jie priva lėjo surinkti laukuose besimėtančius žydtĮ lavonus ir juos užkas·
ti. Lavonai buvo laidojami kelias dienas. Be to, policininkai sukrovė į vagonus aukų
drabužius ir išvežė juos į gestapo sa ndėlius Vilniuje. Geriausius drabužius ir daiktus
pasiėmė vokieč iai, o nereikalingus išsiu ntė į Vilniaus getą '~Po 1943 m. balandžio 5 d. žudynili gete kurį laiką vyravo slogios, pesimistinės
nuotaikos. Dauguma žydLĮ suprato, kad a n ksčiau ar vėl iau naciai vis tiek bandys išžudyti visus žydus, kaip tai pad arė Varšuvoje ir kituose dideliuo e miestuose. Vis dėlto
geto vadovybė (pirmiausia J. Gensas) ir toliau laikėsi laviravimo taktikos - paaukoti
dalį geto gyve ntojų naciams, kad kiti išlikt11gyvi ir sulaukt11karo pabaigos.
103

Getolikvidavimas

1943 m. vasarą atėjo eilė likviduoti Vilniaus geto darbo stovyklas.Birie lio 21 d.
H. Himmleris įsakė sunaikinti visus Ostlando teritorijojeesančius getus. Darbingi žydai turėjo b('itiperkeliami į SSvaldomas koncentracijosstovyklas. Dauguma Vilniaus
geto darbo stovykh1atsirado dar 1941m. vasa rą, iki įsteigian t getą. Kadangižydai buvo
masiškai at leidinėja mi iš darboviečilĮ , jiems labai opus tapo įsida rbinimo ir išgyveni•
mo klausimas. Darbo stovyklosbuvo savotiškasbt1das išvengti miestevykstančitĮ masinitĮ areŠllJ ir šaudy1m1.Durpėms kasti, miškui kirsti ir kitiems unkiems fiziniamsdarbams buvo įsteigtos Vilniaus getui pavaldžios žydLĮ darbo stovyklos Baltosios Vokės
durpynuose, Bezdonysc ir kt. vietose. Stovyklas saugojo lietuvit1policija10\
Baltosios
Vokės žydtĮ darbo stovykla (apie 11 km nuo Vilniaus) buvo įsteigta dar
iki įkuriant Vilniaus getą. Šiojestovykloje grvcnantys žydai kasė durpes ir kirto miš-
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ką. 1943m. vasarospradžioječia dirbo apie 2?0 žydų . ~ir ~clio_~: d. _iš llaltoqo1
Vokės stovyklos,pavogę sargybinilĮ ginklu~,pabeg_o ~ žydai : l•~ prniJun g~ prie sovie-

vykdomos. Naktį iš liepos 25-osios į 26 - ąją gestapo įsakymu žydtĮ policija suėmė 11
žydtĮ kolom1 brigadininkt1 su šeimomis. Suėmim o priežastis - nesiliaujantys žydų
bėgimai i miškus. Taip pat buvo suimtos ir bėglių šeimos. Tą pačią dieną gestapo sunkvežimis į Panerius išvežė 32 žmones. J. Gensas nesėkmingai mėgin o gelbėti brigadininkus. Tarp sušaudytųjtĮ buvo daug žinomtĮ ir populiarių gete žmonių. Į getą atvykęs
B. Kittelis pagrasino: jei bėgimai i miškus nesiliausią, getas sulauks dar žiauresnitĮ
represij tĮ 112 . K. Sakovičius savo dienoraštyje pažymėjo, kad 1943m. liepos 24 d. i Panerius atvažiavo lengvasis automobilis ir sunkvežimis. Girdėjosi karabinų ir revolverių
šūviai. Jis prid(1rė, jog greičiausiai buvo sušaudyti žydai: tai buvo bausmė už kittĮ žydų
pabėgim,} iš geto. Panaši egzekucija Paneriuose jvykdyta ir liepos 26 d. Į sušaudymo
vietą atvažiavo trys gestapininkai vokiečiai ir daug ypatingojo būrio lietuvių policininkų. Tarp sušaud ytųjtĮ buvo nemažai moten1 ir mažamečių vaikų. Su savimi gestapininkai atsivežė ir vilkšuni, kurį treniravo gaudyti žudomus žmones. Gestapininkai
3.
įsakydavo pasmerk tajam bėgti, paskui bėglį užsiundydavo vilkšuniu 11
1943 m. liepos pabaigoje buvo likviduota viena paskutinitĮ žydų darbo stovyklq
už Vilniaus miesto ribų - NaujojojeVilnioje
. Šioje stovykloje žydai dfrbo geležinkelio
prieži(1rosdarbus. 1943 m. vasario mėn. joje dirbo 52 žmonės. Liepos 24 d. 14 šios
stovyklos žydtĮ pabėgo pas soviettĮ partizanus. Pakeliui į m išką, prie tilto per Vilnelę, bėgliai pateko i pasalą. 9 žmonės žuvo, kiti pasislėpė aplinkiniuose miškuose, o
kiek vėliau prisidėjo prie partizanų. Gestapas nutarė nedelsiant likviduoti Naujosios
Vilnios stovyklą. Stovykloje pas ilikę žydai buvo nuvežti į Panerius ir sušaudyti. Apie
Naujosios Vilnios stovyklos likvidavimą Vilniausgete sužinota liepos 28 d. 11
• K. Sakovičius dienoraštyje užfiksavo liepos 29 ir 30 el.Paneriuose vykusias žudynes. Pasak jo,
liepos 30 d. i Panerius atvažiavo mašina su telefono stulpais. Juos iškrovė 4 žydų vyrai
ir 3 moterys. Darbą pabaigę žydai buvo sušaudyti 115•
Dėl masinio žydq bėgimo i mišką Vilniaus gete dar labiau buvo sugriežtinta vidaus tvarka ir kontrolė. 8 val. vakaro visi geto gyventojai privalėjo biiti savo butuose,
9 val. butų komendantai apie nesančiuosius turėjo informuoti policiją. Pabėgimas grė
sė mirtimi pabėgusiojo šeimai, kartais ir kitiems žmonėms 116.
Laipsniškai likviduoti Vilniaus getą pradė ta 1943 m. rugpjūčio m ėn. Rugpjū
čio pradžioje Vilniaus gestapo vadovybė pranešė geto vadovams, kad Vilniaus geto
kaliniai bf1sią perkelti i Estiją ir Latviją. Be to, pareikalavo, kad žydai savanoriškai
registruottĮSi išvykti į darbus, ir grasino, kad priešingu atveju gestapas bus priverstas
imtis teroro akcijtĮ. Pamokyti ka rčios patirtie s, žydai atsisakė registruot is. Rugpjūčio
5 d. B. Kittelis išvežimui pareikalavo surinkti 2 tūkst. žmonitĮ. Nesitikėdamas greitai
suimti tokio kontingento, gestapas vėl griebėsi klastos: imta suiminėti i darbus (i Kirtimus, prie geležinkelio ir kt.) vykstančius žydtĮ darbininku $. Žydt! gaudyti i VilnitĮ
buvo atsitĮSla keli šimtai esttĮ policininkų. Bandantys bėgti žydai buvo šaudomi. Iš
viso nušauta kelios dešimtys žyd11(20-5 0). Sugaudyti žydai buvo laikomi barakuose
prie geležinkelio stoties, paskui suvaryti į prekinius vagonus ir 1943 m. rugpjt1čio
6 el. per Rygą išvežti darbams i Vaivarą ir kitus Estijos lagerius. Iš viso išvežta 1000-

.
.• . , d •, sto,,yklą atvaziavo bus11nas Vil111au
s geto hkvidatorit1s
81rze110~ 8 .
. ·
. .
tų partizanų.
BrunoKittelis
. Gestapininkaisušaudė 68 stovyklos darbu _)IJ,kus. Netruku s, 1943 m.
liepos mėn., Baltosios
Vokės stovyklab~1volikv_i~u~t: . Dali~ s_tovy~los žy~'.Iiš~'.bėgio
jo, l..itibuvoišvežtiį Vilniausgetą. 22 Jaunuoha1, FI O naria 1, pasitr auke ! miską pai
sovietų partizanus
u16•

•

•
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Bezdonių žvdų darbostovykla(21 km nuo Vilniaus) bu vo Įsteigta 1941 m. vasa-

11 ,
l

rą. čia uždaf);ižydai dirbo Buzaraisčio durpyne. 1943 m. gegužės mėn. stovykloje
dirboapie 330žydų. Stovyklą saugojo 1-ojo lietuvių policijos batali ono policininkai.
Tų metų liepos 9 d. į stovyklą su būriu gcstapininkų atvyko 8. Kittelis. Jis pagyrė žydusuž gerą darbą, vaišinojuos cigaretėmis, paskui jsakė visiem s susirinkti barake. !l
žydų buvopaimlivertingesnidaiktai.Grupei vyrq jsakyta netoli barakq iškasti didelę
duobę. Iškasus duobę žydamsliepta grupėmis po 10 žmoniq išeiti iš barako, tačiau
jie atsisakė tai padaryti.Tadagestapininkai ir policininka i baraką apšaudė ir padege.
Bandantysgelbėtis žydai buvonušauti. Dauguma žmonit) sudegė barak e. Iš viso Be,donių sto,'Ykloje
nužudyta300-350 žydt1.Gyvi išliko t ik tie, kuritĮ egi.ekucijosmetu
nebuvostovykloje. Mirtiesišvengęs buvęs Bezdonitl stovyklo s kaliny s Abraomas Šab
rinskisstebėjosi klastinguB. Kittelioelgesiu. Prieš egzekuciją jis žadėjo žydams ui gerą darbą padidintimaisto normas,paskui nuėjo pas stovyklo s kirpėją žydą nusiskusti.
Švariainusiskutęs B.Kittelisįsakė pradėti žydų žudynes 107.
Kenos
žydų darbostovyklaMargių durpyne (25 km nu o Vilni aus) buvo įsteigt.
1942m. rudenj.1943m. gegužės mėn. stovykloje dirbo 320 žydt1. Liepos 8 d. i stovyklą atvykoB. Kittelis
. Jis sul..-vietė visus žydq darbininku s ir pasakė jiems kalbą.
ragindamas
visus stropiaidirbti ir už tai žadėdamas ramybę ir gyvybę. Baigęs ka!bJ
B. Kitteli
s išėjo iš stovyklosir jsakė kartu atvykusiems gestapininkam s ir ypatingojo
būrio budelia
ms pradėti stovykloslikvidavimą. Barakai buvo apmėtyti granatomisn
padegti.Pabėgti bandančius žydus šaudė stovyklą apsupę baudėjai. Taip buvo nužudy·
ti visistovykloje
buvę žydai(apie240 žmonitĮ)I08 •
Sužinoję apieKenos ir Bezdoniqstovyklų likvidavimą, Riešės ( 12 km nuo \'il·
niaus)stovyklos
iydai išsibėgiojo. Didelė dalis bėglių slapta sugrižo i Vilniaus get;)"".
Norėdama nuramintiKenosir Bezdonių stovykhi likvidavimo sujaudintus 1y·
dus,Vilniaus geto vadovybė pranešė, jog šios stovyklos buvo likviduot os dėl to, kad
josegyvenę žydaiesą palaikę ryšius su sovietq partiza nais ir kad teisūs buvę geto
vado~, trukdę jauni~ms žydamsbėgti i miškus. VokiečitĮ vadovybė jspėjo geto g)'"
ventoius,kad neatsakingų asmenų poelgiai kelia pavojtĮ visam getui. Geto vadovybe
užd~~ud
~get~ gyventojų susirinkimusir kitus kolektyvinius renginius 110.Po minet_u
tragiskų 1vykių getetvyrojobaisiitampa ir neviltis, visi laukė, kad getas greitai busltk·
viduotas.1943m. liepos 13d. J.Gensą ir S. Deslerj priėmė Vilniaus miesto komisarJi
H. Hingstas.Ji_s ~ra~ešė _ge
to vadovams,kad Vilniaus geto gyve ntojai nebus i udon'.~
Įtampa getela1kina1
atslugo111,tačiau mažesnio masto žudynitĮ akcijos ir toliaubu1

getai
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. . Netrukus išvežtieji atsiuntė į Vilniaus getą kcliolika laišktĮ, kuriuos
e
. •- 11
, š• l 'šk .
. d
. . vvenadidžiuliuose barakuose prie iuros . ie a1. a1bentki•1.
raše,ka yragyvrng1·
,..
.. -~
. getogr•en1OJU
. s. Ž)rdai
nuramino
, suprato, kad l 943 m. balandz10 5 d. tragcd1Jaši·syk
1200 zmonių. 1

nepasikartojo.
k 1· · ·• ••
1943m.rugpjūčio 24- 25 d. buvoįvykdyt_a ~ntra -~eto ',\ 1llllĮ . 1~:czu~10.į EstiJos
. k s'·kartą i·ą vykdė patigeto admm1strac1Ja. Geto pohc1p va1ksčioi·o po
lagcnusa·ciia. l
.. ..
..
. •. .
numat)1Ų išvežtižmonių butusir dahJOJle~ s šau~1mus. Geto va_~o: '~es zm1omi
~
perdu mėnesius turėjo būti išvežta 4 tūkst. zmomq. ! _numaty '.t! 1s_v:zt1asmcmi są.
rašuspirmiausia
buvoįtraukiami šeimos nar!a'.tų, kurie b~v~.1šv~ZIJ.rugpjf1čio 6d.
Išvežamųjų surinkimo
punktasįsikūrė buvustOJCgeto arbatmeJe Š1auhų g. l. Daugu.
mą šaukiamųjų prievartaatvesdavo
geto poli~~~i.nkai. Vietoj_bes_is_l~~.stan~i~ų buvo
imamigiminaičiai arbabutokaimynai. RugpJUCI
O 25 d. surmktteJt 1svest11sgetoir
sugrūsti i vagonus
priegeležin
kelioatšakos Rasų gatvėje. Šį kartą į Estijos lageriu
s
išvežta
1,2-1,5tūkst. Vilniausgetožydų. Po kelių dienų iš Estijos į Vilnių atvyko gesta.
popareigūnas, kuris atvežė rugpjūčio 25 d. išvežtųjlĮ laiškus. Laiškuose buvo rašom
a,
kadžydaidirbaįvairius darbusir esą yra gerai maitinami 11
R.
1943m.rugsėjis buvopaskutinis ir bene tragiškiausias Vilniaus geto istori
jos
laikotarpis
. Rugsėjo 1-4d. įvykdyta dar viena išvežimo į Estijos lagerius akcija.Rug
•
sėjo l d. apie5val.rytoį getą įsiveržė gestapininkai ir estLĮ policininkai. Jie pareikala
vosurinkti1000sveik1Į vyrų. Per porą valandų nesurinku s reikalaujamo kontingen
to, prasidėjo žmonių medžioklė. Padedami geto policininktĮ atvykėliai krėtė namus
ir butus,suiminėjo rastusžmones,sprogdino gete įrengtas slėptuves. Po griuvėsiais
žuvodešimt)
's žmonių. Getastapo panašus į mūšio lauką. Keliose vietose (M. Strašūno ir Ašmenos
gatvėse) geto pogrindininkai ginklu pasipriešino siautėjantiems
gestapininkams
ir policininkams.
Košmariška akcija truko keturias dienas. Josmetu
žuvoapie500žydų (dauguma- po susprogdintų namų griuvėsiais). Buvo suimta
dauguma
getoligoninės gydytojų. Vienos medicinos seselės vyras bandė pasislėpti
ligoninėje, tačiau jį suradoir nušovė geto policininkas Tovbinas. Tarp sugaudytųjų
pakliuvo
ir kaikuriegetoadministracijospareigūnai (pvz., geto Darbo biržos vado·
vasBroido)
. Grupės suimtųjų buvosunkvežimiais vežamos į geležinkelio stoti ir grū·
darnosį prekinius
vagonus. Paskuivagonaibuvo apraizgyti vielomis ir užplombuoti.
Sudari
us vieną sąstatą, buvoformuojamaskitas. Iš viso 1943 m. rugsėjo 1- 4 d. akci·
josmetuišvežta7-8 tūkst. žydų. Gete liko 10- 12 tūkst. kaliniq. Rugsėjo 5 d. getas
~u~~ pas~elbtas
uždaru- _niekasbe specialių leidimų negalėjo nei į jį įeiti, nei išjo
1se11t.
Maistoproduktų kainosgete neregėtai pakilo. Geto ryšys su išoriniu pasauliu
nutrūko. ]šlikę getogyventojai
vaikščiojo sukritusiais nuo bado ir baimės veidais.
Daugkamporugsėjo 1-4 d. įvykių pasimaišė protas119
.
1943m. rugsėjo 14d. i gestapą buvo iškviestasir ten nužudytas geto vadovas
1:
/. Gensa~
. Gestapininkai
R.Neugeba
ueris ir M. Weissaspaskleidė gandą, esą J. Ge'.
saspalaikęs ryšiussu partizanais
120
. Geto gyventojų nuotaika dar labiau krito. V1s1
suprato,kadjų laukianeišvengiama
ir greita žūtis. Nepasiteisino nė }. Genso lavirai•l·
„
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mo ir nuolaidžiavimo taktika: kai jis tapo nereikalingas, gestapas be jokių skrupulų
ji sušaudė.
Po J. Genso mirties geto komendantu, kaip rašė G. Šuras, buvo paskirtas „niekšas, išdavikas ir visiškas menkysta Saulas Desleris, kuris, matydamas besiartinant katas tro fą ir geto žū tį , pabėgo kartu su va rtų sargybos viršininku Levu, nepamiršusiu
pasigriebti po rt fel į su atimtu iš žmo n i ų auksu ir stambiomis visuomen ini ų pinigų sumomis ... "121 Pa bėgus S. Desleriui, naujuoju geto policijos viršininku buvo paskirtas
Oberhardas, o geto administracijos vadovu B. Kittelis paskyrė iš Kauno kilusį Borią
Ben i akonskį 122• Tači au po J. Genso žuvimo geto administracija iš esmės pakriko. Geto
gyventojai slėpėsi malinose, jaunesnieji bandė bėgti iš geto požeminiais kanalizacijos
ir vandentiekio vamzdžiais.
1943 m. rugsėj o 23 d. p rasidėjo galutinis Vilniaus geto likvidavimo etapas. Išvakarėse B. Kittelis paskelbė geto gyventojams apie kitą dien ą įvyksian čią geto „evakuacij ą": žydai būsią perkelti į Estijos darbo stovyklas. Bandantys slėptis bus šaudomi,
geto namai bus susprogdinti. Rugsėjo 23 d. pusę dvyliktos getą apsupo gestapininkai,
latvių ir ukrainiečitĮ kareiviai. Žydai grupėmis buvo varomi pro geto vartus į Rasų
gatvę. Pakeliui Subačiaus gatvėje vyrai buvo atskirti nuo moterų ir vaikų ir si u nči am i
į surinkimo punktą. Ten jie buvo susodinti į vagonus ir išvežti į Estijos lagerius. Moterys su vaikais buvo suvarytos į Darbo biržos k iemą ir gretimą Misionierių bažnyčios
kiemą. Po atviru dangumi, lietui lyjant, jos buvo laikomos dvi paras. Valgyti ir gert i
nedavė. Uždviejų gestapininktĮ nušovimą buvo atvežti geto pogrin džio organizacijos
nariai Abraomas Chvoinikas, Jakobas Kaplanas, Grigorijus Levinas ir Asia Big. Jie buvo pakarti Darbo biržos kieme (Subač iaus g. 19). Rugsėjo 25 d. buvo surengta dar viena selekcija: į dešinę pusę buvo skiriamos jaunesnio amžiaus ir darb ingos mote rys, į
kairę- vyresnio amžiaus moterys, seneliai ir beglobiai vaikai. Paskui visus nuvarė į RaSlĮ gatvę ir sugrC1d
o į vagonus. Dauguma su imtųjų , moten1 ir va ikLĮ (apie 5-7 tū kst.)
buvo išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas (Osvencimą, Trebli nką ir kt.). Keli
šimtai se nelitĮ ir ligonitĮ sušaudyta Paneriuose. 1,6-2 tūkst. vyrų išveiti į Estijos lagerius, 1,4- 1,7 tf1kst. jaum1moten1 - į netoli Rygos esantį Kaizervaldo lagerį 123.
Getą likvidavus, apie l tC1
kst. žydtĮ buvo palikta dirbti „Kailio" fabrike, maždaug
tiek pat - ka ri uomenės autoremonto dirbtuvėse (HKP), apie 50 žmonit! - karo ligoninėje ir 70 - gestapo d i rbtuvėse. Dar keli šimtai žydtĮ slapstėsi geto slėptuvėse. Tačiau
stokodami oro, maisto ir vandens jie bf1davo priversti išeiti iš slėptuvit1 ir dažniausiai
buvo policini nktĮ suimami, o paskui vežami sušaudyti į Panerius. Suimtieji taip pat
dažnai išduodavo slėptuvėse pasilikusius žmones. PastanĮįtĮ gyvenimas irgi baigdavosi Paneriuose. BesislapstančitĮ gete žych1 medžioklė truko dar kelias savaites po geto
likvidavimo 12-1.
VokiečitĮ saugumo policijos ir SD Vilniaus skyriaus 1943 m. lapkričio 11 d. pranešime rašoma, kad Vilniaus srityje getuose ir koncentracijos stovyklose buvo kalinama 24 l08 žydai. Iki pranešimo dienos nužudyta 80 19 žydtĮ , dirbti į Estiją išvežta
14 tfikst., Vilniuje palikta 2382, kaimuose dar yra 1720 žydt112s.
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TragiskigetoJik-vidavimoįvykiai atsispindi ir lietuvitĮ viešosios policijos n
apie suimtu s besislapstanc~o
žydus. Daugiausiatokių pranešimų siuntė 4-oji poli c ijos nu ovada, kurios veiku:~
teritorijojebuvoVilniaus getas. 1943 m. rugsėjo 27 d . šios nu ova dos policininkai d,.
nos metusulaikė 32 iš geto bandančius išeiti žydus . Suimtieji bu vo per duoti vokie;
saugumopolicijai'~. Beabejo,jie buvo nugabenti i Paneriu s ir ten sušaudyti. Rugse:
30d. ir spalio 1 d. policininkai suėmė dar 59 bandančius pabėgti iš geto žydus. /ie
buvoperduotivokiečių saugumo policijai127 • Spalio 2 d . buv o sulaik yti 38 iš geto ban.
dantys pabėgti žydai,dar vieną žydę geto sargybiniai nušovė 128. Spali o 3 d. getorajone
policinin~a.i
sulaikė 23 žydus,spalio 4 d. - 30, spalio 5 d. - 40 , spali o 6 d. - 115 žydi
vyrų, moterų ir vail..--ų, spalio 7 d. - 111 žydtĮ, spalio 8 d. - 161, spalio 9- l0 d._ s9:
spalio11d. - 11.spalio12d. - 85, spalio 13 d. - 63, spalio 14 d. - 57, spalio 15 d.-6l
spalio16- 17d. - 21, spalio 19 ir 20 d. - po 8, spa lio 22 ir 23 d . - po 2, spalio 25d. -6.
spalio26 d. - 2,spalio27 d. - 31, spalio 28 d. - 2, spalio 29 d. - l žydę, spalio31d17žydų' 29• Sulail-.
·ytiejibuvo perduodam i saugum o p olicijai ir vežam i sušaudyti 1Pa.
nerius. Tuščius geto namus iš pradžių plėšė getą likvidavę kar eiviai ir policininkai
,
vėliau - vietosgyventoja
i. K. Sakovičiaus dienora štyje 1943 m. rugsėjo-spalio mėn
itin daug užrašų apie Paneriuose vykusius šaudymu s. 1943 m . rugsėj o 9 d. buvosušaudyta14žydžių už bandymą pabėgti iš geto Rasų gatvėje. Rugsėjo 24 d. ypatingo
io
būrio budeliaisušaudė autobusu i Panerius atvežt us žydtĮ vaikus ir vyrus1i-0. Spalio
l d. į Paneriusdviemsunkvežimiais buvo atvežti gete sugaudyti žydai . Prieš sušaudymą jiemsįsakyta nusirengti ir sulipti i duobes. Iš viso sušaudyta apie l 00 žydų. Ketu
n
žydai, sutikę parodytigeteesančias slėptuves, laikinai buvo palikti gyvi. Spalio4 d.wl
atvežtaapie 150žydų. Tarp jų buvo ir tie keturi, kuri e praeitą kartą geslapininkams
išdavė jiemsžinomasslėptuves. Jie buvo sušaudyti kartu su naujai sugaudytaisžydais.
Tokspasislėpusių žydų ieškojimometodas pasirodė gana veiksmingas. Laikinaipahk·
ti gyventiišdavikai
nesuprasdavo,kad jų lauk ia tok s pat likima s kaip ir vist!žydų''·
Spalio6 d. Paneriuosesušaudyta apie 400 žydų vyrų, moten1 ir vaiktĮ. Šaudymaspras1
dėjo pavakareir tęsėsi naktį mėnulio šviesoje. Iš viso į Panerius atvežta 8 didelisunk
vežimiaimirčiai pasmerktų žmonių. Šaudė gestapininkai ir ypatingojo būrio nariai.
Žudynėms pasibaigus,budeliaivisą naktį girtuokliavo, o kitą dieną pardavinėjo aul-ų
drabužius.Žudynės Paneriuosevyko ir kitas dvi di ena s (spalio 7- 8 d.)m. Spalio 11d
į Panerius vėl atvažiavo8 dideli sunkvežimiai. Tą dieną sušaudyta apie 300 žydų. Pa·
saleK. Salcovičiaus, mažesnės žmonių grupės Paneriuose buvo sušaudytos 19·13nt
spalio 13-15, 18 (suskaičiavo 32 šūvius), 25 ir 28 d. 1) 3 Lapkričio 3 d. i Paneriusvel
..,;,~
.
.. • d Dauguma au kų - motery s ir vaikai 13'1• Taip
. buvo sušaud
4 nauiaparttJazy ų.
atvm
.'11
visigete surastiir suimti žydai. Nuo 1943 m. rugsėjo pabaig os iki lapkričio pradzio,
Paneriuosegalėjo būti sušaudyta apie l tūkst. buvusitĮ Vilniaus geto kalinitĮ.

vadų pranešimuose.Kasdien juose buvo gausu žinitĮ

2ydų

darbostovyklosVilniujepo geto likvidavimo

Likvidavus getą Vilniuje buvo palikta dirbti apie 3 t(ikst. žydtJ. Kaip minėta, jie
dirb o „Kailio" fabrike, kariuomen ės autoremonto dirbtuvėse, karo ligonin ėje ir gestapo dirbtu vėse.
. Kailio" fabrikežydai d irbo nuo pat n ac i LĮ okupacijos pradžio s. Fabrikas vykdė
karinius užsaky mus. Išsaugodama s šiame fabrike d irbusitĮ žydtĮ darbi n i n kų gyvybes
daug nusipeln ė iš Vienos pabėgęs žydas Oskaras Glikas. Jam pavyko nusl ėpti savo
žydiš ką kilmę ir gauti vokiečių ki lm ės asmens (volksdeutsche) dokumentus. O. Glikas
stengėsi nuo mirtie s išgelbėti kuo dau giau žydtĮ. 1941 m. rudenį žyd ų masinių žudynit1metu jis pasifilė vokieč ių majoru i Hausleriui, kariuomenės tiekimo viršininkui Rygoje, atkurti ver machtui svarbios produkcijos ga mybą „Kailio" fabrike. O. Glikas siCilė
iškelti iš geto žydtJ specialistus su šeimomis ir apgyvendi nti j uos atskiru ose blokuose.
Aukštos vokiečitĮ valdžios instancijos svarstė O. Gliko projektą ir jam pritarė. Tuo bū
du nu o mirtie s 1941 m. akcijose buvo išgelbėti keli tūkstančiai žydų . Šis sprendimas
turėjo įtakos ir visam Vilniaus getui. Nac itĮ valdžia nutarė sustabdyti visuotinį Vilniaus žyd tĮ naikinimą ir palikti įvairit1 profesij ų žydų specialistus dirbti vokieč ių karo
ekonomikai reikalingus darbus. O. Glikas tapo faktiniu „Kailio" fabriko vadovu 135 •
1941 m. spalio mėn. ,.Kailio" fabrikas pe rsikėlė į buvusias „Elektrito" radijo gamyklos patalpa s M. Mindaugienės gatvėje Nr. 16a. Tą pat į mėnesį iš geto buvo atkelta
800- l 000 žydtĮ specialis tų su šeimom is. Beveik visi žydtĮ darbininkai gavo geltonuosius šainus, suteikiančius jiems teisę dirbt i ir gyventi. Dėl to daug kas gete „Kailio"
fabriko darbininku s laikė privilegijuotais '~.
1942 m. sausio 18 d. ,.Kailio" fabrike kilo didelis gaisras. Tirdamas gaisro pr iežastis gestapas išsiaiškino ir tikrąją O. Gliko kilmę. Sausio pabaigoje jis buvo suimtas ir
netruku s sušaudytas. Taip pat nužudyta jo žmona Mina Dolgicer ll7 •
Per visuotinį 1942 m. gegužės 27- 29 d. Lietuvos gyventojų su rašymą buvo surašyti ir tuo metu Vilniuje gyvenę žydai. Dviejuose „Kailio" fabriko blokuose tada gyveno
l O16 žydtJ. ,.Kailio" žydtĮ darbo stovykloje tvarką palaikė žydtĮ policija. Čia buvo įreng
ta ambulatorija , mokom i vaikai, veikė biblioteka. Tačiau pereiti iš „Kailio" fabriko stovyklos į Vilniaus getą buvo galima tik su specialiais leidimais ir policijos palyda 138•
Geto likvidavimo laikotarpiu į „Kailio" fabriko stovyklą slapta perėj o dar keli
šimtai žydų. Už jtĮ slėpi mą bloktĮ vadovai turėjo atsak-yti savo galva. Daliai nelegaliai
atvykusitĮ į getą žydų pavyko legalizuotis. 1943 m. rudenį „Kailio" stovykloje gyveno
apie 1250 žydtJ. Režimas stovykloje buvo griežtas, išeiti iš stovyklos teritorijos draudžiama . Vyriaus iasis tvarkos priži(1rė tojas „Kailio" stovykloje buvo esesin inkas Richteris. Jis nuolatos nar šydavo po stovyklą ieškodamas nustaty tos tvark os pažeiclimtJ
ir viską kontroliuodama s. Žinodam i, kad „Kailio" stovykloje slepiasi bėgliai iš geto,
vokiečia i 1943 m. spalio 15 d. čia s ure ngė kon trolinį pa tikrinimą. Į stovyklą atvyko
ir Vilniau s žycltĮ siaubas 13. Kittelis. Jis pats tikrin o žyd11darbi ninku s. Apie 30 nelegaliai stovykloje gyve nanči tĮ žydtĮ buvo sulaikyta, susodinta į s unkvežimį ir išvežta su-
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šaudytiį Panerius.
Panašūs žydų tikrinimai„Kailio" stovykloje bu_vo_ren~iamiir vėliau.
l943m. spalio30,lapkričio 4 ir 6 d.m Gruodžiomėn. gestapas sueme kelis „Kaili
o"sto.
vyklosadministracijos
vadovus:
pirmojoblokokomendantą Leoną Buraką, faktinjfabnkodirektoriu
inžinierių l. Papę irkeletą eilinilJžydų. Dideliam stovyklos kalinitĮ džiaug.1
.
muiir nuost~bai
, pokuriolaikol. Papė ir L.Burakas buvo sugrąžinti į stovyklą'~.
1944m. kovo27 d. "Kailio" ir kariuomenės autoremonto stovyklose buvo
surengtažiaurivail-ų pagrobimoakcija. Jai vadovavo gestapininkai M. Weis
sas.
w.Schroederis
ir k1.Numatomų išvežlivaikų sąrašus sudarė vyriausiasis stovyklos
prižiūrėtojas Richteris
. Kovo27 d. jis sukvietė „Kailio" stovyklos vaikus eiliniampatikrinimui
(vok.Appen
ir tariamammedicininiam patikrinimui . Tėvams išėjus dirbti
į fabriką, vaikaibuvosuk.'Viesti
į ligoninės patalpas. Staiga pasirodė sunkvežimissu
gestapininkais
ir lietuvių policininkais. Žydų vaikai buvo išvesti į kiemą ir susod
in,
ti į sunk.-vež.imius
. Tenpat buvoatgabentiir ligoninėje gulintys ligoniai. Sulaikytie
ji
buvonuvežtiį Rasų gatvę ir sugrūsti į vagonus. Iš pirmojo bloko išvežti visi i sąrašus
įtraukti vaikai
. Antrojoblokokomendantasatsisakė atiduoti sąraše esančius vaikus.
Tadagestapininkai
ir policininkaiįsiveržė i bloką ir pradėjo vaikLJmedžioklę. Kartu
suvaikai
s buvoisgabentiir juosbandę užstoti aktorius Herbstas ir mokytojas Moiši
Olickis
. Pasislėpti ir išvengtiišvežimopasisekė tik nedaugeliui vaiktĮ. Sugrįžę išdarbo
tėvai sužinojo
apieįvykusią tragediją. Blokuoseviešpatavo sielvartas. Niekasnevalge
ir nemiegojo
. Kitą dieną, kaippaprastai,vėl reikėjo eiti į darbą. Nežinoma kryptimi iš
"Kailio
" stovyklos
buvoišvežtaapie250 vaikų ir senelių 1◄, .
Balandžio
pabaigoje
į Panerius lavonamsdeginti iš „Kailio" stovyklosbuvo paimta80vyrų ir 6 moterys.Jiei stovyklą nebegrįžo: prieš pasitraukdami gestapinink
a1
juossušaudė Paneriuose
H2• 1944m. grupė „Kailio"stovyklos darbininkt! buvoišvežti
dirbtiį Kazlų RūdąHl.
1944m.liepos2- 3 d. .,Kailio"
ir kitas žydų stovyklas apsupo esesininkai.Stovyk
losekilobaisi panikažydamsbuvopasak.-yta,
kad juos veš į Kauną. ,,Kailio" stovyk
los likvidavimui
vadovavo
minėtas Richteris.Žydai buvo susodinti į sunkvežimiu
s 1r
nuvežtisušaudytii Panerius
. Iš »Kailio"stovyklos išvežta apie 450 žmonių. 1944m.
liepos 2-3 d. iš visosušaudyta2- 2,3 tūkst. Vilniuje likusių žydų 144 •
Kariuomenės autoremonto
dirbtuvių (HeereskraftfahrparkOST 562, toliau - HKP)
stovyklabuvoįsteigta 1943m. rugsėjo 17d. Jojegyveno apie 1,5 tūkst. žydų. Stovyk
losviršininkas
buvožydamspalankusmajoras KarlasPlagge. Stovyklos filialaibuvoišsimėtę keliose
miestovietose.Pagrindinės HKP dirbtuvės buvo Olandų gatvėje, tech·
nikosmokyklo
s patalpose(Olandų g. 12). HKP stovyklos žydai gyveno Subačiaus
gatvės Nr. 37 blokuose
. Getolikvidavimo laikotarpiu į stovykl,} nelegaliai atvykoir
dalisišvežimo
beiareštų išvengusių žydų. žydq stovyklos komendantu buvo išrink·
tasbrigadininkas
Kolyšas (Kolysz).Stovyklojegyveno automechanikai, dailidės ir ki.
s~e~i~
; bi~žyd~~u šeimomis.Stovyklą saugojo ginkluoti vokieči11 ir lietuvitfsargy·
~imai · Uzpabeguną iš stovyklos grėsė mirties bausmė. Kartą mieste buvo sulaikyta
zydų sutu0ktinių pora, ieškojusimažametės dukrelės. Sulaikytieji buvo atgabentil
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HKP stovyklą ir viešai pakarti. Koriko vaidmenį atliko žydų brigadininkas Griša
š neideris. Egzekucijaivadovavo liūd nai pagarsėjęs B. Kittelis. Kariant nutrūko virvė ir pasmerktieji ėmė prašyti pasigailėti. B. Kittelis iš pistoleto sušaudė mirčiai pasmerktus sutuoktinius ir jtĮ dukrelę 146 • 1943 m. spalio 28 d. iš HKP stovyklos pabėgo
Dovydas Zalkindas su žmona. Dėl to gestapininkai tą pačią dieną suė m ė ir suša udė
30 žyd11darbininktĮ ir 5 žydtĮ policininkus. D. Zalkindas taip pat buvo suimtas ir
pakartas 1◄ 7•

1943 m. gruodžio

mėn .

B. Kittelis pareikalavo išduoti

besislapstantį buvusį

J. Genso pavaduotoją S. Deslerį . Vienas žydų policininkas išdavė S. Deslerio sl ėptuvę,
kuri buvo įrengta S. Batoro gatvėje. Kartu su S. Desleriu suimta dar apie 30 žydų. Suimtieji buvo nuvežti į gestapą. Senyvoamžiaus žydus sušaudė gestapininkai, kiti m irė
kalėjime, treti buvo išsiųsti į „Kailio" fabriko ir HKP stovyklas. S. Deslerį su žmona
gestapininkai irgi sušaudė 1 ◄ 8 • 1944 m. vasario viduryje HKP stovykloje gyveno 1243
žydai: 499 vyrai, 554 moterys ir 190 vaiktJ"9•
1944 m. kovo 27 d. HKP stovyklojetaip pat buvo įvykdyta vaikų išvežimo akcija. Anksti rytą prie stovyklos va rtų atvyko oberšarfiureris Richteris. Kartu su juo
atvažiavogestapininkai (tarp jtĮ buvo M. Weissas) ir policininkai.Stovyklos komendantui Kolyšuibuvo pasakyta,kad visuose Ostlando lageriuose H. Himmlerio įsaky
mu vyksta nedarbingų žmonių (vaikų, senelit1,HgonitĮ) pašalinimo akcija. Kai kurie
tėvai dar bandė slėpti savo vaikus. Stovyklosgyventojus ištiko šokas, apėmė panika.
Įsibrovėliai pradėjo daryti kratas ieškodami vaikų ir senelių. Surastieji buvo suvaryti į
šalia stovyklosvartLĮ esančią aikštę. Iš viso surinkta 150- 200 vaikų. Motinos, bandžiusios ginti savo vaikus, buvo žiauriai mušamos. Viena moteris (Žukovska) išvadino
M. Weissą vaikų žudiku. Šis parklupdė moterį ant žemės ir pistoleto šūviu i pakaušį
nušovė. Paskuivaikai buvo sumesti i sunkvežimiusir išvežti nežinoma kryptimi. Tik
labai nedaugeliuivaikų pavykopasislėpti ir išvengtiišvežimo. Jie liko gyventi nelegaliai iki pat likviduojant stovyklą 11-0.
Gegužės pabaigoje duotas įsak.-ymas dalį stovyklos žydtĮ išsiųsti į Kazlų Rūdos
durpyną. SavanoritĮ važiuotineatsirado. Tuomet vokiečiai su žydtĮ policininkais surinko apie 200 žmonit! ir juos išsiuntė į Kazlt!Rf1dą. Tik nedaugelis ten išsit1stt1liko gyvi.
Iki 1944 m. liepos mėn. HKP stovyklojeliko apie 900 žydų. Nujausdami artėjantį stovyklos likvidavimą žydai įrenginėjo slėptuves, kiti ruošėsi aktyviam pasipriešinimui.
1944 m. bidelio 30 d. HKP viršininkas mjr. K. Plaggepranešė žydams apie būsimą
stovyklos evakavimą ir bandė nuraminti išsigandusius žydus. Tos pačios dienos vakare grupė žydtĮ per šaltkalvit! dirbtuvių sienoje išpjautą skylę mėgino pabėgti. Juos
pastebėjo sargybiniai ir pradėjo šaudyti. Kai kuriems pavyko pabėgti, tači au buvo
nemažai nušauttĮ, tarp jL!stalitĮ dirbtuvių vedėjas , partizanų grupės narys Dovydas
Aizenfeldas15 1• Kitą dieną stovykloje buvo surengtas kalinitĮ patikrinimas. Daug žmonit! liko sėdėti sl ėptuvėse ir nesiregistravo. Liepos 2 d. ankstt! rytą į HKP stovyklą
atvažiavoginkluoti gestapininkai ir esesininkai.Visiems žydams įsakyta išeiti iš butq
bei slėptuviLĮ ir sėstis į sunkvežimius. Jokios mantos su savimi įsakyta neimti. Daug
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nevilties nualintų žydų paklusonacių įsakymui, kiti liko slėptu~ėsc. Sunkvežimiai kai
20 minuėiu vežė naujas aukas i Panerius. HKP stovyklos žydai buvo sušaudyti toniii
pačiomis dienomis kaip ir . Kailio"stovyklos ž~dai. _Pan~rit_10~e 1_944 n_1.liepos 2-J d.
sušaudytaapie 600HKPstovyklos žydų. Keli š1mta1pasistepe sleptuvcsc. Liepos 4 d.
nak1į Vilnių bombardavo sovietų aviacija.Stovyklos pasipri ešin imo grupė išėjo iš
slėptuvės, nužudė kelisesesinink.'l!
s ir iš miesto pabėgo. Dalį slėptuvėse surast11žydii
vokiečiai sušaudė tospačios dienos rytą. Išsigelbėjo tik apie 120- 150 žydtJ151
.
žydų darbo stovykla prie karo ligoninės Antak alnyje likviduota pirmomis
1944m.lieposdienomis. Apie 80 ten dirbusitJ žydų buvo atvežti į „Kailio" fabriko stovyklą. Tarpjų buvoirEuropoježinomas rentgenologas dr. Samu elis Margolis. Atvežtte
.
ji kartu su .Kailio" fabriko darbininkais sušaudyti Paneriuose 1944 m. liepos 3 d_,si
Gest
apuipaval
džioježydų darbo
stovykloje
dirbo apie 80 žydų. Jie buvo apgyvendinti
nedideliamekalėjime Rasų gatvėje. 1944m. liepos pradžioje gestapin inkai juos išsiv
ežė į Kauną ir sušaudė IXforte1si .
Nacių okupacijos pabaigos sulaukė tik 2- 3 tūkst. Vilniaus žydlJ (iš bevei
k
60tūkst. gyvenusių prieškarą) 155• ,,Lietuvos Jeruzalė" buvo visiškai suna ikinta.

Geto antifašistinis pogrindis ir partizanai
Po masinių 1941 m. rudens žudynių tarp geto jaunimo vis labiau stiprėjo pasi·
priešinimo
nuotaikos.1942 m. sausio l d. gete buvo išleistas pirm as atsišaukimas.Jo
tekstą parašė AbaKovneris. Atsišaukimas pradėtas šūkiu: ,.Nesileisime vedami kaip
avysį skerdyklą!" Atsišaukime buvo rašoma, kad A. Hitleri s nutarė sunaikinti visus
Europosžydusir Vilniausžydams buvo lemta tapti pirm ais šios tra gedijos liudytojais.
Toliauraginama
liktilaisvaisžmonėmis ir žūti kovojant , bet nesusitaikyti su žudikų
valiair pasyviailauk1imirties156• Sumanymas įkurti gete p asipriešinimo organizaciją kilosionistinės »Beitar" (Sėvynės sargo") organizacijos vadov ui Josifui GlazmanuLSteigiamasis
posėdis įvykol942 m. sausio 21 d. J. Glazm ano bute. Dalyvavobuto
šeimininkas
, A. Ko\'Jle
ris. Nutarta įsteigti Jungtinę partizam 1 organizaciją (FPO). Ši
organizacija
suvienijo įvairių politinių pažiūrų žydus: sioni stus, kom unistus, bundininkus.FPOštabonariaisbuvoišrinkti Icikas Vitenbergas (komenda ntas, komunislll
atstovas
), J.Glazmanas
(.,Beitar" atstovas), A. Kovneris, Abraom as Chvoinikas ir Ni·
sanasReznikas(sionistų ir Bundo atstovai). Organizacija iš pradžilĮ steigėsi trejetq,
vėliau - penketų principu. Penketai sudarė būrius, o bt1riai - du bata lionus, kuriems
vadovavo
A.Kovne
ris ir J.Glazmanas. lš viso FPO priklausė apie 300 narit1. Be to,dar
buvožvalgybo
s, ryšių ir karinių instruktorių būriai 157• Svarbiausiu veiklos tikslu FPO
1 ~~~ paren~i?e_
te ginkluotą sukilimą. Tuo norėta apsaugoti gete likusius žydus_nuo
vi5isko.sunaikimmo
. FPOverbavo naujus narius, kaupė gink lus, vykdė divcrsip s ir
sabotaz
_o akt_us, _užmezgė ryšius su sovietų partizanais ir pog rind ininkai s. FPO št3b·11
parengekovinę mstrukciją, kurioje buvo aptarti veiksmtĮ planai aliarm o ai veju, gati'il!
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karo taktika ir kiti kovos veiksmai. Ginkll1oto sukilimo signalu buvo pasirin ktas slaptažodis „Liza šaukia!" (žuvusios pasipriešinimo d al yvės Lizos Magun garbei) 15A.
BurbiškitĮ kariniuose sa ndėli uose dirbantys žydai vogė ten laikomus ginklus ir
slapta įnešdavo juos į getą. Šiame itin rizikingame darbe pasižymėjo Borisas Goldšteinas: jam pavyko į ge tą atnešti ir perduoti FPO nemažai gi nklų. Per gana t rumpą laiką
geto pogrindis įs igijo 5 kulkosvaidžius, 50 gran atų, 30 revolverilJ, ke letą šautuvtJ ir
daug šovinitĮ 1 59 •
FPO ieškojo ryšit! su kitomis Vilniuje ve i k i a n čiom is a ntifaš istinėmis g rup ė mis
ir organizacijomis. 1942 m. pradžioje senas komun istas Janas Pševalskis Vilniuje suorganizavo prokomunistinę lenkti ant ifašistų organizaciją »Związek Walki Czynnej"
(.,Aktyvios kovos sąjunga"). Joje buvo 60- 80 nar ių. 1942 m. pavasar~ FPO užmezgė
ryšius su J. Pševalskio vadovaujama „ZWCz", vėliau - ir pogrindiniu ko munisttĮ partijos Vilniaus miesto komitetu, kuriam iš pradžitĮ vadovavo Juozas Vitas- Va lūnas. Į
LKP(b) Vilniaus miesto ko mitetą taip pat buvo išrinkti J. Pševalskis (slap. Jankovskis),
Makaras Korablikovas (Volodia), FPO vadas l. Vitenbergas (Leonas), 8. Šeršnevskis
(Juodaitis) ir Vacys Kazlauskas ( Biliūnas) 160 •
Į FPO veiklą įsitraukė ir nežydų tautybės antifašistai. Ryšius su Varšuvos, Kauno ir ŠiaulitĮ getais FPO palaikė per lenkę Ireną Adamovič. Austras viršila Antonas
Schmidtas savo sunkvežimiu vežiojo geto kurjerius į Va ršuvą ir Ba ls togę. 1942 m. balandžio mėn . už paga l bą žydams jis buvo suimtas ir sušaudytas 161• Geto pogrindžiui
talkininkavo ir daugiau nežydq tautybės asmem1. Vokiškose įstaigose dirbantys žydai
sten gėsi visokiais būdais kenkti okupantams vykdydami sabotažo ir diversijos aktus.
B urbi škėse dirbęs inžinierius Icchakas Ratneris sukonstravo m iniat iūri nį c he m i nį
prietaisą , kurį įmetus į tanko degaltJ baką, po 8 valandtĮ įvykdavo sprog imas. Geto
partizam1grupės narys Levas Distelis ka r i n ėse dirbtuvėse remontavo vokiečitĮ zenitinius pabūklus. Per kelis 1942 m. mėnes ius jis sugadino 43 patrankas. Bezd on itĮ stovykloje dirbę žydai darbinink ai 1942 m. vasario 20 d., vadov,iujami t PO nario Giršo
Levino, Vilniaus- Ignalinos geležinkelio linijoje sugadino daugiau kaip 100 m bėg itĮ,
FPO nariai su lenkti ir lietuvitĮ darbininklJ pagalba 1942 m. sausio mėn . suorgan izavo
didelį gaisnĮ Vilniaus „Kailio" fabrike. Gaisro metu sudegė dešimtys tllkstančilJ vokiečit1 kariuomenei pa ruošttĮ puskailinitJ. PanašitĮ sabotažo aktų buvo labai daug. Beveik
visi geto darbinink ai l aikė savo pareiga kuo labiau kenkti naciams 16i .
1942 m. gegužės mė n . grupė geto kovotoj tĮ įvy kdė geležinkelio divers iją netoli
Naujosios Vilnios: buvo susprogdintas i Po l ocką vykęs vokiečit1 traukinys. Nuo bėgi tĮ
nuversta dvylika vagom, su ginklais ir kareiviais 163•
Po 1943 m. balandžio 5 d. žudyni11tarp Vilniaus geto ka l i nitĮ paplito prieštaringos nuotaikos. Vieni visai pasyviai ir su baime l aukė bi"is im11 įvyk i tĮ, tikėdam ies i
stebuklingo i šs ige lbėj imo, kitus (pirmiausia geto jauninu1) vis labiau apė m ė ryžtingo
pasipriešinimo nuotaikos. Vis daugiau žyd11 mėgino pabėgti iš geto i miškus ir prisidėti prie ten veikiančitĮ sovietq partizam1, kiti b(1rėsi i antifašistini pogrindį. Geto
jaunimas ėmė priešintis ir kolaborantinei geto vadovybės politikai. Tarp geto vado-
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vybės (l. Genso) ir FPObrendoneišvengiamaskonfliktas. J. Gcnsas svarbiausiupait.
priešinimo
lmrstytoju
laikė J. Glazmaną ir nutarė jo atsikrat_yti. ~ 94 3 m. birželio26d.
1- Genso
įsalqmu geto kriminalinės paieškos vadovas Ostcns pn e geto varttĮ suėmcii
darbogrįžtanti). Glazmaną. Suimtąji buvo numatyta išsiųsti į Riešės darbo stovykla.
Tą pačią dieną žydų policininkus užpuolė FPO nariai ir J.Glazmaną išlaisvino.l. Gc~
.
autoritetas
po
šio
įvykio
smarkiai
smuko.
Vis
dėlto
J.
Glazmana
s
su
grupe
saro
50
šalininl11
geranoriškai
išvykoį Riešės stovyklą t6'1_
1943m. birželiopabaigojegestapassuėmė kelis pogri ndi nio Vilniaus miesto
komunistų partijos
komiteto narius(J.Vitą, V. Kazlauską) . Kankinami suimtiejigeitapuipaminėjo irL\litenbergo
pavardę. Liepos8 d. B. K.ittelispareikalavo,kadgctov~.
diiaišduotų J. Vitenbergą. Liepos15 d. policija l. Vitenbergą suėmė, tačiau vedamą
išgetoFPOnariaijį išlaisvi
no. Kitą dieną gestapas pateikė ultimatumą: jei l. Vitcnb
crgasikiliepos16d.18val.neatvyksį policiją, getas bus sunaikintas. Geto valdžiaĮtiki
nėjo l. \litenbergą pasiduoti.
Jisryžosi pasiduoti ir FPO vadu paskyrė A. Kovneri
.Tą
pačią dieną L\litenbergas
išėjo iš slėptuvės ir prie geto vartų gestapininkaiji suėme.
Kitą dieną getejaubuvožinoma, kad gestapininkai I. Vitenbergą nukankino1M. l. \'1.
tcnbergo
poelgissujaudinovisą getą. Geto kaliniai kalbėjo apie jį kaip apiedidl'yą,
paaukojusį savogyvybę dėl kitų žydų. FPO autoritetas gete dar labiau išaugo. Poi10
įvykio FPOnutarė siųsti savonariusi sovietų partizanų būrius.
Pirmoji grupė iš getoišėjo 1943m. liepos 24 d. 166Rugpjūčio pradžioje Vilniau,
getožydusesesini
nkaipradėjo gabentii Estijos lagerius, netruku s pras idėjo getolik
\idavimas
. Taidar labiaupaskatinoFPO narius ir kitus žydus išeiti iš getopas par•
tizanus
. KitiFPOnariai rengėsi ginkluotam pasipriešinimui pačiame gete. Rugse
10
pirmomis
dienomisgetebuvovykdoma dar viena išvežimo į Estijos lageriusakc113
.
Getepasilikę FPOnariai nutarė priešintis. Ligoninės gatvėje jie ėmė statyti barikadą.
tačiau staiga
atvykę policininkai
čia buvusiusjaunuolius suėmė - juos kažkas1šdaw
.
Suimtieji
buvonuvežtiį gestapą ir ten žiauriai kvočiami reikalaujant išduotikitu,
pogrindininkus
ir jų slėptuves. Kaikuriuos net atgabeno į getą parod yti ginklų irimo·
nių slėptuyių. Kitabarikadabuvoįrengta šalia namo M. Strašūno gatvėje Nr. 12.Geto
partizanai
ugnimipasitikočia atvykusius policininkus. Per susišaudymą žuvo bataho
no vadasJechielis
Šeinboimas.
Tuometvokiečiai pastatą užminavo ir susprogdin
o.Pu
jogriuvėsiais žuvoapie100žmonių 167. 1943m. rugsėjo 11 d. į Fiodoro Markovopar·
tizanų brigadą prieNaručio ežerobuvo išsiųsta grupė Vilniaus geto kovotoj11
;jicnu
pa\")'~o beaukų pasiektibrigados stovyklą. Paskutinę geto gyvavimo diemi (l 9.1301
rugseJo23 d.) apie150FPOnarių sugebėjo kanalizacijos trasomis pabėgti išap)uptt
'
geto~ pasiektiRūdninkų girią 163• Prisišlieję prie sovietų partizanų žydai t11
rt'jogali
·
~ybę išvengtimirties ir prisidėti prie ginkluotos kovos su fašizmu, atkeršyti ui naci~
~~ledytas
_masine
s žydų iudynes.1943m. vasarą ir rudenį i soviett1partizanqbunui
~ oa~ie360Vilniaus
getokovotojų. Dalis jt! žuvo pakeliui i miškus. l 943 m.lapkn
cio5 d. išRūdninkų giriosLietuvospartizaninio judėjimo štabo viršininkuiAntanu:
Sniečkui buvopranešt
•
.
b-unu.
· s po6J
a, kad nutarta sud aryti. ketun .s zydų
part1zam1
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žmones kiekviename. BūritJ vadais buvo paskirti A. Kovneris, M. Brantas, Samuilas
Kaplinskis ir A. Aronovičius. Vėliau šie būriai buvo pavadinti „Keršytoju", ,.Už perga lę", ,,Mirtis fašizmui" ir „Kova". Kauno geto žydai s ukūrė partizam1 bf1rį „Mirtis
okupantams", kuriame buvo ne mažiau kaip 200 partizanų. Taigi išeitLJ
, jog dauguma
1943 m. pabaigoje Rūdn i nkLJ girioje veikusių sovietų partizanų (apie 500 iš 650) buvo žydai; tik pusė partizanų buvo ginkluoti169 Lietuvos partizaninio j udėjim o štabo
duomenimis, iš 3904 Lietuvoje veikus ių sovietų partiza nų 676 buvo žydai 1;o_Tačiau
sovieltJpartizaninio j ud ėjimo vadovybė netoleravo grynai nacionalin ių partizanų bū 
rh1. ,,Kova" ir „Mirtis fašizmui" buvo sujungti su l ietuvi ų būriais ir liko tik du žydų
būriai - ,,Keršytojas" ir „Už perga lę" 171 . Šiuose dviejuose būriuose buvo daugiau kaip
200 partizanų. Žydų partizanai įvykdė keletą didelių kovos operacijų. Vilniaus-Varė
nos geležinkelio ruože buvo nuversti trys vokiečių traukiniai, be to, jie sudegino tris
tiltus, Valkininkuose susprogdino gamyklą, elektros stoti Vilniuje ir t. t. Kovose su
naciais pasižymėjo žydtJ partizanai J.Rudnick.is(Aradas), Vitka Kempner, Grigorijus
G urevičius, Chaimas Lazaris, Zelda Trėger ir daug kitų kovotojų m .
Prof. Dovo Levinotyrimais, pas soviettĮ partizanus pasitraukė apie 1150žydų pogrindžio organizacijtĮ narių ir 650 neorganizuottĮ žydtĮ (64 proc. bėglitĮ buvo Vilniaus
geto žydai). Bejų, dar apie 200 bėglių dėl įvairių priežasčių nepasiekė partizanų būrių
(dažniausiai ž ūdavo traukdamiesi). Apie 850 žydlJ partizanų kovojo Lietuvos partizanų būriuose, apie 450 - Baltarusijos partizanų būriuose (,,Vorošilovo", ,,Spartako"
brigadose ir kt.), apie 250 slapstėsi miškuose kartu su šeimomis. Partizam1būriuose
žuvo apie 156 ir bėgdami iš geto - 150 žydų 173.
Galima drąsiai teigti, jog žydt! vaidmuo sovietų partizaniniame j udėj ime buvo
reikšmingas. Žydai jame dalyvavoaktyviau negu kittĮ Lietuvos tautybių žmonės. Žydai sugebėjo nepasiduoti žiauriam likimui ir nepalankiausiomis sąlygomis kovojo už
savo gyvybę, laisvę ir tautinę ga rbę.

Vilniausgeto iydai Estijos lageriuose

LikvidavusVilniaus getą, 8,5-9,5 tūkst. buvusių geto kalinių buvo išvežta į Estijos darbo stovyklas17". 1943- 1944 m. Estijoje veikė Vaivaroskoncentracijos stovykla.
Ji turėjo 27 filialus įvairiose Estijos vietovėse. Vaivaros lagerių kompleksui vadovavo
SS hauptšturmfiureris Hansas Aumeieris. Kalinius saugojo vokieč ių ir estlĮ esesininkai17S.Didžiausi lageriai buvo Vaivaroje,Klogoje ir Lagedėje. Juose dirbo po 1-2 tf1kst.
kalinit!,
Pirmas Vilniaus geto kalinilJešelonas iš Vaivaros buvo nukreiptas į Klogos lagerį. Tuomet jame kalėjo apie 400 vyn1 ir 150 moten1. Kaliniai buvo suskirstyti į brigadas ir dirbo sunkius fizinius darbus. Vyrainešiojo cemento maišus iš gamyklos i geležinkelio stotelę (apie 150 m nuo gamyklos). Priži(1rėtojai kalinius mušdavo lazdomis.
Kiti kaliniai dirbo cemento gamykloje, skalf1m1skaldyklose, kirto mišką. Moterys dir-
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bo tuos pačius sunkiusdarbuskaip ir vyrai. Darbo dicn_a t_r~kcl~vo 10- 12 valand11.
C1
menkiausiusrežimopažeidimuskaliniai buvo mušami b1zu na1s po 25 kirčius. Kiek
.
vienaskalinysturėjo savonumerj. Maitinama lagcryje bu vo labai prastai: kasdienka
liniaigaudavopo 340g duonos, sl,,.')'stos
sriubos ir kavos pa kaitalo (vok. ErsatzkojJe
)
Dėl nepakeliamų gyvenimosąlygų lageriuose ėmė plisti ligos. Susirgę kaliniai ncbuio
gydomi.Klogos lageryjevyriausiuojusanitaru dirb o vokietis da ktaras Bodmanas.Įo
176
nurodymuligoniaibuvonuodijamisuleidžiant nuodtĮ , Vaivaros koncentracijosstovyklojeperkelis mėnesius iš tūkstančio kalinių 600 žuvo 177.
Lageriuose
buvonuolatvykdomos kalinių selekcijos: m i rčiai atrinkdavo senius,
ligoniusirvailnis.1944m. vasariomėn. apie 800 Vilniaus žydų l igonitĮ, vaikl! ir senelių išEstijoslageritJ
buvoišvežtasunaikinti i Lenkijoje esančias koncentracijos stovyk
lasn. Daugumalagerių buvo jsteigti rytinėje Estijos dalyje, pelkėtose, miškingoseir
retaigyvenamose vietose.Pabėgti iš jų buvo beveik neįm anom a. Vis dėlto ir EstiJos
lageriuose
buvę Vilniausgetokaliniai kūrė pogrind ines grup es ir visaip st engėsi pala,
.
k')'titarpusaviosolidarumobei pagalbos dvasi ą. Karta is kalini ai m ėgi ndavo iš lagcno
pabėgti. Iš Eredoslageriopabėgo 14 kalinitj. Jie slėpėsi mi ške 56 die nas, kol sulauke
Raudonosios
armijos1; 9 •
Vilniausgetokaliniaibuvo kalinami jvairiu ose Vaiva ros koncentracijos stol'yklosfilialuose.
Yražinoma,kadjie kalėjo Klogos, Kiviolio, Auve rio, Fifikonės, Lagcde1,
Eredosir kituoselageriuose. Lagedės lageryje buvo kalin amas rašytojas Hermana
s
Krokas. Jisslaptarašė Vilniausgeto dienorašti. Prieš stovyklą likviduojant H. Kruk
as
draugam
s parodė vietą, kuriojeužkasė savo dienora štj. Po išla isvin imo NisanasAnolikas dienoraštipaėmė ir perdavė A. Kovneriui, kuri s ji nuvežė i lzraelj180.
1944m. vasarą pradėti likviduoti Estijos lageriai. Dal is kal i n itĮ buvo siunčiamJ
i štuthofokoncentracijosstovyklą ir Rytpriisių lageriu s. Dauguma jų ten ir iurn111
1944m. liepos mėn. buvoišžudyti visi Kiviolio lager io seneliai ir ligoniai. Dar prieštJ1
buvolikviduotas
Ercdoslageris.Priartėjus Raudonajai armija i, na ciai nutarė likvidu
oti
visuslikusiuslagerius. 1944m. rugsėjo 19 el.Klogos lagerio kaliniai vyrai buvo išrikiu
o·
ti patikrinimui.
Apie300 sveikesnių vyrų išvesta neva malkLĮ vežti. Apie vidurdien!
miškenuaidėjo šūviai. Po kurio laiko i lagerį vėl atvyko ginkluoti esesininkai ir paėme
30kalinių. Netrukusmiške vėl nuaidėjo šūviai. Visi suprat o, kad kalin ių laukiannrtis.
Likusieji
lageryjepuolė slėptis. Šitaip išsigelbėjo da lis Klogos lagerio kalinilJ181Pasakliudytojų parodymų, Klogoslageryje buvo nužu dyta apie 2,5 tūkst. kalinių.
Aukų lavonai buvosudegintikeliuose dideliuose laužuose . Išsigelbėjo tik 82 kalim.iiu
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ir m as in itĮ žu dy n ių laikotarpis (l 941 m. rugsėjis-l apkritis) ; 3) stabilizacijos laikotarpis ( l 941 m. gruodi s- 1943 111. kovas); 4) ma žtĮj tĮ getų, darbo stovykltĮ ir Vilniaus
geto likvidavimo laikotarpis ( 1943 m. ba l andis- rugsėj is); 5) likusi ų Vilniaus geto gyve ntoj tĮ kalinimas Estijos koncent racijos ir Vilniaus darbo stovyklose ( 1943 m. spalis- l 944 m. rugsėjis).
Vilniaus žyd11 diskriminavimas ir persekiojimas prasidėjo jau pirmom is nacitĮ
okupacijos dienomis. Vokiečių karo komendantū ra ir saugumo policija bei naciams
talkininkaujanti lietuvit1 admini stracija (Vilniaus miesto ir srities pi liečit1 komitetas,
policija, savisaugos daliniai) leido žydus diskriminuojančius nuostatus, įsakym us, organizavo žydtĮ areštus, kalin imą ir pirmuosius šaudymus. žydams buvo įsakyta nešioti
skiriamuosius ženklus, jiems uždrausta vaikšči oti centri nėmis miesto gatvėmis, apribotas maisto produktų pardavimas, j ie buvo masiškai atleidžiami iš darboviečių, iš jų
atimtos susisiekimo pr iemonės ir radijo aparatai, uždrausta naudotis viešojo susisiekimo transportu, poilsio vietomis ir t. t. 1941 m. rugpjūčio pradžioje vokiečių karinę
ad min istraciją pakeitus civilinei vokiečitĮ administracijai (komisarams), politinis žydų
diskriminavimas ir terorizavimas dar labiau sustiprėjo. Masiniai žydų areštai ir šaudymai prasidėjo 1941 m. liepos viduryje. Iš pradžių jie buvo gana neorganizuoti ir chaotiški. žydai buvo suimami gatvėse, darbovi etėse ir butuose. Suimtieji iš pradžių buvo
gabenami į LukiškitĮ kal ėji mą, o iš ten - sušaudyti į Paneriu s. Areštus ir konvojavimą
vykd ė vokiečitĮ gestapininkai, lietuvitĮ viešoji policija, savisaugos daliniai ir ypatingojo
būrio nariai. Masines žudynes Paneriuose dažniausiai vykdė vokiečių saugumo policijai ir SD pavaldus ypatingasis būrys (Sonderkom m ando). Sušaudyti varomiems žydams
buvo sakoma, kad jie yra siunčia mi į darbus. PirmtĮjtĮ masinių akcijų metu daž11iausiai
buvo šaudomi žydtĮ vyrai. NužudyttĮjtĮ pinigus ir vertingus daiktus konfiskavo n acių
valdžia. Iki 1941 m. rugsėj o mėn . galėjo bti ti nužudyta apie 7 tūkst. Vilniaus žyd11.
Didžiausios ž ud ynės įvykdytos pradiniu geto formavimo ir gyvavimo laikotarpiu. Jos prasidėjo pirmomis 1941 m. rugsėjo dienomis. Vien rugsėjo mėn. nužudyta
daugiau kaip 8 tūkst. Vilniaus žyd11. Šių akcijtĮ metu masiškai buvo šaudomi ne tik
vyrai, bet ir moterys su vaikais. Šaudė m inėtas ypatingasis būrys, kartais jam talkininkaudavo Vilniuje dislokuoti lietuvi11policijos batalionai.
Vilniaus getas buvo suformuotas 1941 m. rugsėjo 6 d. Senamiestyje veikė du
getai (Didysis ir Mažasis, arba Nr. l ir Nr. 2). Didžiajame gete buvo įkal in ta apie
29 tiikst., Mažajame - apie 9 tfrkst. žydtĮ , Getai buvo perpildyti žm onit), Gyvenam ojo
ploto trflkum o proble1m1 naci11valdžia „sprendė" masinil1žudy nitĮ akcijomis. Okupaci nė valdžia ketino laikinai palikti gyvus tik darbingus ir kvalifikuotus amatini nkus
su šeimomis. Kiti žydai tu rėjo būt i sušaud)1i. Per kelias 1941 m. spalio mėn. vykusias
akcijas visiškai likviduotas Mažasis getas. Tačiau masinės žudy nės tęsėsi beveik iki
pat 1941 m. pabaigos. Nuo karo pradžios iki 1942 m. nužudyta apie 33 tū kst. žyd11(iš
58 tiikst., gyvenus itĮ iki karo). Gete liko gyventi apie 15 tiikst. žydų.
Nuo 1941 m . pabaigos iki 1943 m. kovo mėn. mas inės žydq žudynės nebuvo
vykdomos. Šis laikotarpi s vad inama s stabilizacijos (ramiuoju) laikotarpiu. Vokietijai
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nepavykus
laimėti .žaibiš~ok~o•:_prieš_Sovietų ~ąjung;,'. darb~ j_ėgo_s ~or_eikisvokie.

čių karoekonomikailabaipad1deJO.Del to nac1_t! ~;ldz1a _nut,ire ~aik111a1
paliktigv.

vus kvalifikuotus
žydų darbininkus su šeimomis . Smo la1kotarp 1u geto gyvenin
i
rdiatyviaitapononnalusir stabilus.Nusistovėjo geto a~n.~inis~r:~inė struktiira, vy~
kasdienis
darbas.Getastaposavotiška„valstybe valstybeJe , tun neia savo valdžią, policiją, dirbtuves
, dvasinioir kultūrinio gyvenimo formas bei institucijas. Aukščiausion
getosavivaldos
institucijabuvo žydų taryba (Judenrat). Jai buvo pavald i geto polici
•a
ir įvairūs skyriai:Darbo,Sveikatosapsaugos, Socialinio apri 1pin imo, Maisto, Butų\
kt. Ypač svarbusbuvoDarbo skyrius. Geto vadovybė manė, kad to l, kol vokiečiams
ekonomiškai
bus naudingasžydų darbas, jie geto nelikviduosią. Su tuo geto vadow.
bė siejogetoišlikimoir išsaugojimoviltis. Beveik visi darb ingo amžiau s žydq vyr~i
ir moterysdirboįvairiose gamyklose,dirbtuvėse ir darbo stovyk lose. 1943 111.vasar,
apie14tūkst. (du trečdaliai) geto gyventojų dirbo įvairiausius da rbus. 1942 m.liep~
vokiečių valdžiosnutarimuŽydų taryba buvo paleista ir vienva ldžiu geto savivald
o1
viršininlmtapoJ.Gensas.
1943m. kovomėn. baigėsi Vilniaus geto stabilizacijos laiko tarpis. Tuomet buro
likviduotiVilniausapygardojeesantys mažieji getai (Švenčionių, Ašmenos, Salų). Dalisjų gyventojų perkeltiį Vilniausgetą, kiti traukiniu atvežt i į Paner ius ir čia sušau
drti (išvisoapie5 tūkst. žmonių).
1943m. vasarą buvo lil-.'Viduotos
provincijoje esančios Vilni aus geto žydq darbo
stovyklos(Baltos
ios Vokės, Bezdonių, Kenos). Per šias gestapo akcijas nužudytakeh
šimtaižydų. VykdantH. Himmlerio 1943 m. birželio 21 d . įsakymą dėl getq likvidm
moOstlande,nuo 1943m. rugpjūčio pradėta laipsniška i likvidu oti Vilniaus getą. Š1a1
operacijaivadovavo SS oberšarfiureris B. Kittelis. Paskut in is geto likvidavimo eta·
pas-1943 m. rugsėjo mėn. Iki rugsėjo pabaigos Vilniaus getas bu vo likviduotas.Dau
gumamoterų ir vaikų (5-7 tūkst.) buvo išvežti į Vokiet ijos koncen tracijos stovykla,
ir ten nužudyti.Žydų vyrai (apie 2 tūkst.) išvežti į Est ijos lage riu s, o jaunos moter
rs
(l,4-1 ,7 tūkst.) - į Kaizervaldokoncentracijos stovyklą neto li Rygos. Dar keli šinilJI
senelių ir ligonių getolikvidavimometu sušaudyti Paneriuose.
Likvidavus
Vilniausgetą keli tūkstančiai žydų buvo pa likti dir bti „Kailio"fabn
ke, kariuomenės autoremontodirbtuvėse (HKP), karo ligoni nėje ir gestapo dirbtuw·
se. 1944m. liepospradžioje,Raudonajai armijai priartėj us p rie Vilniaus, daugum
a
šiosestovyklose
dirbusių žydų buvo išžudyti. Lygiai taip 1944 m. rugsėjo mėn. naciai
pasielgė ir su Estijoslageriuosekalintais Vilniaus žyda is. Nacių okupacijos ir karo
pabaigossulaukė vos2-3 tūkst. Vilniaus žydų. Lyginant Vilniaus geto istorij,)suK~uno ir Šiaulių getais,pastebimatam tikrų skirtumų. Vilniaus getas gyvavo trumpiJU
11
neguKaunoir Šiaulių getai- tik dvejus metus (nuo 194 1 m. rugsėjo 6 d. iki 19•!3'.
r~gsė!o ~3-d.),o Kau~oir Ši~ulių getai - beveik trejus me tu s (n uo 1941 m.
1ki l944_m._beposvidurio). Pastarieji du getai buvo likv iduo ti pačtoJ~ \ ;
viduno__
0
okupac1Jos
paba1g0Je,
o Vilniaus getas - jau 1943 m. rugsėJ. o mėn. Be to, V1ln•l
·
b • .
ą\1
getasbuvo,·steigtas
eveikmenesiu vėliau negu Kauno ir Šiaulių getai. Ankstyv,

~u
gpj~
:::
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niaus geto l ikvidavimą tikriausiai lėmė Vilniaus srityje stiprėjantis sovicttĮ partizaninis judėjimas. Vokieči LĮ saugumo policijos požiūriu, Vilniaus getas buvo potencialus
pavojaus šaltinis, nes iš jo gana masiškai bėgantys jauni žydai papildydavo Vilniaus
srityje veikiančiLĮ sovietLĮ parti zanų būrius. Dėl to okupacinė valdžia nutarė nepertvarkyti Vilniaus geto i SS koncentracijos stovyklą, kaip tai buvo padaryta su Kauno ir
Šiaul ių getais, bet iš karto jį likviduoti.
Dar vienas specifinis Vilniaus geto istor ijos bruožas - itin aktyvus geto kultf1rinis gyvenimas. Vilniaus geto kaliniai, tęsdami „Lietuvos Jeruzalės" tradicijas, net
mirties akivaizdoje nenustojo domėtis menu, mokslais, literatūra, savišvieta, rūpinosi
dvasiniu tobu lėjimu.
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MASSACRE
OFVILNIUS
JEWSANO
VILNIUS GHETTO
The history of the Jewish commun ity and ghetto ofVilnius during the Nazi occupat lon
can be split lnto several periods: 1) discriminatlon and massacre of Jews before the
establishment of the ghetto (24 June 1941- August 1941); 2) the perlod when ghettos
No. 1 and No. 2 were set up and mass massacres were carried out (5eptember 1941November 1941); 3) the stabilisation period (December 1941- March 1943); 4) the pe riod when the small ghettos, work camps and the Vilnius ghetto were re moved (AprllSeptember 1943); 5) imprlsonment ofVilnlus ghetto residents in concen tration camps
in Estonia, and in work camps in Vilnius(October 1943- September 1944).
Discrimination and persecution of VilniusJews started from the very first days of Nazl
occupation . The German military commandant 's office and Security Police as well the
Lithuanian administration working with the Nazis (citlzens commlttee , pollce, and
self-defense units ofVilniuscity and district) issued provisions and laws d iscrlminating
against Jews, organised arrests, imprisonment and the first shootings. The Jews were
ordered to wear distinctive marks (Jewish stars), they were forbidden to walk along
the main streets of the town, shops were ordered to sell them food in limited amo unt s.
Jewish people were fired from most jobs, they were deprived of means of transporta tion and radios; they were also forbidden to use pub lic transport, or go out in public
places, etc. At the beginning of August 1941, after the German military administration
was replaced by the civiladministration (commissars), the polit ical discrimination and
victimisation of Jews became even more intense. Mass arrests and shooting s of Jews
started in the middle of July 1941. Jews were arrested on the streets, at thei r work
places, and houses. The arrested would be first taken to Lukiškės prison and then to
Paneria! to be shot. The arrests and transportation were carried out by the German
Gestapo, Lithuanian Public Police, self-defense unit s and Special Squad members . The
mass massacres in Paneriai were usually performed by the Special Squad (Sonder kommando ) subordinate to the German Security Police and 5D. During the first mass
actions it was Jewish men who were most often shot. By Septembe r 1941, as many as
7,000VilniusJews may have been killed.
The biggest massacres took place at the initial stage of ghett o estab lishment and existence. It was only in September that more than 8,000 VilniusJews were assassinated.
During these actions, it was not only men who were massacred but women and children were also victims. ln Vilnius, two ghettos were established. The big ghetto had
about 29,000 peop le, and the smaller one about 9,000 imprisoned. The occupatio nal
power planned to let only the emp loyable and qualified craftsmen and the ir famllies
stay alive. The rest of the Jews were to be shot. During several actions ln October 1941,
the small ghetto was finally removed. Nonetheless, mass killings continued to take
place untll the end of 1941. From the beginning of the war up to 1942, about 33,000
Jews (of about 58,000 alive before the war) were killed. About 15,000 Jews remained
in ghettos .
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ln Marchl 943,thestabilisationperiod in Vilnius ghetto came to an end. At that time,
allthesmall ghettosin Vilnius district(in Švenčionys, Ašmena, and Salos) were liquidated. someof the residentsweremoved to the Vilnius ghetto , others were transported
by train to Paneriai andshot there(in total about 5,000 people ).
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) wereclosed.DuringtheseGesta po action s, several hundred werekilled.
Followingthepassingof the orderof H. Himmler, regarding liquidation of the ghettos
in 0stland
, on 21 June1923, gradual liquidat ion ofV ilnius ghetto started in August
1943.
Thisoperationwassupervisedby the 55 Oberscharfurer B. Kittel. By the endof
1943,theVilniusghetto hadbeenliquidated.The major ity of th e women and childre
n
(between
5,000and7,000) weremoved to concentration camps in Germany andkilled
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was poten tially dangerous, si nee the young Jews fleeing itin large num bers wou ld enlarge the partisan squads operatin g in Vilnius di strict. Consequently , t he occupat ional
authorlt ies decided not to transform this ghet to into an 55 concentrat ion camp as had
been done to the ghet tos in Kaunas and Šiauliai, but simply to liqu idate it at once.
One more feature specific to the history of the Vilnius ghetto was its active cu ltural life.
Maintaining the tradit ions of "lithuanian Jerusalem~ the prisone rs of Vilnius ghetto ,
even flying in the face of death, did not lost their interest in art, lit erature, self-educa t ion, and spiritual growth .

D idl tjl Lie t uvos gttal

Arūnas

Bubnys

Kaunogetas

Gausumuir svarba LietuvojeKaunožydų bendruomenė nusileido tik Vilniaus
žydų bendruo
menei.Kaunožydaigarsėjo visojeRytų Europoje Slobodkės (Vilijampolės) ješiva,hebrajiškašvietimosistema ir sionistinės veiklos aktyvumu. Neoficialiai
s
Statistikos valdybos 1941m. sausio l d. duomenimis, Kaune gyveno 32 595 žydai
(20,84 proc.miesto gyventojų) 1 • Kaunožydų bendruomenės istorija, taip pat jų žūtis
nacių okupacijos
laikotarpiu sulaukė didelio pasaulio istorikų dėmesio. Daugiausia
apieKaunožydų likimą nacių okupacijoslaikotarpiu rašė Izraelio, Lietuvos ir Vokietijos istorikai.Paradok
salu, tačiau iki šiol neturim e apibendrinančios mokslinės monografijosapieKaunogetą, analogiškos Izraelio prof. Yizthako Arado monografijai
apieVilniausgetą2.
Didžioji dalis Izraelioistorikų darbų ir holokaustą išgyvenusių Kauno žydų prisiminimų yraparašyti hebrajų kalbair dėl to daugumai užsienio istorikų neprieinami.
Todėl straipsnio autoriusrėmėsi tik lietuvių, vokiečių, rusų, anglų ir lenkų kalbomis
išleistaliteratūra. Labaisvarbus Kaunogeto istorijos šaltinis yra holokaustą išgyvenusių amžininkų dienoraščiai ir prisiminimai. Tokio žanro literatūros paskelbta gana
daugįvairiomis pasaulio kalbomis.Ypač svarbus šaltinis - buvusio Kauno geto Seniū
nų tarybossekretoriau
s AvrahamoTory dienoraštis, kuri s yra išverstas ir į lietuvių
3
kalbą • A. Torypareigo
s leido jam gauti informaciją apie svarbiausius geto gyvenimo
įvykius, getoadministracijossantykius su nacių valdžia, suvokti ir išmanyti visas svar·
biausias getogyvenimosritis. Dienoraščio autorius apie pustrečių metų vos ne kas·
dien fiksavosvarbiausius geto istorijos įvykius, savo išgyvenimus ir pastabas papildė
orig'.naliais
to laikotarpio geto administracijos ir įvairių nacių įstaigų dokumentais.
TadeiA.Tory dienoraštį galima apibūdinti kaip Kauno geto kroniką, kuri yra ypač
vertingasšio žanrokūrinys ir savotiškas paminklas žuvusiai Kauno žydų bendruo·
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menei. Tarp užsienyje išleistų darbų apie Kauno getą verta paminėti W Mishellio,
A. Faitelsono,Efraimo Ošrio knygas4 • A. Faitelsonas, remdamasis gausia istorine memuarine literatūra bei Lietuvos ir užsienio šalių archyviniais dokumentais, išsamiai
aprašė Kauno geto istoriją ir ypač antifašistinio geto pogrind žio veiklą, papildydamas
istoriografiją naujais faktais. Tačiau A. Faitelsono darbų vertę menkina, viena vertus,
nepagrįstas savo vaidmens iškėlimas ir lietuviškų institucijų bei atskirų asmenų (pvz.,
Kauno karo komendanto Jurgio Bobelio) vaidmens holokauste didinima s, kita vertus, vokišktĮ institucijų (operatyvinių grupių, gestapo) vaidmens mažinimas.
Buvusio Kauno geto kalinio rabino E. Ošrio knygoje aprašyta Kauno geto istorija ir dar 44 Lietuvos miestelių žydų bendruomenių sunaikinimas. E. Ošris papildo
Kauno geto istoriją vertingais faktais apie geto religinį ir dvasinį gyvenimą. Šis geto
istorijos aspektas iki šiol yra mažai tyrinėtas.
Kauno geto antifašistinio pogrindžio veiklos istorijai vertinga dabar Izraelyje gyvenančios dr. Saros Ginaitės- Rubinsonienės knyga5• Knygos autorė pati buvo aktyvi
geto pogrindžio ir partizaninio pasipriešinimo dalyvė. Remdamasi asmenine patirti mi, istorine ir memuarine literatūra bei archyviniaisdokumentais, autorė papildė Kauno žydų pasipriešinimo istoriją naujais faktais ir vertinimais. Be to, S. Ginaitė-Rubin
sonienė paskelbė lig tol mažai žinomus faktus apie buvusio Kauno karo komendanto
pik. J. Bobelio paramą VII forte kalinamiems ir žudomiems žydams.
Pastaruoju metu Lietuvos žydų genocidu vis daugiau domisi Vokietijos istorikai6. Dalis jų darbų yra specialiai skirti Kauno žydų bendruomen ei ir Kauno getui.
Vokiečių istorikai Christoferis Dieckmannas ir J. Matthausas, remdamiesi gausia istorine literatūra ir Vokietijos bei kitų užsienio šalių archyviniais dokumentais, parašė
vertingų mokslinių straipsnių apie Kauno žydų žudynes ir getą7• Ch. Dieckmannas
taip pat bene pirmasis Kauno žydų bendruomenės istoriją nacių okupacijos metais
suskirstė į penkis laikotarpius ir pateikė trumpą jų charakteristiką.
Užsienio istorikų bei muziejinirtkų susidomėjimą Kauno geto istorija rodo ir toks
faktas, jog 1997-1998 m. Vašingtone Holokausto muziejuje buvo eksponuojama speciali paroda apie Kauno getą. Šiai parodai JAVbuvo išleistas iliustruotas katalogas8•
Vertingas yra Izraelio istorikės Dinos Porai straipsnis apie nacių okupacijos metais Lietuvos getuose funkcionavusią originalią teisėsaugos ir teisėtvarkos sistemą9•
Jos straipsnyje daug vietos skiriama ir Kauno getui.
Sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje buvo išleista nemažai knygų, dokumentų rirtkiniq ir straipsnių apie Kauno žydtĮ žudynes, Kauno getą ir antifašistinio pogrind žio
veiklą. Dalis šitĮ leidinitĮ, nepaisant sovietinei istoriografijai būdingų ideologinių
štampų ir tendencingo dokumenttĮ atrinkimo, išsaugojo savo vertę ir šiais laikais 10•
Tarp dokumentų rinkinių vertingiausias yra dviejų dalių leidinys „ Masinės žudynės
Lietuvoje". Pirmoje šio rinkinio dalyje pateikta daug informacijos apie Kauno žydų
žudynes ir Kauno getą. Reikia pažymėti, kad sovietinėje istoriografijoje žydų genocidas (holokaustas) kaip savarankiška tema beveik nebuvo nagrinėjamas. Holokaustas
buvo traktuojamas kaip masinės „tarybiniq piliečių" žudynės, neįvardijant auktĮ taut y-

HOLOKAUSTAS
LIETUVO
JE 1911
- 1911• .

60

Didieji Lietu vos

Id' .
e·i
·o pabrėžti kad nuo fašistinės okup acijos vienodai nukent..
z1a nor
· •
.
.
.
..
eJo
.
b' L' t vosgyventoi·ai. žinoma, tai buvo sąmonmgas 1stonJos klastoJ
'ima
VISŲ tauty ių ie u
. . k' . d ·b .
s
..
d
d„ t'kroi
·o masto slėpimas. Zydų genoc1du1
s• irti• • a1 a1paprastai
buvo
ir zy ų trage lJOS
1
•
•
įdedami į platesnės tematikoslei~iniu.sarba _su~lakam1su 1vmrn1tautybių komunistų,

gc l al

61

.

bės. Sov1et
11va

komjaunuolių ir sovietinių aktyv1~tų ~udyn~nus. -

. . .
..
Nepriklausomybę atkūrusJOJe L1et_
uvOJe holokausto ~y~111~a1
su1~t~n~Y:'eJomaž.
daugnuo l998m.Jauyra paskelbta vert'.ngų lu?gų, 1~oksh~1ų ir publ'.c1~t1111ų straipsnių šia tema.Vis dėlto iki šiol netunme .ap1b_:ndn~ a~~10s m?ksl'.nes holokausto
Lietuvoje
istorijos,kuriojebūtų įvairiapusiska1 1snagnnet1 svarbiausi holokausto aspektai.Tarpnepriklausomybės laikotarpiu Liet_uv~je išlei_stų ~~rblĮ, k~ri~ ?se įvairiais
aspektais
atsispindi Kaunožydų bendruomenes ir geto 1stonJa, pammetmo s Alfonso Eidinto, SolomonoAtamuko, Valentino Brandišausko, Arūno Bubnio, Saliamono
Vaintraubo
, A.Faitelsono,
J. Beileso,Dmitrijaus Gelperno, Stasio Knezio knygos ir
straipsniai11• Tenkakonstatuotiliūdną faktą, kad Lietuvos istorikai iki šiol nėra parašę
specialių mokslinių darbų apieKauno getą. Vilniaus žydų bendruomenės ir geto tyrimaisulaukė kurkasdidesnio tyrinėtojų dėmesio. Iš dalies tai galima paaiškinti tuo,
jogVilniuje aktyviai
dirbaValstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, o Kaune tokios
institucijos nėra.
Dėl archyvinių šaltinių gausos galima gana detaliai atkurti Kauno geto istoriją.
Straipsnioautoriusdaugiausiarėmėsi Lietuvosarchyvų dokum entais. Daugiausianagrinėjamai temaisvarbių dokumentų yra saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau- LCVA) ir Lietuvosypatingajame archyve (toliau - LYA).Tarp LCVA
fondų ypač svarbus yra Vilijampolės žydų geto policijos fondas (R-973). Jisudaro
net 1036originalios nacių okupacijoslaikotarpio bylos. Fondo dokumentai parašyti lietuvių, vokiečių ir jidiš kalbomis. Šiame fonde daugiausia dokumentų yra apie
Kaunogetožydų policijosveiklą, struktūrą ir personalinę sudėtį. Be to, yra išlikusių
getoSeniūnų tarybosisakymų ir posėdžių protokolų, vokiečių valdžios įsakymų ir
skelbimų, mėnesinių ataskaitų apie įvairių geto admini stracijo s padalinitĮ veiklą, pranešimų apie kasdie
nius ivykiusgeteir t. t. Su Kauno geto istorija susijusių dokumentų
yrair kituoseLCVA
fonduose(pvz., R-615, R-616, R-1399 ir kt.).
LYA
yra išlikusioskelios buvusių Kauno geto žydų policininkų baudžiamosios
bylos. Ypač svarbibuvusioKaunogeto žydų policijos viršininko Michailo Kopelma
·
no byla.Tarpkitų nagrinėjamai temai svarbių bylų verta paminėti Kauno geto žydų
policijos
istoriją, parašytą pačių geto policininkų. Šios bylos origina las jidiš kalbayra
LCVA
, o LYAsaugomas vertimas i rusų kalbą. Vertingos informacijo s apie Kaun
o
žydų žudynesgalima rastibuvusių Tautos darbo apsaugos (toliau - TDA) bataliono
kariškių, Kaunomiesto policininkų ir 194l m. Birželio anti sovietinio sukilimo d~ly·
vių baudžiamosiosebylose. Kadangipanašaus pobūdžio bylos skaičiuojamos dešun·
timis, plačiau šios rūšies dokumentų neaptarsime, informaciją apie juos pateiksim
e
nuorodose
.

Kaunožydų žudynės iki geto įsteigimo

Karas užklupo žydus pasimetusius ir išsigandusius. Dauguma jų suprato, jog ateina niūrūs ir sun kūs laikai, tačiau beveik niekas nesiti kėjo, kad būsima nacių okupacijos tikrovė pranoks net pačias blogiausias nuojautas ir košmarus. Tūkstančiai Kauno žydų traukiniais, autobusais, vežimais ir pėsčiomis bandė traukti s į Rytus, tačiau
dėl spartaus vokiečių kariuomenės žygiavimo nesuspėjo pasitraukti į Rusiją ir buvo
priversti grįžti į Kauną. Dešimtys, gal net šimtai bėglių žuvo nuo bombardavimų,
vokiečių kareivių ar lietuvių antisovietinių partizanų rankos. Faktiškai jau 194 1 m.
birželio 23 d. Kauną ėmė kontroliuoti LAFo vadovaujami sukilėliai. Tą pačią dieną
prasidėjo ir žydų areštai. Tačiau iki vokiečių kariuomenės ir saugumo policijos operatyvinių būrių atvykimo (pirmieji vok.iečių kariuomenės daliniai į Kauną įžengė birželio 24 d. po pietų) žydų pogromų ir masinių žudynių Kaune nebuvo. Kai kurie autoriai (pvz., A. Faitelsonas) teigia, kad masinės žydų žudynės Kaune esą prasidėjusios
jau birželio 22-23 d.'2, tačiau nei archyviniai dokumentai, nei autori tetingi istorikai
šito nepatvirtina. Sukilėlių (jie vadino save partizanais) suimti žydai pirmomis karo
dienomis dažniausiai buvo uždaromi į centrinį kalėjimą A. Mickevičiaus gatvėje. Partizanai suiminėjo tuos žydus, kuriuos įtarė bendradarbiavus su sovietų valdžia arba
šaudžius partizanu s. Žinoma, suirutės ir susišaudymo metu galėjo būti ir nekaltai
nužudytų žydų bei krim inalinio elemento įvykdytų nusikaltimų (nužudymų, apiplėši
mq ir pan.). Tači au tikrasis žydq, kaip tautos, persekiojimas Kaune prasidėjo 194 1 m.
birželio 25 d., kai miestą ėmė kontroliuoti vokiečių kariuomenė ir saugumo policija.
Karinė ir admini stracinė valdžia buvo sutelkta vok.iečių 82 l -osios karo lauko
komendantūros komendanto gen. mjr. Roberto von Pohlio rankose. Žydų klausimą
spręsti buvo pavesta vokiečiq saugumo policijos ir SD operatyvinėms grupėms ir bū
riams. 1941 m. birželio 25 d. į Kauną su priešakiniu būriu atvyko vokiečitĮ saugumo
policijos ir SD A operatyvinės grupės vadas Franzas Walteris Stahleckeris. Vienas
svarbiausių jo vadovaujamos operatyvinės grupės uždavinių buvo organizuoti žydų
žudynes ir įtraukti vietos gyventojus į žydtĮ pogromus, taip siek.iant nuslėpti nacilĮ
kaltę. Pirmomis vokiečilĮ okupacijos dienomis Kaune veikė A operatyvinės grupės
Ib būrys (Sonderkommando lb), kuriam vadovavo SS oberšturmbanfiur eris Erichas
Ehrlingeris. F. W. Stahleckeriui ir E. Ehrlingeriui, nors ir nelengvai, vis dėlto pavyko
sukurstyti dalį ginkluotų lietuvil) įvykdyti Kaune žydlĮ pogromu s. Vėliau (194 1 m. spalio 15 d.) F. W. Stahleckeris apie tai raportavo savo viršininkui vok.iečilĮ SS ir policijos
vadui Heinrichui Himmleriui: ,,[... ] Lietuvoje tai pavyko, pirmiausia Kaune, panau dojus partizanus. Netikėtai paaiškėjo, kad suorganizuoti didesnio masto žydų pogromą išsyk gana nelengva. Čia visų pirma pasitelkėme anksčiau minėtlĮ partizanų vadą
A. Klimaitį [Algirdas Jonas Klimaitis nebuvo pavaldus LAF'ui ir Lietuvos laikinajai vyriausybei. - A. B.], kurį tuo reikalu instruktavo veikęs Kaune mūstĮ nedidelis priešakinis būrys. A. Klimaičiui pavyko taip parengti ir pradėti pogromą, kad aikštėn neiškilo
nei mūsų duoti nurodymai, nei mūsų iniciatyva. Pirmojo pogromo metu, naktį iš bir-
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želio25_0 siosį 26 .ąją, lietuvių partizanailikvi~av~daugiau kaip l 50_0žydt1,padegė
arbakitaipsunaikino keletą sinagogų ir sudegino zydų kvart~lą, kunam~ buvo apie
60namų. Sekančiomis naktimis tuo pačiu būdu buv~ padaryt• neke~ks~1mgais2300
žydų. Kaunopavv-,džiu panašios akcijos,tik mažes1110masto, vyko ir kituose Lietu.
, ,
•
u1 3
vos miestuose,jos palietė ir likusius tosevietose komu111
stus.
Didžiausi žydų pogromaivyko Vilijampolėje, kur gyveno daug žydq. Čia jų plė
šimai iržudynės prasidėjo birželio25 d. Ginkluoti partizam1 (baltaraiščių) būriai Jurbarko,Vidurinės, Sinagogo
s, Veliuonosir kt. gatvėse kratė visus žydų namus, suiminėjo, mušė ir žudė žydus. Buvožudomi ne tik vyrai, bet ir moterys: vaikai bei seneliai.
žmonės buvožudomi ne tik šautuvais, bet ir kapojami kirviais. Zydai buvo žudomi
savobutuosearba išvedamiį kiemą, pastatomi prie namo sienos ir sušaudomi. Į žymaus sportinink
o Mišelskiobutą (Mėsininkų g. 9) partizanai atvarė grupę sulaikytų
žydų ir juos čia patsušaudė". Ariogalosgatvės l 0-ame name buvo išžudyta „Drobės'
fabrikodarbininkoAkivos Pucharto šeima. Birželio 26-osios naktį nusikaltėliai nužudė ješivosrabiną Šragą Faivelį Gorovičių. Prie Vilijampolės tilto dienos metu partizanaisuėmė apie 30žydų jaunuolių, juos žiauriai mušė ir liepė dainuoti sovietines
dainas. Po to pasmerktiesiems buvo įsak-yta patiems išsikasti duobę, prie kurios jie
ir buvo sušaudyti. Yražinomos čia nužudytų žydų tėvo ir sūnaus Icchako ir Šmuelio
Kaplanų, brolių Chaimoir kchako Ragolskių, siuvėjo Baranovo, gydytojo Šmuelio
Maco pavardės. Šiosiudynės buvoįvykdytos dieną ir stebint žioplių būriui1 5 • Štaikaip
Vilijampolės pogromu
s aprašė vienas iš daugelio įvykių liudininkų Kauno rabinas
E. Ošris:.[ ...] Neįmanoma aprašytivisko,kas atsitiko Slabodkėje (Vilijampolėje) tą
naktį, birželio
25d. Siauba
s,kokiopasaulisnematė. Kartu su dvylika ješivos (dvasinės
akadem
ijos) rabinų ir keletustudentų pasislėpėme mūsų dekano rebės Grodzenskio
bute. Naktį praleidomemelsdamiesiir raudodami. Ėmus temti, lietuviai nacistai, lydimi minios, įsiveržė į Slabodkės žydiškąją dalį su kirviais ir pjūklais. Pogromaspra·
sidėjo Jurbark
o gatvėje. Jieėjo iš namo į namą, iš buto į butą, iš kambario į kambarj
,
užmušinėdami kiel,.·vieną sutiktąjį žydą - nesvarbu, ar jaunas, ar senas. [ ... ) Skerdikai
įžengė į Mordechajau
s Jatkunsko ir jo žmonosdantų gydytojos štein-Jatkunskos butą,
nupjovė jiems delnus, pėdas, lytiniusorganus, pribaigė abu su sūnumi. Pasukoį kai·
mynines gatves, užmušinėjo kiekvieną pasitaikiusį - ar tai buvo rabinas, ar sionistų
aktyvistas, ar komunistas. [... ]
Vienas baisiausių šių pašėlusių skerdynių momentų buvo visų gerbiamo Slabod·
kės rabino Zalmano Osovskio mirtis - lai viešpats atkeršija. Priri šo delnus ir pėdas
priekėdės, o galvą padėjo ant atverstoTalmudoir ją nukirto. Užmušė sūnų - jauną iš·
minčių rebę Judelį Osovskj, žmoną„ Kaiįėjome į butą, rabinas nukirsta galva „sėdėjo'
~ntkėdės prierašomojostalo. Talmudas gulėjo atverstas - užklupo beskaitanti-Galvą
isvyd~meantpalangės, šalia užrašas: ,.Šitaip pasielgsime su kiekvienu žydu." [·..] Tą
na~t1_zuvo taippatdešimtys mūsų studentų. Baigę savo kruvinus darbus butuose,lie·
tuviai pasu~oi prekybo
s rajoną. Jurbarko gatvės kampe nušovė kalvį, sustatė priesie·
nos dar 26zydus, ivykdė egzekucija
s. Prie tilto (per Nerį) gyvi palaidoti 34 asmenys
.
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Kitą rytą drauge su kitais išlikusiais ėjome nuo durų prie durų. Surinkome lavonus, palaidojome bend rame kape Slabodkės kapinėse. Niekad nepavyks ištrinti iš
atminties tos siaubingos nakties įvykit1." 1 6
ArchyviniL1dokumenttĮ apie Vilijampolės žydų pogromus išliko nedaug , tačiau
jie patvirtin a čia buvusiq areštų ir šaudymų faktus. Vi lijampolėje, K. Gr iniaus g. 7, gyvenęs Antanas Vitkauskas 1941 m. birželio 24 d. įstojo į partizanus ir po kelių dienų
buvo paskirtas tarnauti i Vilijampolės partizanų būrį. Jis vadovavo 5 partizanų grupei,
kuri vykdė žydų areštus Jurbarko ir Veliuonos gatvėse. Ši grupė suėmė apie 50- 60 žydų ir juos perdavė Vilijampolės partizanų štabui 17 • Birželio 27 d. į A. Vitkausko grupę
Veliuonos gatvėje iš sinagogos buvo paleistas šūvis. Tuomet A. Vitkauskas liepė vienam partizanui mesti į sinagogos vidų granatą. Po sprogimo iš sinagogos išbėgo trys
žydai, kuriuos partizanai nušovė. Sinagogoje buvo rasti dar 6 žydai, vienas iš jtĮ buvo
sužeistas. A. Vitkausko grupė juos suėmė ir nuvarė į partizanų štabą Skirsnemunės
gatvėje. Birželio 27-osios naktį į 28 -ąją Vilijampolės partizanų štabe buvo laikoma
apie 500 suimtų žydų 18• Suimtųjų likimas nėra žinomas, tačiau galima spėti, jog dalis
jų buvo sušaudyti Vilijampolėje arba Kauno VII forte.
Pagal liudytojų parodymus, vienas Vilijampolėje veikęs būrys, kuriam lyg tai
vadovavo Domeika, žiauriai žudė žydus Ariogalos ir kitose gatvėse. Šio būrio nariai
žudė daugiausia turtingu s žydus ir grobė jų turtą. Jie nužudė Abromą Li.fsicą su žmona Liuba Lifsic, Iciką Fridmaną su žmona ir dviem vaikais, Naftalį su žmona ir dvejų
metų dukrele bei kitus žydus 19• Tikslus Vilijampolėje nužudytų žydų skaičius nėra
žinomas, tačiau aukų galėjo būti keli šimtai. Vienas šaltinis nurodo, kad Vilijampolėje
birželio 25-26 d. buvo nužudyta apie 600 žmonių 20„
Žydų žudynės tuo pat metu buvo vykdomos ne tik Vilijampolėje, bet ir miesto
centre bei senamiestyje. Ypač pagarsėjo žudynės „Lietūkio" garaže Vytauto gatvėje
1941 m. birželio 27 d. Čia keli civiliškai apsi.rengę asmenys (buvo kalbama, kad tai
karo pradžioje išsilaisvinę buvę kaliniai) laužtuvais užmušė keliolika a.r keliasdešimt
žydq. Tarp nužudytųjų buvo Icchakas Kurliančikas, parduotuvės savininkas Chaimas
Cukermanas, darbininkas Icchakas Grinas, muzikanta s Šliomas Goldšteinas , broliai
Peisachas ir Mošė Goldbergai. Žudynės vyko dieną ir jas stebėjo didelis miestiečių ir
vokiečitl kareiviq būrys. Suimtus žydus į ga.ražo kiemą atvesdavo vadinamieji partizanai. Nors vokiečiq kariuomenė buvo įpareigota rūpintis rimtimi užimtuose kraštuose,
tačiau ji visiškai nesikišo į viešai vykdomas žudynes ir kankinimus. Susidorojimas „Lietūkio" garaže vyko vos už 200 m nuo vokiečių 16-osios armijos štabo būstinės. Žudynes
stebėjo i.rfotografavo vokiečiq kareiviai. Kai gen. pik. Ernstui Buschui ( 16-osios armijos vadui) buvo pranešta apie Kaune vykstančius pogromus, šis atsakė, jog jis nieko
negalis padaryti 21• Žydt1reikalai buvo perduoti F. W. Stahleckerio žinion ir vermachtui
įsakyta nesikišti į „lietuviq ir žydt1 tarpusavio kivirčus". ,.Lietūkio" garažo tragedija
sukėlė nemažos kauniečitl dalies pasipiktinimą, jie smerkė šias žudynes. Apie jas bu vo kalbama žydtĮ atžvilgiu nepalankiai nusiteikusios Lietuvos laikinosios vyriausybės
posėdyje. Birželio 27 d. vyriausybės posėdyje komunalinio ūkio ministras Vytautas
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Kaune,,,Lietūkio" garaže'.'· Tame pači~m~ P_~se
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e tt_ivos_~i~inoji
vyriausybė priėmė nutarimą „neži(irint VISŲ pnemon_ll!,kut IŲ _re1k1a_
nntts pn~s zydus
dėl jq komunistinės veiklosir kenkimo vokiefo1kanu omen : '.' pa~ttzan~ms tr paskiriemsgyventojamsvengtiviešų žydtĮ egzekucijų. Patirt~ kad ste :e1ksma1_yrapadaryti žmonių, kurieniekobendra neturi nei su AktyvisttĮ Stabu, net su Partizanų Štabu,
neisu Laikinąja LietuvosVyriausybe."22 Gestapo inscenizuoti žydq pogromai Kaune
tęsėsi ikibirželio29d. F.W. Stahleckerio teigimu, jtĮ metu buvo nužudyta 3800žydų 2i.
Sunkupasak·yti, ar šieaukų skaičiai yra tiksli1s, tačiau kitokitĮ duomenų apie 1941m.
birželio25-29d. Kaunenužudytusžydus nepavyko surasti.
Pogestapoinscenizuotų pogromų bangos 1941 m. liepos mėn. pradėta reguliariaišaudytižydus Kauno fortuose. Šiosežudynėse itin reikšmingą vaidmenį suvaidino 1941m. birželio28 d. Kaune pradėtas formuoti TDA batalionas. Vokiečių karo
laukokomendantūros leidimas kurti lietuvišką batalioną buvo gautas birželio 27 d.
Ši žinia perduota Lietuvoslaikinajaivyriausybei,kuri birželio 27 d. posėdyje ją „su
džiaugsmu
" priėmė ir nutarė „batalioną remti, finansuoti ir, jei bus galimybių, šios
rūšies apsaugą plėsti ypač provincijoje"2'. Batalioną organizuoti pavesta Kaunokaro
komendantūrai, kuriaivadovavopik. J.Bobelis. Birželio 28 d. plk. J. Bobelis išleido
įsakymą r. 9 dėl buvusių partizanų dalinių reorganizavimo i reguliarų junginį25•
Birželio30 d. Lietuvoslaikinoji vyriausybė savo posėdyje išklausė plk. J. Bobelio
pranešimą apieformuojamą TDAbatalioną ir nutarė „suteikti 10 dienų avansą bataliono išlaikymoreikalam
s, skaitant po 7492 rb į dieną". Tame pačiame posėdyje
vyriausybė nutarė pritartižydų koncentracijosstovyklos steigimui ir pavedė tuo rū
pintiskomunalinioūkio viceministrui Vladui Švipui ir Kauno karo komendantui
J.Bobeliui26•
PirmuojuTDAbatalionovadu buvo paskirtas pik. Andrius Butkūnas. Į batalioną daugiausia
stojobuvę partizanaiir Lietuvos kariuomenės kariškiai. TDA batalio·
nasbuvosuformuotaslabaigreitai. 1941m. liepos 4 d. jame tarna vo 724 puskarininkiaiir kareiviai27•
Išpradžių batalionas saugojo karinius ir ūkinius objektus, bet jau nuo 1941m.
liepospradžios vokiečių saugumo policijos ir SD iniciatyva jis buvo įtrauktas į ma·
sinesžydų žudymoakcijas.1941 m. birželio pabaigoje nacių lb operatyvinio būrio
vadasE. Ehrlingeris ėmė organizuoti reguliarius žydų areštus ir šaudymus Kaune
.
Pirmąja masinių žudynių vieta buvo pasirinktas Kauno VII fortas. 1941 m. lieposl d.
pranešimeVyriausiajai reichosaugumo valdybai (RSHA) Berlyne E. Ehrlingerisrašė,
kaddvilietuvių pagalbinės policijos (TDAbataliono) kuopo s yra operatyvinio būrio
žinioje
, vienaišjų saugoVII forteįsteigtą žydų koncentracijo s stovyklą ir vykdoiyd~
žudynes.
Nuo liepos2 d. saugumo policijos funkcijas Kaune iš E. Ehrlingerio perėme
Aoperatyvinės grupės 3-iasis būrys (Einsatzkornrnando 3), kuriam vadovavo SSštan·
dartenfiureri
s KarlasJageris. Iki išvykimoiš Kauno E. Ehrlingerio vadovaujamaslb
operatyvinisbūrys sušaudė apie 1500žydų 28 _
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K. Jagerio įsakymu liepos 4 d. VII forte buvo sušaudyta 463 žydai, o liepos 6 d. 2514 žydtĮ29. A operatyvinės grupės 1941 m. liepos 6 d. pranešime RSHA rašoma, kad
Vll forte saugoma 1500 žydtĮ ir ketinama jiems įrengti vieną stovyklą IX forte. Be to,
Kauno centriniam e kalėjime tuo metu buvo kalinama 1869 žydai, 2 14 lietuvių, 134
rusai, l latvis ir 16 lenkų30 • 3-iojo operatyvinio būrio 1941 m. liepos 11 d. pranešime
RSHA Berlyne nurodyta, kad Kaune iki to laiko buvo „likviduota" 7,8 tūkst. žydų31 •
Norėdamas sutrukd yti pabėgusiems žydams sugrįžti į Kauną, nacių operaty vinis būrys susitarė su tvarkos policija aplink Kauną išstatyti sargybas ir neįleisti į
miestą nė vieno žydo 32• Bandantys sugrįžti į Kauną žydai buvo suimami ir gabenami
sušaudyti į VII fortą.
Pagal nuteistų buvusių TDA bataliono kariškių parodymus soviettĮ saugumui
galima daryti išvadą, jog žydtĮ šaudymuose VII forte dalyvavo TDA bataliono 1-oji ir
3-ioji kuopos. Vėlesnėse žudynių akcijose dažniausiai dalyvaudavo 3-ioji kuopa , vadovaujama leitenantų Broniaus Norkaus, Juozo Barzdos ir Anatolijaus Dagio. Kai buvo
vykdomos itin didelės naikinimo akcijos, jose dalyvaudavo beveik visas bataliona s,
išskyrus kitas užduotis vykdančius kareivius33. VII forte Žaliakalnyje uždaryti žydų
vyrai buvo laikomi po atviru dangumi , o moterys ir merginos - forto tuneliuo se.
Suimtieji kentė nuolatines sargybinių patyčias, mušimus, alkį ir troškulį. Jaunos mer ginos dažnai buvo išprievartaujamos ir mušamos. Pagal VII forte žudynėse dalyvavu sių TDA bataliono kareiviq parodymus, liepos 4 d. žydai buvo šaudomi forto viduj e
esančioje dauboje. Šaudymui komandavo 3-iosios kuopos karinink ai - ltn. B. Norkus
ir jaun. ltn. Juozas Obelenis. Jie taip pat šaudė žydus iš pistoletų. Kareiviai šaudė šautuvais. Pagal kitų nuteistų kariškių parodymus, žudynėse VII forte dalyvavo vokiečių
gestapininkai ir leitenantai J. Barzda ir Jurgis Skaržinskas34 • Žudynėms pasibaigu s,
lavonus užkasė sovietų karo belaisviai.
Masinėse žydų žudynėse 1941 m. liepos 6 d. VII forte taip pat dalyvavo TDA bataliono 3-ioji kuopa. Šį kartą buvo šaudoma slėnyje šalia forto. Žydai buvo šaudomi
ir iš kulkosvaidžiq. Šaudymui vadovavo leitenantai J. Barzda, B. Norkus ir A. Dagys.
Žudynėse taip pat dalyvavo vokiečiq gestapininkai. Žydai grupėmis po 20 žmonių bu vo atvedami prie duobių. Jiems į nugaras iš kelių metrų atstumo šaudė TDA bataliono
kareiviai35•
TDA bataliono vado 1941m. liepos 7 d. išleistame slaptam e įsakyme Nr. 3 nuro doma VII fortą saugoti pirmos rt1šies sargybai, susidedančiai iš 49 sargybinių. Fortas
turėjo būti saugomas visą parą. Pagal sargybinių skaičiq tai buvo stipriau siai saugomas bataliono objektas. Lietuvos laikinosios vyriausybės pastatą (Laisvės ai. 70) tuo
pat metu saugojo tik 8 sargybiniai36 . Turimomis žiniomis, liepos pradžioje VII fortą
saugojo TDA bataliono 1-oji kuopa. Ji taip pat dalyvavo šiame forte vykdomose žydq
žudynėse 37 •

Vienas iš šaudymtĮ VII forte užtruko dvi dienas. Tuo metu buvo šaudoma apie
400- 500 žydtĮ vyn1 grupė. Šaudymui vadovavo ltn. J. Barzda. Kadangi buvo šaudoma
ned idelėmis grupelėmis, žudynės užsitęsė iki sutemti. Tuomet J. Barzda šaudymą nu -
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traukė ir dalį kuoposkareivių paliko saugoti pasmerktuosius per n_aktį. Kit~ dieną ižu.

dynių vietą buvoatvežti keli kulk?svaidžiai_ir šat'.dyn~a_s buvo tęs'.a~rns. ~! kartą buvo
38

sušaudytivisi išvakarėse atvaryti zydq vyra_1 _-Pa~ymetma, ~a~ ~e•_s '.~mllJŲ _parodymai
dažnai nesutampa su K. Jagerio raporte m1111m
a1s aukų ska1č1ais 11 zudymų datomis.
Pavyzdžiui, K.Jagerio raporte nėra duomenų, kad VII forte buvo akcija, užtrukusi dvi
dienas. Galimaspėti,jog VII forte buvo šaudoma dažniau, negu nurodom a K. Jagerio
raporte. Kita vertus, kelių mažesnių akcijų auktĮ skaičius galėjo būti sumuojamas ir
įrašomas į didelės akcijos metu nužudytųjų skaičių. Ypač tai pasakytina apie 1941m.
liepos6 d.žudynes,kaibuvosušaudyti 2514žydq. Liudytojų parodymu ose niekur neminimas toks didelis per vieną dieną VII forte nužudyttĮ žydtĮ skaičiu s. Labai tikėtina,
jogminėtas skaičius yra kelitĮ mažesnių akcijų aukų suma.
Vieno iš šaudymų VII forte metu pasmerktieji bandė prasiveržti pro apsaugą ir
pabėgti, tačiau nesėkmingai. Žydai buvo šaudomi dauboje, kurios šlaitai buvo 10- 15m
aukščio. Sargybiniaiturėjo pakankamai laiko nušauti puolančius beginklius žmones39•
Yražinių, jogšią pasipriešinimo VIIforte akciją inicijavoKauno gydytojas BorisasChodosas.Tačiau jis, kaip irkiti bėgliai, buvo nušautas. Iki 1941m. liepos 7 d. VII forto požemiuosekalintos žydų moterysbuvoperkeltos i IX fortą ir netruku s paleistos į laisvę40•
Tik nedaugeliui VII forte kalintų žydų pavyko išvengti mirtie s. Kai kurie sugebė
jo papirkti sargybinius ir buvo paleisti i laisvę. Advokato Jakovo Goldbergo prašymu
pik.J. Bobelis iš VII forto išlaisvino apie 30 žydų, dalyvavusių kovose dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Buvę Lietuvoskariuomenės savanoriai iš forto buvo perkeltii kalėjimą A.Mickevičiaus gatvėje ir podviejų savaičių paleisti į laisvę41 . S. Ginaitė-Rubin
sonienė savo knygojetaip pat aprašo faktą, kad pik. J. Bobelis iš VII forto išlaisvino
sesers vyrą Filipą Benjaminovičių. Jos teigimu, iš VII forto buvo išlaisvinta apie70
žydų vyrų, 1918- 1919m. Lietuvoskariuomenės savanorių42 .
Po 1941m. liepos 6 d. masinių žudynių VII forte buvo vykdomos mažesnio masto žydų naikinimo akcijos.Liepos 9 d. šiame forte buvo nužudyta 21 žydas ir 3 žydės.
Vienas iš buvusių TDAbataliono kareivių, tarnavusių 3-iojoje kuopoje , prisimena, jog
liepos viduryje dalis kuoposkareivių, vadovaujami ltn. B. Norkaus , nuėjo i kalėjimą
A.Mickevičiaus gatvėje ir iš ten paėmė apie 30 žmonių - žydų vyrų ir moterų. Pasmerktieji buvonuvesti į VII fortą. Be to, į fortą sunkvežimis atvežė dar vieną nedidelę
grupę žydų. Forto viduje buvoiškastas apie l Om ilgio griovys. ž ydai buvo atvarytiprie
griovio ir sušaudyti.Lavonus užkasė iš kalėjimo atvaryti kiti žydai, kurie paskui vėl buvogrąžinti į kalėjimą. Pagal liudytojo parodymus, tai turėjo būti 1941 m. liepos 19d
žudynės, nes pats liudytojas buvo priimtas į TDA batalioną tų metų liepos 15d.43
Tai buvo paskutinės žudynės VII forte. Tądien buvo sušaudyti 26 žmonės: 17
žydų, 2 žydės, 4 lietuviai komunistai, 2 lietuvės komunistės ir 1 vokietis komunistas
,
1941m. liepos14d. išleistameTDAbataliono vado slaptame įsakyme Nr. 4 pažymė·
ta, j_~g fortą turėjo saugoti 49 sargybiniai, tačiau, ,,nesant suimtųjų, sargybos sudėtis
mazi~amafo~okomendanto nuožiūra iki 7 žmonių"44 • Taigi baigiant šaudyti VIIfor·
te kalinamus zydus, atkrito būtinybė ypač stipriai saugoti VII fortą.
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TDA bataliono kariams iki masinitĮ žudynių neteko dalyvauti panašaus pobū 
džio akcijose. Tai neigiamai veikė j LĮ psichiką ir moralę. Negalėdami atvirai pasipriešinti naciams, didelė dalis bataliono karių bandė pasišalinti iš tarnybos ar kitu būdu
išvengti dalyvavimo žmonių žudynėsc. 1941 m. liepos 5- 11 d. iš tarnybos batalione
buvo paleista l 17 karių. Liepos 15- 17 d. vien iš 1-osios kuopos dezertyravo 9 kariai.
TDA bataliono 1-osios kuopos vadas kpt. Bronius Kirkila neištvėrė patirtų žudynių
traumos ir 1941 m. liepos 12 d. nusišovė. 1-osios kuopos vado padėjėjas ltn. Stepas
Paulauskas ir du būrių vadai - jaunesnieji leitenantai Povilas Kulakauskas ir Jonas Ralys - paprašė atleisti juos iš tarnybos ir buvo atleisti45•
Tačiau tokios protesto formos negalėjo pakeisti nacių politikos žydų atžvilgiu.
TDA batalionas ir toliau buvo naudojamas žydų žudymui.
l 941 m. rugpjūči o 2 d. įvykdyta pirmoji akcija Kauno IV forte. Tą dieną buvo
sušaudyti 209 žmonės: 170 žydų, 33 žydės, l JAVžydas, l JAV žydė ir 4 lietuviai komu nistai'16. TDA bataliono kareiviai, vadovaujami leitenantų J. Barzdos ir J. Skaržinsko,
pasmerktuosius žydus paėmė iš kalėjimo A. Mickevičiaus gatvėje ir atvarė į IV fortą.
Čia jau buvo apie 10 vokiečių karininkų ir kareivių. Tarp šlaitų buvo iškastas keliolikos metrų ilgio ir kelių metrų pločio griovys. Pasmerktieji buvo išrengti iki apatinių
drabužių ir grupėmis varomi prie griovio. Žydus šaudė kelios dešimtys TDA kareivių
ir vokiečiai. Komandą šaudyti davė ltn. J. Barzda. Kiti bataliono kareiviai saugojo žudynių vietą. Žudynės truko apie dvi valandas47 •
1941 m. rugpjūčio 6 d. Panerių gatvėje gestapininkai suėmė 26 žydus, perkan čius maisto produktu s. Suimtieji buvo sušaudyti netoli plento. Šios žudynės įvykdytos
geto komendanto Fritzo Jordano įsakymu 48•
Daug didesnės žudynės IV forte įvykdytos 1941 m. rugpjūčio 9 d. Tą dien ą visa
3-ioji kuopa buvo nuvesta prie kalėjimo A. Mickevičiaus gatvėje. Iš kalėj imo prižiū
rėtojai išvarė 500- 600 žydų vynĮ ir moten1. Kuopai vadovavo leitenantai A. Dagys
ir J. Barzda. SargybinitĮ lydimi žydai buvo nuvaryti į Aukštojoje Panemunėje esantį
IV fortą. Žydų vyrai ir moterys forto viduje buvo vieni nuo kitų atskirti. Į fortą lengvuoju automobiliu atvažiavo vokiečių SS karininkas ir keletas kareivių. Forte sovietų
karo belaisviai jau buvo iškasę keletą didelių duobitĮ. Prieš šaudymą viršila Zigmas
Arlauskas kareiviams davė išgerti degtinės (degtinę i fortą atvežė vok.iečiai) . Pirmiausia buvo šaudomos moterys: jos grupėmis buvo atvaromos prie duobės ir šaudom os
į nugaras. Dar gyvas esančias duobėse aukas iš pistoletų pribaigdavo J. Barzda, A. Dagys ir vokiečiai. Sušaudžius moteris, prie duobitĮ pradėta varyti žydtĮ vyrus. Prieš sušaudymą vyrai buvo nurengiami iki apatinitĮ drabužitĮ, paskui sustatomi prie duobitĮ
krašto ir sušaudomi. Sušaudžius grupę žydt!, sovietlĮ karo belaisviai juos apkasdavo
nedideliu žemit1sluoksniu ir po to buvo šaudoma kita vyn1 grupė. Šaudymas prasidė
jo po piettĮ ir truk o iki vakaro. Šaudė beveik visi tuo metu forte buvę 3-iosios kuopos
kareiviai. Po žudynių auktĮ lavonus užkasė sovietlĮ karo belaisviai. Pagal K. Jagerio
raportą, 1941 m. rugpjt1čio 9 d. IV forte buvo nužudyti 534 žydai: 484 vyrai ir 50
m oterų49 •
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Masinės žydų žudynės geto egzistavimolaikotarpiu1941rn.

Kauno geto steigimas buvoužbaigtas 1941 m. rugpjC1čio 15 d. Rugpjf1čio 18d.
geto žydų tarybagavogeto komendantoF.Jordano is_akymą ~~r~nkti žy~ų vyrus inte.
ligentusir pristatytijuos priegeto vartq. Kauno sav1valdybeJezydų reikalus tvarkęs
MikasKamins
kas geto atstovams pasakė, jog inteligentai bus reikalingi darbui Kauno
miesto archyve.Suvilioti šio pasif1lymo (dėl darbo pobūdžio ir geresn io atlyginimo),
susirinko534žydai. Visi jie dar tą pačią dieną buvo nuvežti į IV fortą ir sušaudytiso.
Tarpnužudytųjų buvoOperos ir baleto teatro koncertm eisteris smuikininka s Robertas Stenderis, iš Lenkijosi Lietuvą atvykęs garsuskino režisierius Marekas Martensas,
tapytojasA.Kaplanas,
žurnalistas MaksasVolfovičius, daug gydytojtĮ, inžinierių, advokatų ir mol--"ytojų 5 '. Deja, nepavyko nustatyti,kas konkrečiai vykdė 1941 m. rugpjū
čio 18d. egzekuciją. Tikriausiai
tai padarė vokiečių gestapininkai ir didelę žudynių patirti igijusiTDAbataliono 3-iojikuopa.Pagal nuteistų buvusių TDA bataliono karių
parodymus, 1941m. rugpjūčio mėn. 3-ioji kuopa kelis kartus šaudė žydus IV forte.
Ikirugpjūčio pabaigos Kauneveikė tik 1-asis TDA batalionas. 2-asis lietuvių pagalbinės polici
josbataliona
s fal--1i
škai buvosuformuotas tik 1941 m. rugpjūčio pabaigoje.
1941m. rugsėjo 17 d. Mažąji getą apsupo vokiečių ir lietuvių policininkų bū
riai.Jie ėmė varytigeto gyventojus iš butų į Sąjungos aikštę. Iš chirurginės ligoninės
buvoišvaryta
s medicino
s personalasir visi pacientai. Du sunkūs ligoniai nualpoir
mirė. Dr.Alek
sejus Fainbergas(iki karojis buvo Kauno gydytojų sąjungos pirmininkas)kartusu vaikaisiš vaikų namų, veikusių prie ligoninės, buvo išvežti į IX fortą.
Infekcinių ligų ligoninės personalui ir ligoniamsįsakyta pasilikti ligoninėje. Į aikštę
atvarytižydai buvosurikiuotikolonomis ir vokiečiai pradėjo selekciją. Turintys žydų
amatininkų pažymėjimus (Jordanopažymėjimus) buvo varomi į dešinę pusę, kiti- į
kairę. Į aikštę atvažiavo sunkvežimiaisu ginkluotais sargybiniais. Netrukus čia pat
atvažiavo
automobilisir išjo išlipęs F.Jordanas akcijai vadovavusiam hauptšturmfiu·
reriuiAlfreduiTornbaumuipadavė voką. Šis perskaitė gautą laišką ir įsakė akciją su·
stabdyti.Į aikštę surinktiemsžydams įsakyta sugrįžti i savo butus. Iš IX forto taippat
sugrąžinti dr. A. Fainberga
s ir žydų vaikai52. Kodėl atšaukta ši akcija, nėra žinoma.
Galbūt tai buvobūsimų akcijų repeticija ir naciai norėjo įsitikinti, ar jiems lengvai
pavykssurinktimirčiai pasmerktus žydus. Galimas dalykas, taip mėginta susilpninti
žydų budrumą, esą masinis žmonių surinkimas nebūtinai susijęs su masinilĮ žudy·
nių akcija.
1941m. rugsėjo 26 d. vokiečių ir lietuvių policininkai apsupo geto Ariogalo
s
ir Veli_uonos gatves. Žydaibuvo išvaryti iš butų ir prasidėjo pasmerktųjų atranka.Šį
kartą l Jordano pažymėjimus dėmesys nebuvo kreipiamas. Mirčiai buvo atrenkami
p_
irmiausi~seneliai, ligoniai, moterys. Suimtieji išvežti į IV fortą ir ten sušaudyti. O~'.
Cialusak~IJO
Spreteks_
~as ~uvo tai,kad žydai esą šovė į vokiečių policijos karininką V1l1
Kozlo
vs~1-PagalK. J~gen_o raportą, tą dieną IV forte (pagal kitus šaltinius - IX forte)
buvonuzudyt11608zyda1:412vyrų, 615 moterų ir 581 vaikas. Tą pačią dieną duotas
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užrakinti ir užantspauduoti išvežtųjų butu s. Nužudytųjų baldus ir mantą po
iš geto išvežė vokiečiai 53 .
1941 m. spalio mėn. žydų žudynės prasidėjo Kauno IX forte. Čia žudynės buvo
vykdomos iki pat hitlerinės okupacijos pabaigos. Pirmoji masinė žydų žudynių akcija
čia įvykdyta spalio 4 d.
Pasirengimas žudynėms IX forte prasidėjo gerokai anksčiau. Daugiau kaip prieš
mėnesį iki spalio 4 d. akcijos į IX forto kalėjimą buvo atvykę trys gestapo karininkai
(tarp jų minim a gestapininko Stiitzo pavardė). Kalėjimo viršininkui jie įsakė išvalyti
šalia forto esanti lauką (jis buvo apsėtas avižomis ir žirniais). Paskui į fortą buvo atsiųs
ti keli šimtai sovietų karo belaisvių. Šie per mėnesį iškasė kelias ilgas tranšėjas54 •
1941 m. spalio 4 d. apie 6 val. ryto prie Mažojo geto atvyko apie 50 vokiečių po licininkt1ir apie 100 lietuvių savisaugininkų. Jie užblokavo įėjimą į Mažąjį getą. Iš jo
buvo leista išeiti tik nedidelei grupei žmonių, turinčių Jordano pažymėjimus. Mažojo
geto gyventojai buvo varomi į Sąjungos aikštę, už geto ribos. Turintys Jordano pažymėjimus buvo nuvaryti į Didįjį getą, o neturintys vežami į IX fortą. Tarp išvežtųjų
pakliuvo ir visi geto ligoninės chirurgijos ir terapijos skyriaus ligoniai. Iš vaikų namų
buvo paimta 141 vaikas ir auklės. Kūdikiai buvo spardomi kojomis ir kaip malkos
metami į brezentu uždengtą sunkvežimį, kuris nuvažiavo IX forto kryptimi. Iš geto
infekcinės ligoninės buvo paimti 67 ligoniai, gydytojai ir bandę ten pasislėpti sveiki
Mažojo geto kaliniai. Infekcinė ligoninė su visa įranga ir dokument ais buvo sudegin ta55. Į IX fortą iš Mažojo geto atvežti žydai buvo šaudomi karo belaisvių iškastuose
grioviuose. Šaudė beveik visa 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa . Žudynėse taip pat dalyvavo apie 20 vokiečių kareivių. LietuvitĮ savisaugininkams komandavo ltn. B. Norkus 56 •
Pagal K. Jagerio raportą, 1941 m. spalio 4 d. buvo nužud yta 1845 žydai: 315 vyrų, 712
moterų ir 818 vaikų .
Didžiausia žydų žudynių akcija ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje per nacių
okupacijos laikotarpį įvykdyta 1941 m. spalio 29 d. IX forte.
Spalio 25 d. į Kauno getą atvykęs gestapininkas Helmutas Rauca Seniūnų ta rybai pareiškė, kad ši savo vardu privalo išleisti įsakymą visiems geto gyventojams,
nepaisant lyties ir amžiaus, spalio 28 d. 6 val. ryto susirinkti Demokratt1 aikštėje ir
išsirikiuoti šeimomis pagal šeimos galvos darb o vietą. Seniūnų tar ybos bandym ai išsiaiškinti tikruo sius gestapo kėslus buvo nesėkmingi. Po ilgų svarstymtĮ, diskusijų ir pa·
sitarusi su vyriausiuoju rabinu Abromu Šapira Taryba nutarė skelbti gestapo reikalau jamą įsakym,}, Skelbimai jidiš ir vokiečitĮ kalbomis gete buvo išklijuoti spalio 27 d.' 8
Geto gyventojus sukaustė baimė. Spalio 27 d. naktį beveik niekas nemiegojo. Daug
žydų raudojo ir skaitė religines psalmes. Ankstq spalio 28 d. rytą DemokrattĮ aikštėje
dešimčia kolom1 buvo išrikiuoti visi geto gyventojai: pirmoje kolonoje stovėjo geto
Seniūmi taryba su šeimomis, antroje - geto policininkai su šeimomis, trečioje - geto
administracijos tarnautojai su šeimomis, kitose kolonose - darbinink ai su šeimomis.
Visi išrinktieji turėjo pereiti esesininktĮ F. Jordano, Stiitzo, A. Tornbaumo, H . Raucos
ir kittĮ atranką. Vieni buvo siunčiami į dešinę (mirti), kiti - į kairę (laikinai paliekami
kelitĮ dienų
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Geto kalinių atrankojedalyvavoir 1-0JOpohc1JO
Sbataliono kare1v1a1.Batalionas
i getą nuvyko atskiromis kuopomis.Batalion~kar_eivinėse Ž~liakaJnyj_e,_k~ro policijospatalpose, pasilikotikbudintysasmenys. K1ekv1enas
_bataho~o kare1v1s sovininėse
turėjo po 30-40šovinhĮ. Kartusu 3-iąja kuopa vyko le1tenanta1 A. Dagys, J. Barzda
,
8.Norkusir jaun.ltn. Norbertas Jakubauskas. Į getą buvo atsiųsti ir kitų policijos
batalionų kareiviaibei vokiečių policininkai. Dauguma 1-ojo bataliono kareivių ėjo
sargybą aplinkgetą, kitibuvosargybojeDemokratų aikštėje. Į getą spalio 28 d. buvo
atvykęs ir 1-ojo bataliono vadas KazysŠimkus. Atrinkus sušaudymui apie 10 tūkst.
žydų, 1-ojobataliono3-iojikuopagrįžo į kareivines.
Kitosdienos (spalio29-osios) rytą 3-ioji kuopa nuvyko į getą. Ten atvyko ir kitos I-ojobatalionokuopos.Dalisbatalionokarininkų ir kareivių iš karto nuvažiavoį
IXfortą. Likusieji kareiviairikiavo žydus kolonomis ir varė į fortą. Atvaryti žydaibuvovedamiį fortovakarinę atšlaitę, kuriojebuvo iškasta keletas 200 m ilgio, 3 m pločio
ir apie2 m gylio tranšėjų. Pasmerktiejigrupėmis po l 00-150 žmonių buvo vedami
priegriovių ir grūdami į juos.Atvestiejisušaudymui buvo išrengiami iki apatinių drabužių. 1 -ojo bataliono
kareiviaiapsupdavo grioviusir pagal karininkų komandą imdavošaudytiį grioviuoseesančias aukas.Sušaudžiusvieną grupę, lavonai karo belaisvių
būdavo užpilami
plonusluoksniužemės ir būdavo atvedama nauja aukų grupė. Vienu
metušaud)'davokelios dešimtys3-iosioskuopos kareivių. Žudynėse dalyvavo tokiose
akcijo
se jau pasižymėję leitenantai A. Dagys, B. Norkus ir J. Barzda. Šaudė taip pat
apie20vokiečių karininkų ir kareivių. Vokiečių kareiviai šaudė iš automatų, o karininkai- iš pistoletų. Šaudytojų grupės keisdavosi.
Žudynės baigėsi jau temstant. Po žudynių bataliono kareiviai rinkosi geresnius
aukų drabužius ir kitusdaiktus. Į kareivine
s jie sugrįžo sunkvežimiais. Pagal K. Jagerioraportą, 1941m. spalio 29 d. !Xforte buvo nužudyta 9200 žydų: 2007 vyrai, 2920
moterų ir 4273vaikai. K. Jagerio raporte spalio 29 d. žudynės ciniškai įvardytos
kaip„getovalymasnuo nereikalingų žydų". Tikriausiai niekada Lietuvos istorijoje
nebuvotokiomasto žudynių, kai per vieną dieną buvo sunaikinta beveik 10 tūkSI.
nekaltų civilių žmonių. Iš žudynių vietos stebuklingai pavyko pabėgti tik vienam
pasmerktajam- vienuolikos metų berniukuiJudeliui Beilesui6o. p0 „Didžiosios akcijos"getelikoapie17 tūkst. žmonių. Tragedijapalietė beveik visas šeimas. Kaiprašė
A. Tory,,,kiekvienuo
se namuoseatsirado tuštuma, kurioje glūdėjo kaustantis tylus
siaubas: tavę~ la~kiat~kspat likimas".Vis dėlto po spalio 29 d. akcijos masinės Kauno get~k~hmų zudynes nebuvovykdomos iki pat 1944 m. kovo 26 d. Tačiau 1941m.
lap~1~1.0 ir gruodžiomėn. IX forte buvo žudomi iš kitų Vokietijos okupuotų kraštų
atvezt1zyda1.
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Po masiniq 1941m. rudens žudyniq akcijq gete prasidėjo vadinamasis stabilizacijos laikotarpis, trukęs iki 1944m. kovo pabaigos. Nacių supratimu , getas buvo išvalytas
nuo „nereikalingq", t. y. negalinčiq aktyviai dirbti vokiečių karo reikmėms žydų. Šiuo
laikotarpiu masinės geto gyventojq žudynės nebuvo vykdomos*. Naciai stengėsi maksimaliai išnaudoti žydq darbininkus karo ir okupacinės administracijos poreikiams tenkinti. Geto savivalda taip pat suvokė, kad tol, kol getas bus vokiečiams reikalingas, jie
geto nelikviduos, ir stengėsi įdarbinti kuo daugiau žydų bei didinti jų darb o našumą.

Getosteigimas

1941 m. liepos 7 d. (pagal kitus šaltinius - liepos 4 d.) pas vokiečių saugumo
policijos ir SD vadą Lietuvoje K. Jagerį buvo atvežti penki žinomi Kauno žydų bendruomenės asmenys - advokatai Leiba Garfunkelis ir Jakovas Goldbergas (buvęs Lietuvos kariuomenės žydų savanorių sąjungos pirmininkas ; sovietų okupacijos metais
jis kartu su L. Garfunkeliu buvo kalinamas vienoje kameroje) , žymus ginekologas
dr. Efraimas Rabinovičius, rabinai Šmuelis Aba Sniegas ir Jankelis Mošė ŠmukJeris.
K. Jageris žydq atstovams veidmainingai pareiškė, esą jis negaŲs leisti, kad miest e ir
toliau vyrautų netvarka ir būtų žudomi žydai. Esą lietuviai nebenori gyventi kartu su
žydais ir dėlto žydams jų pačių labui reikia persikraustyti į getą Vilijampolėje. Žydų
atstovai bandė paaiškinti, jog Vilijampolėje gyvena apie 8 tūkst . žmonių ir ten neįma
noma sugrūsti visq Kauno žydq (per 30 tūkst.). Tuo pat metu K. Jageris pas jį atvežtus
žydq atstovus paskyrė į Žydq komitetą ir pavedė jam rūpintis žydų perkėlimu į getą.
Žydq komitetui buvo pavesta nedelsiant parengti persikėlimo planą ir leista į komite tą įtraukti naujus narius. Kaip geros valios ženklą K. Jageris pažadėjo paleisti VII ir IX
fortuose įkalintas žydq moteris ir vaikus6t.
Žydq komitetas liepos 10 d. parašė memorandumą Kauno miesto savivaldybei.
Jame buvo aiškinamos problemos ir nepatogumai, atsirasiantys dėl visų miesto žydų
sutelkimo Vilijampolėje. Komitetas prašė savivaldybę neperkelti į Vilijampolę prie miesčiuose gyvenančilĮ žydq, išplėsti planuojamas geto ribas, įtraukiant Kauno senamiestį iki E. Ožeškienės, L Kanto ir TelšitĮ gatviq. Kauno senamiestyje telkėsi žydų
komercinis, kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas, ten buvo daug svarbių žydams
medicinos, švietimo, komercinių įstaigq, sinagogq ir t. t. Tačiau į šį Žydų komiteto
memorandumą nebuvo atsižvelgta62 •
1941m. liepos l Od. Kauno miesto komendantas J. Bobelis ir Kauno miesto bur mistras Kazys Palčiauskas išleido įsakymą dėl žydq perkėlimo į Vilijampolėje steigiamą getą. Žydai turėjo būti perkelti per mėnesį - nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d.
• Išimti s - 1943 m. vasa rio 4 d. akcija, kai vokiečiai, ker šydami už pralaimėjimą prie Stalingra do, suėmė ir IX forte sušaudė 44 žydus : 17 vaikų ir 27 suaugu siuosi us (žr. A. To r y, Kcumogetas,
Vilniu s, 2000, p. 193- 195; A. <J>afnenbCOH,HenoKopuButuecR, Tenh-Ao,,rn, 200 1, e. 200).
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no pabėgusiems žydams uždrausta sugrįžti į miestą. V1s1Katu:~ g)'."ena~tys žydaibe
l)1iesir amžiaus skirtumo ipareigoti nuo liepos l 2.d ..a~,t kain os1os k:utmės PL!Sės
nešiotigeltonosspalvos8- 10cmdiametro Dovydo zvaigzdę. Žydam s leista vaikščioti
gatvėmis ir rod)1is viešose vietosetik nuo 6 iki 20 ~~l. _ _
.. _ _
l Vilijampolę išsikeliantiems žydams leista pas11mt1tik profesijos 1rankms irnau.
joms gyvenim
o sąlirgoms reikalingą mantą. ŽydtĮ paliktą turtą turėjo perimti Kaun
o
miestosavivaldybė. Geto ribos turėjo eiti Veliuonos, Naujalio, Dvaro, Kelmės, Goštau.
tų, A. Stulgin
skio, Linkuvos,Kalt inėnų, KuršėmĮ gatvėmis. Iš rytų ir pietryčių pusės
būsimą getą ribojo Neries upė6i.
žydų perkėlimą i Vilijampolę tvarkė specialus komitetas, kuriam vadovavo
dr. Grigorijus Vo!fas.Buvo isteigti Transporto, Finansų skyriai ir sekretoriatas. Komitetasiš pradžių dirbo miesto rotušėje, o po savaitės persikėlė į pradžios mol-..
)'klos
patalpas
M. Daukšosg. 24. Buvo sukurtas perkėlimo (evakuacijos) planas. Iš pradžių
planuotaperkelti senamiest1ie ir geležinkelio stoties rajone gyvenančius žydus.Tvarkingą persikėlimo eigą trukdė netik transporto priemonių ir lėšų stoka, bet ir masiniaižydų butų užgrobimai;butusgrobė okupacinės valdžios įstaigos ir privatūs asmenys,o butų šeimininkai žydai paprasčiausiai buvo išmetami į gatvę. Nukentėjusieji
kreipdavosipagalbosį komitetą. Žydams buvo sudarytos nepakenčiamos gyvenim
o
sąlygos. Apie30tūkst. miesto žydų maisto produktai buvo pardavinėjami tik trijose
parduotuvėse. Dėl to žydaipatys skubėjo greičiau persikelti į getą 64 • Iki 1941m.rugpjūčio l d. į getą persikėlė apie90proc. miesto žydų.
Liepos pabaigojevokiečių karinę administraciją pakeitė vokiečių civilinė valdžia.Kauno miesto komisaru buvo paskirtas SA oberfiureris Hansas Crameris. Geto
valdymo,žydų turto ir žydų darbo jėgos panaudojimo klausimai nuo 1941m. liepos
pabaigosiki 1943m.rudens buvovokiečių miesto komisaro žinioje. H. Cramerisgeto reikalų tvarJ...'yt
oju paskyrė komisariato 2-ojo pagrindinio politikos skyriaus (HA
/l Poli
tik) vadovą ir asmeninį referentą SAoberšturmfiurerį F. Jordaną. Šisglaudžiai
bendradarbiavo su miesto komisariato Ūkio skyriaus viršininku (šis skyrius tvarkė
konfiskuoto Kauno žydų turto reikalus) Wiedmannu 6s_ Iki H. Cramerio atvykim
o
ryšiai tarpmiesto savivaldybės ir žydų bendruomenės buvo palaikomi per savivaldybės valdininką M. Kaminską. Kaip rašė dienoraštyje A. Tory, M. Kaminskas su žydų
atstovais kalbėjo griežtaįsakų ir potvarkių kalba, demonstratyviai šaltu balsu66. Atvy·
kę nacių civilinės valdžios pareigūnai žydų tvarkymo reikalus perėmė į savo rankas.
Buvopakartoti kaikurie jau anksčiau lietuvių administracijos išleisti antisemitiniai
potvarkiai. 1941m.liepos 28d. H. Crameris pasi rašė įsakymą Nr. l , kuriuo žydam
s
uždrausta vaikščioti šaligatviais, naudotis visomis pasivaikščiojimo bei poilsio vieto·
mis, 1~ešais
iais parkaisbei skverais. žydams taip pat uždrausta naudoti s visomis vie·
šoj~s~sisiekimo priemonėmis - autobusais, taksi, garlaiviais. Už įsakymo nuostatų
nes1la1kymą pagrasinta griežtomis bausmėmis 67 _
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194 1 m. liepos 31 d. H. Crameris pasi rašė viešą skelbimą Nr. 2 (Ojfentliche Beka1111t111
ac/u111g)
. Jame pakartotas draudimas iš Kauno pabėgusiems žydams sugrįžti į
miestą, o namtĮ savininkams ir valdytojams priimti pastogėn grįžtančius žydus. Skelbimu taip pat pakartotas įsakymas persikelti žydams į Vilijampolę iki rugpjūčio 15 d.
ž ydams taip pat uždrausta pa rdavinėt i, keisti ar kitu būdu realizuoti jų turimą kilnojamąjį ir neki l nojamąjį turtą68•
Liepos antroje pusėje ŽydtĮ komitetui buvo perduotas Kauno miesto burmi str o
nurodymas išsirinkti vyriausiąjį žydą (Oberj ude) ir jo pavaduotoją, kurie su savo
patarėjais turėsią sudaryti Seniūnų tarybą (Altestenrat). Ši tar yba būsianti atsakinga
už geto vidaus reikalų tvarkymą. Seniūnų taryba (dar buvo vadin ama Žydų taryba)
turėjo paskirti geto policijos vadą. Rugpjūčio 4 d. žydų pradžios mokykloje M. Dauk šos g. 24 įvyko paskutinis miesto žydų bendruomenės susirinkimas. Jame dalyvavo
28 bendruomenės vei kėjai. Susirinkimas turėjo išrinkt i Seniūnų tarybą ir jos pirm ininką. Suprasdami dramatišką padėtį ir didžiulę atsakomybę, niekas nenorėjo eiti
sun kių pareigų ir tapti savotišku atpirkimo ožiu už būsimas žydų nelaimes ir vargus.
Susirinkime tvyrojo nevilties ir pasimetimo nuotaikos. Po jausm ingų kalbų ir prašymų dr. Elchananas Elkesas sutiko eiti Seniūnų tarybos pirmin inko pareigas. Nepri klausomos Lietuvos laikais dr. E. Elkesas vadovavo Kaun o žydų ligon inės vidaus ligų
skyriui ir vertės i privačia praktika. Jis gerai išm anė savo darbą, buvo labai išsil avinęs
ir sąžiningas žmogus, tačiau neturėjo didesnės visuomeninės veiklos patirti es69 . Taip
pat buvo išrinkta Seniūnų taryba, kurios nariais tapo dalis anksčiau veikusio Žydų
komiteto narių. E. Elkeso pavaduotoju buvo išrinkt as advokatas L. Garfunk elis, tarybos nariais tapo J. Goldbergas, rabinas š. A. Sniegas, draudimo kompanijos di rektorius Michailas Kopelmanas, gydytojas Efraimas Rabinovičius. Tarybos sekretoriumi
tapo advokatas Izraelis Bernšteinas (nuo 1942 m. liepos 5 d. sekretoriumi dirb o Abraomas Golubas). Vėliau Seniūm1 tarybos sudėtis nežymiai keitėsi.
Tarybos sudėtį 1941 m. rugpjūčio 18 d. patvirt ino miesto komisaras H. Crameris70. Dauguma Seniūnų tarybos naritĮ an ksčiau dalyvavo įvai rių sionistinių partij ų ir
organizacijų veikloje. Pagal Vilijampolės žydų geto bendruomenės nu ostatus, Seniū
lllĮ taryba privalėjo n:ipintis visais geto reikalais: apgyvendinimu , maitinimu , sveikatos apsauga, švietimu, viešosios tvarkos palaikymu, įdarbinimu ir t. t. Taryba tu rėjo
teisę skirti geto gyventojams bei įmonėms mokesčius, nustatyti rinkli avas ir prievoles. Seniūm1 taryba privalėjo posėdžiauti ne rečiau kaip kartą per sava itę. Tarybos pirmininkas turėjo teisę skirti ir atleisti vistĮ geto įstaigų tarnaut ojus, bau~ti gyventoju s
už Tarybos nutarimtĮ ir įsakymtĮ nevykdymą piniginėmis baudomis ir natūrinėmis
prievolėmis. Taryba taip pat tvirtino geto biudžetą 71 •
Taryba ėmė kurti geto vidaus admin istracij,) ir geto žydų policiją. Pirmaisiais SeniCmtĮ tarybos įsakymais buvo paskirti įvairitĮ geto admini stracijos padalinių vadovai.
Maitinimo ir tiekimo skyriaus vedėju paskirtas Moisiejus Ožinskis, Finansų skyriaus
vedėj u - Nikolajus Gemelickis, Sveikatos skyriaus - Benjamina s Zacharinas, Statistikos skyriaus - Chaimas Kaganas, Technikos skyriaus - Leonas Ritas, Darbo įstaigos
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1941 m. rugpjūčio 15 d. getas buvo galutinai aptvert a~ spygliuota viela ir atri.
botas nuo išoriniopasaulio. Iki geto įsteigimo VilijampolėJe gyveno apie 12 tūkst.
žmoniu.Dabar į šį plotą turėjo sutilptibeveik 30 tūkst. žmonių. Vienam gyventojui
tekoa~ie 6 m l gyvenam
ojoploto (arba 3,5 01 2 naudi~go gyve~amoj?y ioto). Realiai
ši norma buvo dar mažesnė, kadangi getui buvo paskirtas ne visas V1hJampolės rajonas.Getasužėmė apie2 kmilgio ir l km pločio teritoriją. Jis buvo padalytas į Didijį ir
Mažąjį getus, sujungtus tiltuper Panerių gatvę. Geto teritorijoje buvo apie 350 namų.
Vilijampolės rajonasdarikigeto įsteigimo buvo netvarkingas ir purvinas: čia nebuvo
nei vandentiekio
, nei kanalizacijos, nei dezinfekcijos įstaigų, pirčių ir ambulatorijų.
Dėl tokių antisanitarinių sąlygų getui grėsė epidemijų pavojus. Getą saugojolietuvių
irvokiečių policininkai.Policij
os postai buvo išdėstyti kas l 00- 200 m. Geto apsaugos
viršininku(komendantu) iš pradžių buvoV. Kozlovskis. Komendantūra buvo įsikūru
si už geto ribų, Veliuon
osgatvėjeH.
žydų gyvenimasgete buvo nuolatos varžomas įvairiausiais vokiečių draudimais
ir reikalavimais. Buvodraudžiamabe leidimo išeiti iš geto, įsinešti į getą maistoproduktų arba preki
auti jais gete, griežtai draudžiama pasitraukti iš darbo vietos,bendrauti su nežydais ir karo belaisviais, pirkti ir skaityti laikraščius, klausytis radijo
laidų ir turėti radijoaparatus, perdavinėti ir gauti laiškus, gimdyti vaikus ir t. t. Pra
diniugeto egzistavimolaikotarpiuypač opi buvo maisto problema. Vokiečių nusiaty•
tas maisto davinysbuvoperduodamasgeto administracijai, o ši paskirstydavojį geto
gyventojams. Savaitinę maisto normą vienam asmeniui sudarė 700 g duonos, 125g
miltų, 125 g mėsos (dažniausiai šaldytos arklienos) ir kavos arba arbatos pakaitalas
.
Nepaisydamigriežtų okupacinės valdžios draudimų ir kontrolės, geto gyventojainuolatos rizikuodavo įsinešti į getą mieste nusipirktų maisto produktų, plėtėsi prekyba
pačiame geteir prie jo tvoros75•

Getovidausadministracija
(.savivalda')
1941m. rudenį getebuvo sukurtas platus ir išsišakojęs admini stracijos aparatas
,
kuriam vadovavoSeniūnų taryba. Jiveikė iki 1944 m. baland žio 4 d., paskui buvopa·
leista, 0 E. Elkesas paskirtas vyriausiuoju žydu. Tačiau reali E. Elkeso galia paleidus
Seniūnų tarybą labai sumenko76•

. . Se~iūnų taryba 1942 m. rugpjūčio 4 d. išleido aplinkraštį dėl geto pasų prievo
·
les 1ved,_mo. Paga_l_šį aplinkraštį nuo kitos dienos (rugpjūčio s d.) kiekvienasgeto
gyventoJas pnvaleJoturėti asmens liudijimą - geto pasą. Jame turėjo būti įrašoma

75

asmens pavardė, vardas, tėvavardis, gimimo data ar amžius ir adresas. Aplinkraštis
buvo išsiuntinėtas visiems Tarybos skyriams. Iš pateikto sąrašo matyti, kad tuo metu geto administraciją sudarė devyni padaliniai: Maisto (maitinimo) skyrius, Darbo
skyrius, Socialinės paramos skyrius, Sveikatos skyrius, policija, Registracijos skyrius,
ButlĮ skyrius, Ekonominių reikalų skyrius ir Švietimo skyriusn. 1942 m. rugpjūčio
mėn. geto gyvenime įvyko reikšmingų permaintĮ. Vokiečių valdžia patvirtin o naujos
sudėties Seniūm1 tarybą (pirmininkas - E. Elkesas, pavaduotojas - L. Garfunkelis,
narys - J. Goldbergas, sekretorius - A. Golubas). Seniūnų taryba privalėjo vykdyti
miesto komisariato atstovų įsakymus ir bendradarbiauti su SD įgaliotiniu žydu Beno
Lipceriu78 • Miesto komisaro potvarkiais žydams buvo nustatytos maisto normos ir
griežtai uždrausta įsinešti maisto į getą. Geto aprūpinimas maistu, kuru ir prekėmis
buvo vien Kauno miesto komisariato žinioje. Gete buvo visiškai uždrausti piniginiai
santykiai. Seniūnų tarybos kasą konfiskavo vokiečių pareigūnai. Geto admini stracijai
buvo uždrausta rinkti mokesčius ir daryti pinigines rinkliavas, mokėti atlyginimus ir
t. t. Maistas ir buitinės paslaugos geto gyventojams turėjo būti teikiamos nemokamai.
Okupacinė valdžia uždraudė žydams atlikinėti religines apeigas. Komisariato įsaky
mais buvo sumažintas geto įstaigų ir tarnautojų skaičius79• Toliau apžvelgsime įvairių
geto savivaldos padalinių veiklą.
Darbo
skyriusbuvo bene svarbiausias tarp visų geto administracijos padalinių. Su
efektyviu žydų darbo jėgos panaudojimu buvo siejamas geto išlikimas. Darbo jėgos
skirstymo biuras buvo įsteigtas dar iki geto sukūrimo (1941 m. liepos pabaigoje). Pirmomis nacių okupacijos savaitėmis visi žydai iš darboviečių buvo atleisti, jie liko be
darbo ir pragyvenimo šaltinio. Vadinamiejipartizanai ir policininkai gaudydavo žydus
tiesioggatvėse ir varydavojuos dirbti įvairių sunkių fizinių darbų. Siekdamas sureguliuoti chaotišką ir netvarkingą žydų panaudojimą darbams Žydų komitetas įsteigė darbo jėgos skirstymo biurą ir paprašė okupacinės valdžios siųsti šiam biurui užsakymus
darbo jėgai. Padėtis pasitaisė. Įvairiose vokiečių įstaigose dirbantys žydai gavo darbininkų pažymėjimus ir tai buvo tam tikra apsauga nuo areštų ir stichinių mobilizacijų
įvairiems darbams. 1941 m. liepos 25 d. darbo biuras persikėlė į Vilijampolę80 •
Geto egzistavimolaikotarpiu Darbo skyriui vadovavo Seniūnų tarybos narys advokatas Jakovas Goldbergas*. Svarbiausias objektas, kuriam reikėjo daugiausia žydų
darbininkų jėgos, iš pradžių buvo Aleksoto aerodromas. 1941 m. rugsėjo 10 d. buvo
gautas vokiečil1 įsakymas pristatyti 500 žydtĮ darbininktĮ į aerodromą naktinei pamai nai. Prisimindami „inteligentų" akciją (rugpjūčio 18 d.) žydai bijojo registruotis, nes
manė, kad ir jie bus sušaudyti. Geto policijai prievarta pavyko surinkti tik apie 200
vyrų. Visi su nerimu laukė kitos dienos, tačiau vyrai iš aerodromo grįžo sveiki. Tai

• Šias par eigas J. Goldbcr gas ėjo iki 1943 m . birželio 24 d. Jį pakeit ė Herman as Frenkelis, iki
Mait inimo skyriu i.

va dovavęs
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paskatino
žydus aktyviauregistruotis dar~ams ~~ geto ~o~icij~idarb~ su~ažėj~. Se.
niūnu tarybataippat raginogeto gyventOJUS
sąz11110ga1 d1rbt1,nes tai g~h lemtiViso
geto iikimą. Darbasaerodrome buvosunkus: kelio_likaval~n.dų po ~tv1~udangurni
reikėjo kastižemę, pakrautiir iškrauti vagonus,kęsti s~rgybm1ų patyč_ias ir mušimus.
Pėsčiomis darbininkams
reikėjo nueiti 16 km (pirmyn ir atgal). Lengviau buvo mieste
dirbančioms žydų brigadoms.Tendirbantys žydai turėjo galimybę iš valstiečių įsigy.
ti (užpinigus arba mainaisį drabužius ir pan.) maisto produktų. Įvairiems darbams
miestepirmiausia buvoimamižydų amatininkai81•
1941 m.rugsėjo 15 d. F.Jordanas perdavė SeniūntĮ tarybai 5 t(1kst.darbo pažymėjimų. Jieturėjo būti išdalytižydtĮ amatininkams ir vienuolikai gydytojų. Vienas
pažymėjimas turėjo būti skiriamas vienai šeimai. Kitiems specialistams pažymėjimai
nebuvoišduoti.Taireiškė, kadvokiečiams jie nereikalingi ir turi būti sunaikinti82•
1941 m. spaliol d. F.Jordanas pareikalavodarbams aerodrome skirti po 1000
darbininkų dienineiir naktineipamainai.Seniūnų taryba nusprendė, jog visi 1755metų vyraiprivalo dirbti aerodrome.Buvoįvestos trys pamainos, kurios pasikeisdamosprivalėjo dirbtikiaurą parą. Geto policijabuvo įpareigota užtikrinti darbininkų surinkimą. Aerodrome
dirbantiemsžydams Darbo skyrius išdalijo baltus raiščius
suvokiškaisantspaud
ais. Kadangibuvodaug žydų, vengiančių sunkaus darbo aerodrome,lapkričio 8 d. Seniūnų tarybaspecialiai kreipėsi į geto gyventojus, ragindama
sąžiningai vykdyti
savopareigas,nes kitaip getui gresia mirtinas pavojus. Žydų darbo
jėgos poreikis
vis didėjo. 1941 m. rudenį dėl masinio žydų išnaikinimo provincijoje
ir masiniosovietų karobelaisvių mirštamumookupacinei valdžiai ėmė trūkti darbo
jėgos. Tai vertė ją įdarbinti visdaugiau Kaunogeto žydų 83 •
GetoDarboskyriuspo „Didžiosiosakcijos" (1941 m. spalio 29 d.) nutarė, kad
aerodrome
privalodirbtiir 17-45 metų amžiaus moterys, išskyrus motinas, auginančias vaiku
s iki8 metų. Visdėlto getopolicijaisunkiai sekėsi surinkti reikiamą darbininkų kontingentą. Darboskyrius aerodrome dirbančius žydus aprūpindavo maisto
daviniais
ir dienpinigiais
(vyrams - JOrb, moterims - 5 rb už dieną) 84 •
Darboskyriausstruktūroje svarbų vaidmenį atliko jėgos telkimo (mobiliza·
vimo) poskyris. Jamvadovavonemažą įtaką geto administracijoje turėjęs Pavelas
Margolis.Getas buvo suskirstytas į rajonus ir kiekvienam rajonui paskirtas darbo
inspektorius. Inspektoriaibuvopavaldūs poskyrio viršininkui P. Margoliui. Jiebu·
voatsakingiuždarbobrigadų formavimą, darbininkų sąrašų sudarymą, nuobaudų
skyrimą darbodrausmės pažeidėjams. P.Margolispalaikė gerus ryšius su gete įsteig·
tos vokiečių darbobiržos (Arbeitsamt) vadovu Gustavu Hormannu. Pastarasis leido
P. Margoliui atleisti žmones nuo darbo,perkelti į geresnes brigada s ir suiminėti pa·
žeidėjus1 ;.

.. Darb~ skyrius labai stengėsi įvesti tvarką ir kontrolę darbininktĮ brigadose.
V1s1ems brigado
se dirbantiems darbininkamsbuvo išduotos kortelės su numeriais.
Kie~i~nabriga_~~tu~~~o
savonumerį. Tuo buvo siekiama užkirsti kelią savavališkam
darbininkų pereJ1m
u1,s vienos brigadosį kitą. Vyrai privalėjo dirbti kiekvieną dieną,
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išimtys buvo daromos tik sergantiems, kuriuo s patikrindavo speciali Darbo skyriaus
komisija. Moterys privalėjo dirbti kas antrą dieną. Brigadų vadovai turėjo atsiskaityti
Darbo skyriui apie kiekvieną dieną dirbusius asmenis. Neatvykusieji į darbą buvo
įtraukiami į specialius sąrašus, kurie buvo siunčiami rajonų darbo inspektori ams. Piktybiškai vengiantys darbo asmenys parai buvo uždaromi į geto kalėj imą ir atlikę bau smę iš karto siunčiami į darbą 86•
1941 m. gruodžio 5 d. Kauno miesto komisaras H. Crameris įsakė Seniūnų tarybai įsteigti gete dirbtuves ir skalbyklą. 1942 m. sausio pradžioje dirbtuvės jau veikė
ir sparčiai plėtėsi. Pirmiausia pradėjo veikti vyriškų drabužių skyrius. Čia dirbo 55
žmonės, jie taisė kariškas uniformas. Tuo pat metu pradėjo dirbti ir baltinių siuvykla.
Ji vykdė kariuomenės ir policijos užsakymus. Taip pat buvo atidaryta šepečių dirbtu vė: ji gamino šepečius batams valyti, teptukus, šluotas. Vasario mėnesį pradėjo veikti
geto skalbykla, kuri per parą išskalbdavo 600 vienetų skalbinių. Kovo prad žioje pradėjo veikti batsiuvių dirbtuvė. Be to, gete 1942 m. pradžioje buvo atidarytos muilo
ir žvakių gaminimo dirbtuvės, vilnų karšykla, koj inių mezgykla, žaislų, stalių, odo s,
alavuotojų dirbtuvės (pastaroji taisė kariškus katiliukus), remonto baras. Balandžio
pabaigoje gete veikė 14 įvairių dirbtuvių, jose dirbo 400 darbini.nkų ( pusė - mote rys).
Dirbtuvės naudojo užsakovų pateikiamas medžiagas. Kiekvienas darbininka s per dieną uždirbdavo po 0,7 1 markės (1942 m. vasario mėn.). Geto dirbtuvėms vadovavo
Seniūnų tarybos paskirta penkių asmenų administracija, vadovaujama Ekonominių
reikalų skyriaus vedėjo N. Gemelickio. Dirbtuvių administracija buvo atskaitin ga Seniūnų tarybai87 • Geto dirbtuvės sparčiai plėtėsi. 1943 m. jose dirbo apie 1400 vyrų ir
moterų, dar apie 2 tūkst. žydų dirbo brigadose už geto ribų. Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje 1943 m. vasario mėn. ataskaitoje rašoma, kad kasdien apie
9,6 tūkst. Kauno geto žydtĮ dirbo 140 darboviečių. Dauguma žydq dirbo vermachtui
reikalingus darbus ir vykdė karinius užsakymus. Dėl sunkau s darbo, maisto trūkumo,
ligų kas savaitę Kauno gete mirdavo apie 50 žmonių 58 •
1942 m. vasarą už geto ribq dirbančioms brigadom s Kauno apylinkėse buvo
įsteigtos darbo stovyklos. Jose dirbanti ems žmonėms nereikėjo kiekvieną dieną grįžti
į getą. Tokios darbo stovyklos buvo įsteigtos Jonavoje (apie 100 žmonių), Palemone
(per 100 žmonių) , Kėdainiuose (250- 300) , Kaišiadoryse (300), Babtuose (apie 1500
žmonitĮ) . 1943 m. daugiau kaip 60 proc. Kauno geto kalinių dirbo įvairius vokiečių
karo ekonomikai reikalingus darbus89 .
Vokiečių saugumo policijos ir SD vado 1943 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje rašoma, kad, Kauno getą perėmus savo žinion SS, darbo komandq skaičius buvo sumažintas nuo 93 iki 44. Numatyta įrengti devynias koncentracijos stovyklas: 2500 žydtĮ - Aleksoto kareivinėse, 1200 - Ežerėliuose, 1200 - Šančių artilerijos kareivinėse,
600 - kariuomenės autoparke Petraši(muose, 500 - Palemone, 500 - Kauno gumos
fabrike, 400 - Marijampolėje, 400 - Kaišiadoryse ir 2000 - Kauno gete90•
Kauno geto žydai buvo siunčiami darbams ir už Lietuvos ribų. 1942 m. vasario
5- 6 d. gete vyko darbininkų išvežimo į Rygą akcija. Vokiečiai pareikalavo surinkti
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vyrų darbamsRygosgete.Norsbuvo žadama po trijų mėnesių visus sugrąžinti .

Kauną, tačiau niekasnenorėjo skirtissu savošeimomis ir bijojo galimos vokiečių pro!

vokacijos.
Pirmąją dieną hauptšturmfiurerioA. Tornbaumo vadovaujamas vokiečių
3-iasis
policijos
batalionas
kartusu žydų policijasugaudė apie 200 vyrų. Kitą dieną su.
gaudyta
dar300žmonių. Jiebuvonuvarytiį geležinkelio st?ti '.r.iš_:ežtiį Rygą. Kitais
duomenimis
, i Rygą išvežta 380žydų, tarp jų 140moten,. Isveztiep nebuvo grąžinti i
9
Kauną. Karopabaigossulaukė tik apie20 į Rygą išvežtų Kauno žydų '. Į darbininkų
surinkimoakciją buvoįtrauk1a ir Seniūnų taryba (jai atstovavo Tarybos sekretorius
A.Golubas
-Tory)beiDarbosk1'rius(V.Lurjė). Šieasmenys dalyvavo siunčiamų i Rygą žydų atranko
je91•
1942m. spalio23 d. į Rygą iš Kaunogeto buvo išsiųsta dar 369 žydai. Išvežtiesiemsleistapasiimtisavodaiktusir šeimas. Išvežimui numatytus žmones gaudė žydų
policija.
Prieš išvežimą sugaudytižydai buvo laikomi geto daboklėje. Po šios akcijos
getogyventojų nuotaikabuvo labaiprislėgta, nes žmonės nežinojo, ar išvežtiejikada
nors sugrįš į Kauną ir kokslikimasjų laukia93•
1943m. spalio26 d. vokiečiai įsakė surinkti žydų darbininkus išvežimui į Estiją. Nurodytiems
išvežtiasmenims(daugiausia seniems, nedarbingiems ir ligotiems)
Seniūnų tarybaišdalijošaukimus,tačiau nustatytu laiku šaukiamieji nesusirinko.Tadaį getą buvoiškviestivokiečių ir lietuvių policininkai, kurie prievarta surinko dalį
nustatyto
žmonių kiekio
. Išvisoį Estiją išvežtaapie 3 tūkst. žydų (kitais duomenimis,
2700žmonių). Dalissuimtųjų (apie750) buvo išvežta į Osvencimo koncentracijos
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geto švara ir higiena. 1942 m. balandžio 22 d. gete buvo atidaryta pirmoji viešoji
pirtis. Lietuvių gydytojų lankymosi metu 29 geto gyventojai buvo užsikrėtę dėmėtąja
šiltine. Ligoniai gyveno savo butuose ir buvo slaugomi šeimos narių bei gydytojų.
Komisijasergančiųjų nerado. Dr. M. Braunsas gydė 70 šiltine sergančių ligonių. Nors
jis neturėjo pakankamai vaistų, mirė tik trys jo pacientai (4,3 proc.). Gete pasitaikė
ir kitų užkrečiamųjų ligų atvejų (dizenterijos, vidurių šiltinės, infekcinio hepatito),
tačiau šios ligos buvo gana sėkmingai gydomos ir neišplito. Apie jas nesužinojo ir
97
okupacinė valdžia •
Mažamečiai našlaičiai (l-4 metų) buvo apgyvendinti ligoninėje. Ten jiems paskirta speciali palata. Našlaičius prižiūrėjo dr. B. Zacharino vadovaujami Sveikatos
skyriaus darbuotojai. Jais taip pat rūpinosi geto Socialinės pagalbos skyriaus tarnautojai (jie aprūpindavo našlaičius maisto produktais, samdydavo aukles). Esant dvigubai
priežiūrai kartais tarp dviejų skyrių vadovų (dr. B. Zacharino ir dr. Elijahu Segalio)
kildavo konfliktų dėl kompetencijos98 • Sveikatos skyriaus veikla atsispindi Seniūnų
tarybos mėnesinėse ataskaitose. Štai 1942 m. birželio mėn. geto gydymosi įstaigose
buvo suteikta ambulatorinė pagalba net 9187 pacientams99 • 1943 m. liepos mėn. geto ligoninėje gydėsi 82 ligoniai, gydytojai tą mėnesį atliko 82 operacijas, tarp jų 55
abortus (geto moterims gimdyti buvo draudžiama). Sveikatos skyriui pavaldi sanitarinė tarnyba patikrino 342 butus ir 19 butų dezinfekavo. Geto pirtyje per mėnesį išsimaudė 2153 žmonės. Beje, sunkiems ligoniams ne visada galėjo padėti ir gydytojai.
1942m. rugsėjo mėn. gete mirė net 15 ligoniųHX>_

stovyklą!<.

Sveikatos
skyrius.
Visą geto egzistavimolaikotarpį (nuo 1941 m. rugpjūčio iki
1944m. liepos vidurio) skyriui vadovavogarsus Kauno chirurgas dr. B. Zacharinas.
Sveikatos
skyriaus žiniojebuvogetoligoninė, slapta infekcinė ligoninė, vaikų konsultacija,slaptisenelių ir invalidų namai.Geto Sveikatosskyriuje dirbo 25-30 gydytojų.
Darbojėgos skirstymoskyrius ir getodirbtuvės turėjo savo gydytojus, kurie nebuvo
pavaldūs Sveikatos
skyriui. Dr.B.Zacharinasne tik vadovavo skyriaus darbui, betir
dirbo chirurgodarbą, beveikkasdienoperuodavoligonius95_ Iki Mažojo geto likvidavimo(1941m. spalio4 d.) ten veikė chirurginė ir infekcinių ligų ligoninės. Akcijos
metubuv~sudegintainfekcinių ligų ligoninė su joje buvusiais ligoniais, medicinos
personalutr brangiaaparatūra. Ligoninės vadovui dr. Mozei Braunsui tik per atsitik·
tm~mą pavyk~!šve~gti
_mirties96• Po Mažojogeto likvidavimo reikėjo iš naujo kurti
sve'.kat
_os pnez_mros 1sta1gų sistemą. Geto gydytojai turėjo itin akylai slėpti užkrečia·
m~ų ligų atveJus,_
nes jiems paaiškėjus galėjo kilti didelė grėsmė viso geto egzistavi
·
~u~.1942~- s_
palio 15 d. getosanitarines sąlygas tikrino lietuvių gydytojų komisija.
Jiitmd~m-~Jos
1_,ar getenesergamaužkrečiamosiomis ligomis, kadangi Sveikatosval·
dyb~apiesiasligas getogydytojų nebuvoinformuojama. Kiekvieną tokį ligonį slapta
g'.ded_r. M:_Brau~sas. A~tisanitarinės geto kalinių gyvenimo sąlygos buvo itin pala~kiosuzkreciamos1oms
ligoms atsirastiir plisti. Geto administracija stengėsi rūpinllS

Maitinimoir tiekimoskyrius.
Skyriaus vedėju iš pradžių buvo paskirtas M. Ožinskis,
pavaduotojais - Semionas Arliukas ir Josifas Buršteinas. 1942 m. liepos 5 d. skyriaus
vedėju tapo Samuelis Kaganas-Rapoportas 101• Pagal Seniūnų tarybos patvirtintą etatų
sąrašą skyriuje dirbo 11 tarnautojų 102 • Maitinimo skyrius privalėjo rūpintis maisto tiekimu ir paskirstymu geto gyventojams. Skyriui buvo pavaldžios gete buvusios maisto
parduotuvės ir sandėliai. Maisto problema gete visuomet buvo aktuali, tačiau ypač opi
ji buvo pirmosiomis geto egzistavimo savaitėmis. 1941 m. rugpjūčio 28 d. skyrius nusiuntė raštą Maitinimo valdybai, kuriame buvo aprašyta varginga geto gyventojtĮ padė
tis ir minimas padidėjęs geto vaikų mirtingumas dėl maisto trūkumo 103 • Vis daugiau
žydtĮ pradėjus dirbti už geto ribq, atsirado galimybė iškeisti įvairius daiktus į maisto
produktus ir atsinešti juos į getą. Prie geto tvoros taip pat užsimezgė nors ir draudžia ma, tačiau intensyvi prekyba su lietuviais, todėl maisto problema gete sušvelnėjo.
Butų skyrius.
Skyriaus vedėju iš pradžilĮ buvo paskirtas D. kikovičius, pavaduoto ju - Naumas (Nachumas) Giršovičius. Nuo 1942 m. kovo 17 d. skyriui vadovavo Peisachas Meškucas, anksčiau ėjęs Darbo įstaigos miesto brigadų referento pareigas '04.
Iš pradžit1skyriuje dirbo net 58 tarnautojai, 1942 m. liko tik 5105 • Gyvenamojo ploto
problema ypač aktuali buvo pirmaisiais geto egzistavimo mėnesiais, kai į getą buvo
sugrf1sta beveik 30 tūkst. žmonių. Po masinių 1941 m. rudens žudynitĮ buttĮ proble-
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i._
'Vartaleir nustatė, kad vienam gyventojui čia tenka vidutini škai 2,67 1112 ploto. Na.
mų būklė buvo ivertintašitaip:22,5 proc. gera, 44 _proc._viduti'.1ė, 33,5 proc. blogai~_
Dažnigetoteritorijo
s mažinimaisukeldavodaug rup_esčtll ~kynaus _tarnautojams, nes
per trumpą laiką reikėdavo surasti iškraustomie_~ s zmonem s t~~UJU
~ butus. 1942 m.
rugsėjo mėn. iš Demokratų gatvės rajonovokieč1a1 pare1~alavo 1skelt1 a~1e1700 žydų.
Perkelt
ieji buvoapgyvendintijau užimtuosebutuose 1rdel to gyvenamoio ploto vidurkis vienam getogyventojui nukritoiki 2,25 m210i .
Ekonomini
s (ūkio) skyrius buvo įsteigtas 1941 m. rugsėjo l l d. vietoj panaikinto
Finansų skyriaus.Sl,_
-yriaus vedėju 1942 m. liepos 5 d. paskirta s N. Gemelickis.Netrukusjį pakeitė Markus Potruchas108
. Tuomet skyrių sudarė transporto , elektros,
amatininkų, daržo,~ų pos"-yriai, remonto dirbtuvės ir pirti s. 1942 m. birželio mėn.
Ūkio sl,_-y
riuje buvosujungtos ,~sos ekonominio pobūdžio ir gyventojų aptarnavimo

istaigos.Prie sl,_
•yriaus buvoprijungta vaistinė, drabužių taisymo dirbtuvės ir nauja
skalbykla109• Skyriaus veikla nuolat plėtėsi, nes jis rūpinosi kasdi en iais geto gyventojų
poreikiais.Buvosteigiamo
s naujos dirbtuvės, plėtojama daržininkystė. 1942 m. lieposmėn. daržovessodino, daržusravėjo ir tręšė l 59 geto gyventojai. Daržų apsaugai
buvoįsteigtas specialus būrys. Didžiojiderliaus dalis buvo skiriama geto ligonineiir
sunkius fiziniusdarbus dirbantiems darbininkams110.
Socialinės paramos
skyrius
buvo įsteigtas 1942 m. kovo 17 d., jo vedėju paskirtas
dr. E. Segalis,kuristoliauėjo ir geto pirmosios ambulatorijos vedėjo pareigas111
. Viena svarbiausių skyriaus istaigų buvo viešoji valgykla, maitinu si skurdžiausius geto
gyventojus.1942m. lieposmėn. ji nemokamai išdalijo 13 229 pietų porcijas ir dar 10
tūkst. porcijų buvoparduotasumažintomiskainomis. Per dieną valgykla vidutiniškai
paruošdavo780porcijų. Valgyklosveiklosplėtrą stabdė maisto produktų stoka112
. Skyriusteikė pagalbą geto gyventoja
ms ne tik maisto produkta is, bet ir drabužiais, malkomisir pan.1942 m.lieposmėn. skyriaus tarnautojai išdalijo 792 vienetus drabužių,
3
21 m malkų, 180kganglių, 260kg duonos. Skyrius taip pat įrengė nuosavą kepyklą,
kuriojepalankiomis
sąlygomis gyventojams buvo leidžiama keptis duoną iu_

Švie
timo (mokyklų) skyriusbuvoįsteigtas 1941 m. lapkričio 25 d. Tuomet jis vadi·
nosi Kultūros ir švietimo skyrius. Seniūnų taryba nutarė kartu su skyriumi įsteigti
mokyklą 7-14 metų vaikamsRamygalosgatvėje. Šeštadieniais šioje mokykloje turėjo
būti dėstomi tik religiniaidalykai11
4.Skyriaus vedėju paskirt as dr. Nachmanas Šapt·
ra, sekretore- ChajaSniegienė, mokytojais dirbo 12 asmenų 11s_ 1942 m. liepos pr~džiojenacių valdžiosįsakymu buvo mažinamas geto adminis tr acinis aparatas, ~el
to kartusu kitomisįstaigomis buvo uždarytos dvi mokyklos 116 . Okupacinė valdzta,
matydamagetodirbtuvių naudą, leido steigti profesinius kur sus ir amatų mokyklas.
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Gete veikė mCtrininkų, stalių, šaltkalvitĮ, vandentiekio specialistLJir kitLJ specialybių
kursai' 17. 1942 m. spalio mėn. geto ama tų mokykloje šaltkalviais ir staliais mokėsi 79
mokiniai118.
Gyventojų registracijosskyrius
. Tiksli skyriaus įsteigimo data nėra žinoma. 1942 m.
sausio mėn . geto admi nistracijoje veikė Gyventojų judėjimo ir kontrolės įstaiga, kurią sudarė metrikacijos punktas ir ad resų biuras119
. Ši įstaiga iš esmės atliko gyventojtĮ registravimo ir statistikos biuro funkcijas. 1942 m. liepos 5 d. skyriaus vedėju
buvo paskirtas žurnalistas Rudolfas Valsonokas120. Vokiečių reikalavimu liepos mėn .
skyrius sudarė visų geto gyventojų sąrašą. Skyriaus tarnautojai išdavinėjo geto admi nistracijai ir gyventojams įvairius pažymėjimus, rengdavo statistines ataskaitas ir suvestines121.Pavyzdžiui, 1942 m. rugsėjo mėn. adresų biuras suteikė 2019 inform acijLJ
geto istaigoms ir 265 informacijas privatiems asmenims. Tą patį mėnesį metrikacijos
punktas gete užregistravo 18 santuokų, 3 gimimus ir 25 mirties atvejus122•
Geto savivaldoje kuri laiką veikė ir kiti skyriai (Juridinis, Technikos, Finansų),
tačiau jie arba buvo panaikinti, arba prijungti prie kitų skyrių ir ryškesnio pėdsako
geto istorijoje nepaliko.

Getopolicija.Tvarkai gete palaikyti SeniūntJ taryba 194 1 m. rugpjūčio 6 d. nutasteigti geto policiją. Savanorius pradėta registruoti rugpjūčio l O d. Geto policijos
viršininku Seniūnų taryba paskyrė M. Kopelmaną (jis taip pat buvo SeniŪnlJ tarybos
narys), jo pavaduotoju išrinktas kpt. Michailas Bramsonas. Į policiją pirmiausia buvo
priimami tarnavę kariuomenėje ir fiziškai stiprūs bei sveiki vyrai ir jaunuoliai. Geto
policija pradėjo veikti rugpjūčio 15 d. Iš pradžitĮ joje tarnavo tik 60 vyrų 123• Ilgainiui
ji išaugo į gerai organizuotą, didelį ir drausmingą struktūrinį padalinį. Getas buvo
suskirstytas į keturis policijos rajonus (nuovadas). RajontJ (nuovadų) viršininkais
ivairiu laiku buvo Kopelis Gudinskis (šias pareigas ėjo iki 1943 m. vidurio), Chaimas Rubinsonas (ėjo Mažojo geto rajono viršininko pareigas iki šio geto likvidavimo
194 1 m. spalio 4 d.), Dovydas Tamšė, Jehošua (Ika) Grinbergas - pirmojo rajono vadas ( 1944 m. kovo 26 d. sušaudytas IX forte)*, Josifas Panemunskis ( 1944 m. kovo
26 d. sušaudytas IX forte). Geto kriminalinei policijai vadovavo M. Bramsonas, geto
vartų sargybai - Levas Aronovskis (sušaudytas 1944 m. kovo 26 d. IX forte). Geto
policijos inspektoriumi kurį l aiką dirbo Mošė Levinas (sušaudytas lX forte 1944 m.
kovo 26 d.). VyresnitĮjtĮ policininkLJbuvo apie 15-2 0 žmoniLJ114
. 1941 m. rugsėjo l d.
geto policijoje tarnavo 172 žmonės, vėliau policininkl1skaičius išaugo iki 220 -2 30
žmonitJ. 1942 m. sausio l d. duomenimis, geto policijoje tarnavo:
a) aktyvi tarnyba ir vadovybė - 158 žm.;
b) tardytojai, informacijos tarnybos darbuotojai ir prokurorai - 10 žm.;
rė

' Pagal kilus šaltinius getopolicininkai buvo sušaudyti IX forte 1944 m. kovo 27 d.
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e)kanceliarija
- 12žm.;
d) medicino
s personalas- 3 žm.;
e) adrestĮ biuras- 9 žm.;
f) kurjeriai- 6 žm.;
g)kiti- 10žm.
Iš 1~so - 208žm.125
Įvyko permaintĮ ir policijosvadovybėje. Nauju geto policijo~ :ado ~--~opelmano pavaduotoju
1941m. gruodžiol d. buvo paskirtas bu~ę~ 3~!0JOp~l1C1Jos
rajono
vadasJehudaZupovičius (šias pareigasėjo iki 1942 m. b1rzeho pabaigos, vėliau ii
pakeitė buvęs getoteismoteisėjas JakovasAbramovičius, ~ J.~upovičius ~uvoperkeltasį policijos
inspektoriauspareigas)
. Policijos inspektonum1 buvo paskirtas L Grinbergas
, kanceliari
jos ~ršininlm - AbraomasŠulmanas126• Nauja policijos vadovybė
ryžtingai
ėmėsi darboir reformtĮ.
1941m. gruodžiomėn. buvopriimtasgeto policijos statutas, nustatyti laipsniai
ir skiriamieji
ženklai, įsteigtas kalėjimas. Policijaturėjo teisę neklusniems getogyventojamstaik-yti
fiziniopoveikiopriemones,bausti juos piniginėmis baudomis(iki
100 rb) ir uždar)'ti į kalėjimą (iki7 parq}12; .
Iš policijosbuvo atleisti pagyvenę, fiziškaisilpni ir kiti šiai tarnybai netinkam
i
asmenys.
Buvopriimtadaugjaunq ir energingqžmonių. 1941 m. gruodžio mėn. gete
buvo įkurta kriminalinė policija.Jojeiš pradžių dirbo 17 policininkų (viršininkasM. Bramsonas, pavaduotojas - PerecasPadisonas)128•
Vienaiš getopolicijosfunkcijqbuvokovasu nelegaliais geto gyventojų išėjimais
už getoribtĮ. Budinti
s getopolicininkasvos ne kasdien apie tai raportuodavo savoviršininkams, o šie- Seniūnq tarybospirmininkui. 1942m. sausio 25 d. budintis policijosviršininkas
pranešė Seniūnq tarybospirmininkui, kad sausio 22 d. į 3-iąją policijos
nuovadą geto vokieėiq sargybapristatė sulaikytą 13 metų berniuką Henrį Volfsoną,
kurismėgino išeiti užgetoribq. .,Pagalmano baudžiamąjį nutarimą Nr. 122,- rašo
policijo
s budėtojas, - pil.Volfsonasnubaustas3 parom arešto [ ... ]." 129
1942m. vasario8 d. budintisgeto policininkas persiuntė 1-osios nuovadosviršininkuil 5 pabėgusiq kaliniqsąrašą ir įsakė „tuojau griebtis priemonių ir patalpinti
kalėjiman" 1 30•

Getopolici
ja kasdienpranešdavoapie įvykius, susijusius su getu ir jo gyventojais
.
1942m.birželio15d. budintis policininkaspranešė, kad tą dieną Panerių gatvėje vokie
ėitĮ sargybinis nušovė per tvorą bandantį išeiti 50 metų Moisiejų Rozenbergąn 1 •
1942m.kovo29d. Seniūnq tarybaipranešta apie vokiečių sargybinių aerodro·
me kovo23d. nušautus du žydų darbininkus- Nachmaną Sroką ir Joselį Fridą. Ab~
nušautiužmėginimą nusipirktimaistoproduktų. Lavonai buvo atvežti į getą ir palai·
dotigetokapinėse I32•
Getoteismas
buvo įsteigtas Seniūnų tarybos nutarimu 1941 m. spalio 24 d. Svar·
biausiasjo tikslas- teistituos žydus, kurie piktybiškai vengė vykdyti darbo prievolę
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ir tuo kėlė pavojtĮ visam getui. Teismas galėjo nusižengusius asmenis įkalinti iki vieno
mėnesio daboklėje 133 • Po „Didžiosios akcijos" teismas daugiausia nagrinėjo turtinius
ginčus. Po akcijos dažnai kildavo konfliktų dėl nužudytųjų palikto turto, į kurį pretenduodavo ir giminės, ir kaimynai. Geto teismas nustatė taisyklę: nužudyto ar din gusio geto gyventojo turtas priklauso jo vaikams ar anūkams. Jei tokių nėra, turtas
atitenka tėvams, jei ir tokių nėra - broliams ir seserims, jų nesant - Seniūnų tarybai.
Ši be paveldėtojų likusį turtą dažniausiai paskirstydavo vargingiausiai gyvenantiems
arba sunkiausius darbus dirbantiems geto gyventojams. Teismas taip pat nagrinėjo
kriminalines bylas (vagystės, muštynės ir pan.). Geto teismo pirmininku dirb o žymus
teisės specialistas prof. Simonas Beliachinas (jis vėliau susirgo depresija ir buvo nu žudytas 1944 m. kovo 27 d. per „vaikų akciją" IX forte). Pirmininko pavaduotoju dirbo
advokatas Jakovas Abramovičius, teismo nariais - Mošė Tabačnikas, Mošė Zakas, Isakas Černis, Efraimas Buchas (pastarasis ėjo ir prokuroro pareigas). Tokios sudėties
teismas egzistavo iki 1942 m. liepos 5 d., kai vokiečių įsakymu geto teismas buvo
likviduotas. Teismo dokumentai buvo perduoti Seniūnų tarybo s sekretoriatui. Vėliau
buvo įsteigta teisminė komisija prie geto policijos134•
1943 m. liepos 14 d. Seniūnų taryba pamrtino geto žydų policijos nuobaudų
skyriaus (t. y. teismo) nuostatus. Pagal juos geto žydų policija buvo įgaliota spręsti civilinius ir kriminalinius geto gyventojų reikalus. Geto policijos vadovybėje tuo tikslu
ir buvo įsteigtas nuobaudų skyrius, kurį turėjo sudaryti trys policijos tarnautojai, savo
laipsniais atitinkantys rajono vado pareigas. Šis skyrius bylas nagrinėjo remdamasis
Lietuvos Respublikos įstatymais ir procedūromis bei Seniūnų tarybos potvarkiais ir
instrukcijomis. Nuobaudų skyrius nagrinėdavo bylas,kurias jam pateikdavo geto policijos kriminalinis skyrius, nuovadų vadai ir Seniūnų tarybai pavaldžių kitų įstaigų vadovai,taip pat privačių asmenų skundus ir pareiškimus. Jo sprendimus buvo galima apskųsti Seniūnų tarybos skundų komitetui. Šio komiteto sprendimai buvo galutiniai 135 •
Visas nuobaudų skyriuje ir skundų komitete svarstomas bylas nagrinėjo tr ys teisėjai, paeiliui eidavę pirmininko pareigas. Nuobaudų skyriaus nariais buvo advokatas
E. Buchas, advokatas M. Zakas ir L Černis. Skundų komiteto nariais buvo advokatai
Izraelis Bernšteinas, Mošė Tabačnikas ir Natanas Markovskis. Geto teismas (vėliau
nuobaudtĮ sJ...-yrius)
iš esmės dirbo nelegaliai, kadangi gestapas uždraudė jo veiklą,
nes save laikė vienintele institucija, galinčia teisti žydus. Pradiniu geto egzistavimo
laikotarpiu labai dažnai buvo nagrinėjamos bylos dėl gyvenamojo ploto. Butų skyrius
nepajėgė aprūpinti visų į getą atkelttĮ žydtĮ gyvenamuoju plotu, tad šiuos ginčus perduodavo spręsti teismui. Teismas griežčiau bausdavo tuos asmenis, kurie užgrobdavo
nužudytųjtĮ ar išvežtųjtĮ butus ir kitą nuosavybę. Geto teismo veikla turėjo įtakos geto
gyventojt!moralės stiprinimui ir nusikalstamumo mažinimui 136•
Administracine tvarka nubaustų geto gyventojų skaičius nuolat augo. Tai liudijo, kad atskleistų nusižengimų ir nusikaltimų procentas didėjo. 1941 m. rugpjūčio
mėn. už įvairius nusižengimus (pvz., geto policijos ir administracijos darbuotojų įžei
dimus, darbo prievolės vengimą, muštynes ir t. t.) buvo nubausti 6 geto gyventojai,
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p 1·o 2l lapkričio_ 111(šį mėnesį už sanitarinės priežiūros pažei
rugseio- 12, s a 1 - ,
•.
.
•
•
dimus buvonuteistanet80 žmoniq), gruodz10- 92, 1942 111• sausio men. - 86,vasa.
„

rio- 207 žmonės137 •
Getoteisėsaugos sistemojesvarbtĮ vaidmenį vaidino prokuroras ir kalėjimas (daboklė). Prokuroras
(šiaspareigasėjo E.Buchas)buvo pavaldus geto policijos viršininkui.Jis nagrinėdavo visaspolicijosrajonq ir kriminalinės _polic_ijosvedamas bylas,
rašydavokaltinamuosiu
s aktus ir perduodavojuos ~e~o te1smm._Prokuror~s turėjo
teisę kontroliuoti
visus tardymoorganus (taip buvo 1k11943 m. liepos pabaigos,kai
buvoįsteigtas nuobaudqskyrius)138•
Po„didžiosios akcijos
" (1941m. spalio 29 d.) gete buvo įsteigtas kalėjimas. Jis
buvoreikalin
gasdrausmei ir tvarkai palaikyti.Į kalėjimą dažniausiai buvo sodinami
vengiantys
darboir kriminaliniu
s nusikaltimusįvykdę asmenys. Įsteigus kalėjimą sumažėjo šių nusižengimų, nes juosdarantysasmenyssuprato galį sulaukti realiosbausmės. Kalėjimas, kaipatskirasadministracijos vienetas, buvo pavaldus geto policijos
viršininkui.Kalėjimas (daboklė) buvoįsteigtas 2-ojo policijos rajono teritorijoje,po
,,Didžiosio
s akcijos"ištuštėjusiame pastate.Oficialiai kalėjimas pradėjo veikti 1941m.
gruodžio
5 d. Kalėjimo administracijoje
dirbo 6 asmenys: kalėjimo viršininkas, sekre•
torius,vachmist
ras ir trysprižiūrėtojai. Administracijadirbo pagal geto policijosviršininkopatvirtintą statutą ir instrukcijas.Daboklėje moterys ir vyrai buvo laikomiatskirose kamerose
. Suimtieji
turėjo per dieną dirbti 8 valandas. Ilgesniam laikui nuteisti
asmenysturėjo teisę į vieną 15min. trukmės pasimatymą per savaitę. Daboklės vidaus
tvarką pažeidžiantys
asmenysgalėjo būti baudžiamitokiomis bausmėmis: pasivaikščio•
jimų uždraudimu
, maistonormossumažinimu, pasimatymų uždraudimu ir karceriu.
Sulaik
·ytiejiturėjo teisę kalėjimo administracijosdarbuotojų veiksmus apskųsti daboklės viršininkui(kurį laiką kalėjimo viršininku buvo Judelis Aronovskis) 139•
1942m. lapkričio l d. getopolicininkaidavė priesaiką. Tą dieną ješivos salėje
įvyko iškilminga
priesaikos davimoceremonija. Čia susirinko 152 žydų policininkai,
Seniūnų tarybosnariaiir kitigetoadministracijosatstovai. Seniūnų tarybos sekretoriauspavaduotojas
skaitė priesaikostekstą hebrajų ir jidiš kalbomis, o policininkaijį
kartojo:,.Aš,Vilijampolės getožydų policijosdarbuotojas, Žydų tarybos pirmininko
ir policij
osvadoakivaizdoje
iškilmingaipasižadu:
- nepaisydamas pavojų ir negailėdamas laiko vykdyti man patikėtas pareigas;
- nesiektinaudos išužimamų pareigų nei sau, nei draugams, nei pažįstamiems;
- griežtaisaugotitarnybospaslaptis;
- visas savojėgas ir žiniasskirti geto žydq bendruomenės Jabui."140 Po to visi
ceremonijoje
dalyvau
jantys policininkaiėjo prie stalo ir pas irašinėjo po priesaikos
tekstu. Pnesaikos priėmimo ceremonijaivadovavo tuometini s geto policijos vado
pavaduotoia
s J.Zupovičius. Iškilmėms baigiantisvisi susirinkusieji sugiedojo sionis·
tų himną
·e prie
· geto policijos buvo įsteigtas orkestras
.. ,. "Hati
. k. va""'· 1942m. prad'·z1oi
(,.V
,lt,s ). Jodmgentubuvo Michelis Hofmekleris, o koncertmeisteriu - smuikinin·
kas Abromas Stupelis142•
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1944 m. kovo 27 d. vokiečiai apkaltino geto policiją ryšiais su pogrind žiu ir paPolicininkai buvo išvežti į Kauno IX fortą ir tardomi , reikalaujant parodyti geto gyventojų slėptuves (,,malinas"). Tardymui vadovavo oberšarfiureris Bruno Kittelis. Po kvotos buvo sušaudyti 34 policininkai, atsisakę pranešti gestapui
apie gete esančias slaptavietes. Likusieji policininkai grąžinti į getą. Geto policija buvo
reorganizuota į tvarkos tarnybą, o jos viršininku paskirtas glaudžius ryšius su gestapu
palaikęs B. Lipceris, pavaduotojais - Tanchumas Aronštamas ir Chaimas Grosmanas.
Tvarkos tarnyba (43 žmonės) veikė iki Kauno geto likvidavimo.
Dauguma geto gyventojų žydų policijos nemėgo. Geto policija privalėjo vykdyti
okupacinės valdžios ir SeniCmų tarybos nurodymu s, kurie dažnai būdavo skausmingi
ir nemalonūs geto gyventojams: vykdyti prievartines mobilizacijas darbams, išvežti
už geto ribų (pvz., 1942 m. vasario mėn. į Rygą), eiti įvairias sargybas, vykdyti areštus
ir kratas, persekioti nustatytą geto vidaus tvarką pažeidusius asmenis. Dažnai geto
policininkai naudodavosi tarnybine padėtimi (pvz., reikalaudavo, kad grįžtantys iš
miesto žydai duotų jiems maisto produktų, per kratas konfiskuodavo ir pasisavindavo
įvairius geto gyventojų daiktus), mušdavo savo tautiečius 143 •
Vis dėlto tarp geto policininkų buvo daug sąžiningų ir dorų žmonių, kurie stengdavosi kiek įmanoma padėti kenčiantiems savo tautiečiams; nem ažai policininkų rė
mė antifašistinį geto pogrindį arba patys dalyvavojo veikloje. Dėl to daug policininkų
buvo sušaudyta IX forte (J. Zupovičius, J. Grinbergas ir kt.).
Kaip rašė buvusi Kauno geto kalinė S. Ginaitė-Rubinsonienė, net ir geto sąlygo
mis valdžios aparatas veikė pagal jam būdingus biurokratijos dėsnius: ,,Administracijos aparato darbuotojai ir jų giminės bei artimieji naudojosi įvairiomis privilegijomis
ir lengvatomis. Dažnai savo kėdėse jie jautėsi esą visagaliai valdovai. Su lankytojais
ir prašytojais jie elgėsi įžūliai ir arogantiškai. Tarybos nariai, administracijos aparato
darbuotojai, darbo brigadų ir geto dirbtuvių vadovai sudarė Kauno geto privilegijuotą
sluoksnį, jo elitą. [... ]
ŽydtĮ admin istracija dėjo visas pastangas, kad išsaugotų getą ir pratęstų jo egzistavimą. Tačiau labai dažnai tai buvo vykdoma atskirų geto gyventojų grupių sąskaita.
ŽydtĮ administracija, vokiečiams reikalaujant, didindavo dirbančiųjų skaičių, ragino
vykdyti vokiečių įsakymus ir neprieštarauti jiems, laikytis visų vidaus gyvenimo taisyklitĮ. Vokiečiams reikalaujant, jie buvo priversti sudarinėti deportuojamų asmenų
sąrašus, organizuoti jų suėmimą ir perduoti savo aukas vokiečiams. Todėl dažnai žydtĮ administracija nacilĮ verčiama turėjo priimti nelengvą sprendimą: kas turėjo būti
pasmerktas deportavimui ir kam laikinai dar buvo leidžiama gyventi. Nekelia abejo nitĮ, kad, gyvendami gete, žydų administracijos darbuotojai buvo verčiami vienaip ar
kitaip bendradarbiauti su naciais. Tačiau žydų administracijai, kaip ir visiems kitiems
geto kaliniams, grėsė mirtis ir jq laukė vienodas su kitais likimas."H4
bėgi nHĮ organizavimu.
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Getopertvarkymas
i koncentracijos
stovykli
1943m. rudenį Kaunogetogyvenime įvyko didelės per~aino s: ~e~asbuvoper.
tvari..
-ytasį koncentracijosstovyklą.:~ '.nettĮ b~r~_e
lio 21d_-H. H1mmlens 1sa~~Ostlan.
do SSir policijos vadui F.jeckelnm iki rugp1uc10_1_d. ~1~u: Ostlande_esa_nc'.us
getus
pertvari..,rti
į koncentracijo
s stovyklas.Žyda.~1s t~r~J~. ~ut1 ~1
z~ra~s~ad1r~h uz stovyk.
los ribų, dalis getuose kalinamų žydų tureio but1 1ss1ųst1 dirbti l skalunų kasyklas
Estijoje,darbuinetinkamižydai(seneliai,ligoniai, mažamečiai vaikai) t~rėjo ?ūti sunaikinti
1'5. Getovaldymą iš civilinės valdžios(miesto kom1sanato) tureJo penmti SS.
Getasbuvosvarbus vokiečių civilinės valdžios pajamų ir pasipelnymo šaltinis, todėl
civilferv
altungasstengėsi kuoilgiau uždelsti geto perdavimą SS valdžion. Kaunogetą
SSį savorankas perėmė tik 1943m. rugsėjo-spalio mėn . Kauno koncentracijosstovykloskomendantu
buvopaskirtasSSoberšturmbanfiureris Wilhelmas Gocke.Žydų
kontrolė dar labiausugriežtėjo. Namai vėl buvo sunumeruoti , kiekvieno namo (bloko) seniūnas privalėjo kasdientikrinti gyventojų skaičių. Aleksoto ir Šančių stovyklų
žydaibuvoaprengtidryžuotai
s drabužiais1'6• Buvo įsteigta koncentracijos stovyklos
komendantūra (komendanta
s - W.Gocke, apsaugosviršininkas - SS unteršarfiureris
JosefasPilgramas, darbojėgos panaudojimoviršininkas - SS oberšarfiureris Franzas
Aueris).žydaiturėjo dirbtitikizoliuotose stovyklose;civilinėse įstaigose miestedirbti buvodraudžiama147• Getopavertimas koncentracijosstovykla sukėlė žydamsdidelę
baimę ir nerimą. Daugkasmanė, kad Kauno getas netrukus bus likviduotas, kaiptai
padarytasu Vilniausgetu(1943m. rugsėjo mėn.). Vis dėlto Kauno getas išlikoiki pat
nacių okupaci
jospabaigos
. Apie4 tūkst. geto kalinių buvo paskirstyti darbo stovykloseuž getoribų - Aleksote ir Šančiuose. Gete liko apie 8 tūkst. žmonių, didesnė pusė
dirbogetodirbtuvėse .
1944 m.kovo27 d. gete buvo įvykdyta nepaprastai žiauri vaikų atėmimo akcija,
kuriaivadovavooberfiureris
Wilhelmas Fuchsas, hauptšturmfiureris Špicas ir ober·
šarfiureri
s B. Kittelis. Akcijaįvykdyta tuo pretekstu, kad koncentracijos stovyklo
je
turėjo būti kalinamitik darbingižmonės, o vaikai ir seneliai turėjo būti likviduoti.l
getą įsiveržę esesininkai ir ukrainiečių policininkai {vlasovininkai) vaikščiojo po na·
mus,atiminėjo iš motinų vaikus iki 12 metų ir mėtė juos į autobusus ir sunkvežimius.
Pasipriešinusias motinas mušė šautuvų buožėmis ir užsiundė šunimis. Taip pat buvo
suiminėjami ir nedarbingiseneliai. Iš viso suimta apie l ,7 tūkst. vaikų ir senelių. Tą
pačią dieną suimta ir apie 130 geto policininkų: 34 sušaudyti IX forte, kiti sugrąžinti
i getą. Išvežtų vaikų ir senelių likimas nėra tiksliai žinomas. Greičiausiai jie buvoiš·
vežti į Osvencirno
arbaMaidanekokoncentracijos stovyklasl◄9_ Gestapas intensyviai
ieškojogete įrengtų slėptuvių. Dalis suimtų žydų policininkų išdavė jiems žinomas
slėptuves. Nuo1944m. kovo 27d. ikibalandžio vidurio gestapas gete surado ir sunai·
kino25geraiįrengtas slėptuves (bunkerius). Kai kurie bunkeriai buvo šildomi, turėjo
elektro
_sšviesą,_vandenį ir buvoilgam laikui aprūpinti maisto atsargomis. Be to.juose
rasta gmklų lf saudmenų. Vokiečių saugumo policijos ir SD 1944 m. balandžio 19 d.
148
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pranešime RSHA rašoma, jog, apytikriais skaičiavimais, iš Kauno geto koncentracijo s
stovyklos ir jos filialų kitose Lietuvos vietovėse pabėgo mažiausiai 1,5 tūkst. žydų, dėl
to pietvakarinėse Lietuvos apskrityse labai suaktyvėjo sovietų partizanai 150.
Geto reorganizavimas į koncentracijos stovyklą reiškė dar didesnę SS kontrolę
ir drausmės stiprinimą, geto savivaldos apribojimą (Seniūnų tarybos paleidima s, geto
policijos pavaldumas SS komendantūrai), geto decentralizavimą (išskaidymas i ma žesnes stovyklas), gestapui ir SS patikimų asmenų skyrimą į atsakingus postus (pvz.,
B. Lipcerio paskyrimas „žydų tvarkos" tarnybos viršininku) 151.
Getolikvidavimas
ir Kaunožydų kalinimas
Vokietijos
koncentracijos
stovyklose

Frontui artėjant prie Kauno, naciai nusprendė galutinai likviduoti žydų stovyklas. 1944 m. liepos 5 d. getą apsupo sustiprinti esesininkų būriai. Dalis geto kalinių
nenorėjo išvykti ir slapstėsi rūsiuose. Liepos 8 d. baržomis išplukdyta apie 1200 žydų,
liepos 10 d. traukiniu išvežta dar 900. Paskutinė partija išvežta liepos 13 d. Liepos
12 d. vokiečiai ėmė padeginėti geto namus. Bėgantys žmonės buvo šaudomi , buvo
sudeginti beveik visi gyvenamieji namai ir dirbtuvės. Šimtai žmonių žuvo liepsno se
arba nuo kulkų. Iš Kauno buvo išvežta 6-7 tūkst. žydų, geto likvidavimo metu nužudyta apie l tūkst. ir išsigelbėjo 300-4 00 žydų. Gaisrai geto teritorijoje liepsnojo iki liepos 29 d. Iš geto liko tik griuvėsiai su kaminais, visur mėtėsi geto gyventojų rakandai ,
2.
gulėjo apdegę lavonai ir tvyrojo „mirties bei puvimo kvapas"15
1944 m. rugpjūčio l d. Kauną užėmė sovietų armija. Netrukus buvo įvykdyta žydų registracija. Iš viso užregistruoti 634 žydai153. Tiek beliko iš daugiau kaip 30 tūkst.
iki karo Kaune gyvenusių žydų.
Kauno geto žydų vyrai buvo išsiųsti į Dachau koncentracijos stovyklą, o moterys - į Štuthofą. Apie 2 tūkst. vyrų uždaryta Dachau 1-ojoje stovykloje. Tai buvo
naujai įsteigta stovykla, iki Kauno žydtĮ atgabenimo kalinitĮ joje dar nebuvo. Stovykla buvo kvadrato formos, apsupta dviejų eilitĮ spygliuota viela su sargybos bokštais .
Nedideliuose faneriniuose barakuose gyveno po 18- 20 kalinių. Atvežti Kauno žydai
statė požeminę aviacijos gamyklą „Messerschmitt" ir dirbo kitus darbu s. Rangovu bu vo privati Leonardo Mollio firma. Nuo išsekimo kasdien mirdavo keli kaliniai. Ypač
didelis mirtinguma s buvo l 944 m. spalio ir lapkričio mėn. 1 54 Dachau koncent racijos
stovykloje 1944 m. mirė ir buvęs Kauno geto Seniūnų tarybos pirmininka s E. Elkesas.
Nusilpę kaliniai stovyklos gydytojo ir jo padėjėjų buvo siunčiami į Dachau 4-ąją ir
7-ąją stovyklas. Ten buvo laikomi negalintys dirbti, nusilpę ir sergantys kaliniai. SergančitĮjų skaičius darbo stovykloje negalėjo viršyti 10- 15 proc. Jei šis procentas būtų
buvęs didesnis, darbo stovyklai b(1ttĮ buvęs perpus mažinamas maisto davinys. Taip
atsitiko Dachau 2-ojoje stovykloje. Dachau 1-ojoje stovykloje dirbo buvęs Kauno geto
Sveikatos skyriaus viršininkas chirurgas B. Zacharinas. Jis labai stengėsi padėti sergantiems kaliniams ir Dachau koncentracijos stovykloje sunkiomis sąlygomis atliko kelis
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šimtus chirurginių operacijų1ss_ Baigiantis karui _(1_9~_5m. ~alandžio 30 d.) ?achau
koncen
tracijosstovyklos kaliniusišlaisvino amenk1ec1ų _kanu o~nen~: lš: a~av1mosu.
laukė apieI tūkst. Dachaukalėjusių Lietuvosžydų. Apie 100 JŲ gqzo Į Lietuvą, kiti
pasilikoVakaruose156
.
• ..
Kaunogeto moterys ir vaikaiiš pradžių buvo atvezt1 Į Štuthofo koncentracijos
.
.k · 1s1 Į š h '
stovyklą. 1944m. liepos 19d. čia uždaryta1208 moter'.s 1r vai at . .. tut_ 01ą atvež.
tos Kaunogetomoterys iš pradžių buvolaikomos 19-apme bloke. Veliau JOS paskirstytos po įvairias darbobrigadas, kurios dirbo už Štuthofo koncentracijos stovyklos
ribų (aplinkiniuo
se kaimuoseir miesteliuose)"~. Liepos 26 d. iš Štuth ofo i Osvencimo
koncentracijo
s stovyklą buvoišvežti 1893 Kauno ir Šiaulių getų žydai (80l moteris,
9. Tik labai mažai kam pavyko čia išgyventi ir su.
546mergaitės ir 546berniukai)15
lauktiišlaisvinimo. DalisKaunožydų moterų Štuthofe buvo kalinamo s iki išlaisvinimo. 1945m.gegužės 3 d., priartėjus sovietų kariuomenei, vokiečiai pradėjo evakuoti
stovyklą. Kaliniai
baržomis buvoišplukdytii Baltijos jū rą ir plaukė į Vakarus. Tarp
jų buvo ir Kauno žydų. Prie Noištato miesto evakuojamus kalinius išlaisvino anglų
kariuomenė.

Kauno
getožydų antifašistinispasipriešinimas

NevisiKaunožydai nuolankiaileidosi žudomi, dalis (ypač jaunima s) įvairiais
ir kiek įmanoma bandė priešintisnacistiniams okupantams ir holokaustui.
1941m. pabaigoje
Kaunogete stichiškai kūrėsi komunistinės ir sionistinės pakraipos
nelegali
ospasipriešinimogrupės. Gete veikę slapti komunistinės prasovietinės orien•
tacijosbūreliai ir grupės raš)'tojoChaimoJelino• iniciatyva susijungė į bendrą pasi•
priešinimoorganizaciją-Antifašistinę kovos organizaciją (toliau - AKO). Ch. Jelina
s
parengė AKOprogramą, įstatus, konspiracijos taisyk.les ir pasižadėjimo tekstą. Perpir·
mąjį posėdį buvoišrinktaAKOvadovybė - komitetas. Komiteto vadovu (sekretoriu
·
mi) išrinktasCh.Jelinas(Vladas),nariais- Alfa Boruchovičiūtė-Teperienė, Peisacha
s
Gordonas,Moisiejus
Šermanas ir Meira Lanaitė. 1942 m. į komitetą buvo įtrauktas
D. Gelpernas, jis paskirtas Ch. Jelinopavaduotoju ir propagandos skyriaus vadovu.
Vėliau į komitetą buvoįtraukti L. Cimermanienė, M. Grinbergas, D. Markauskas
,
Š. Ratneris ir P. Šateris.MišaRubinsonasbuvo paskirtas geto komjaunimo organizaci·
jossekretoriumiirjaunimosekcijos vadovu 160
. AKO sudarė du sektoriai - kovosirpa·
galbos. 1pirmąjį buvopriimamibūsimi partizanai, antrojo sektoriaus uždavin)'SOji ,
daugiausia buvopriimaminetinkamiginkluotaikovai asmenys) buvo aprūpinti orga:
nizaciją materialiniai
s ištekliais. AKObuvo kuriama trejetų principu. Septyni trejetai
sudarė būrį. SvarbiausiasAKOtikslas - aktyviginkluota kova su naciais. Organizacija
būdais

· Ch. Jeliną gestapas suėmė Kaunel 944m. balandžio 6 d. ir nužudė balandžio pabaigoje.
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kuo daugiau savo narių išvesti į partizanų būri us, kenkti okupant ams diversijomis ir sabotažo aktais, verbavo naujus narius, kaupė ginklus, informavo geto gyventojus apie padėt i frontuose ir Lietuvoje. AKO įsigijo radijo imtuvą, užrašinėdavo išgirstas naujienas ir leido informacinį biuletenį. Per visą geto egzistavimo laikotarpį AKO
priklausė apie 500 narių (tarp jų - 21 komunistas ir apie 50 komjaunuolių) 1 61 .
1943 m. pabaigoje AKO pradėjo siųsti savo narius į sovietų parti zanų būrius.
Iš pradžilĮ Kauno geto pogrindininku s planuota siųsti į Augustavo miškuose esančias parti zanų bazes (apie 160 km už Kauno). Tačiau šiai akcijai nebuvo tinka mai
pasirengta, be to, partizaninio veikimo sąlygos Augustavo miškuose buvo labai nepalankios (toli nuo Kauno geto, nepalankus vietos gyventojų požiūris į raudonuosius
partizanus, didelė karinių ir policinių dalin ių koncentracija). Pirmoji geto kovotojų
grupė i Augustavo miškus išėjo 1943 m. spalio 21 d., paskutinė - spalio 28 d. Abi
šios grupės buvo iš esmės sunaikintos. Iš 71 partizano per susidūrimus su policija
žuvo 3 partizanai, 35 suėmė gestapas ir nugabeno į IX fortą, kiti sugrįžo i getą. Nurodytą dislokacijos vietą pasiekė tik 3 geto kovotojai: Nechemija Endlinas, Šmulikas
Morkovskis ir Ida Pilovnikaitė-Vilenčiukienė 162 . Po šių nesėkmių AKO gavo LKP(b)
Pietų srities pogrind inio komiteto ir partizanų junginio vado Genriko Zimano (Jurgio) leidimą siųsti savo narius į Rūdninkų girioje formuojamą partizanų būrį „Mirtis
okupantams". jo branduolį sudarė AKO nariai. Šis būrys pradėtas formu oti 1943 m.
spalio mėn. Būrio vadu buvo paskirtas iš Muravos kaimo kilęs į Lietuvą parašiutu
nuleistas sovietų desantininkas Kostas Radionovas (kapitonas Smirnovas), komisaru - buvęs karo belaisvis Dimitrijus Parfionovas. Būrys bazavosi Rūdninkų girioje,
Žagarinės ir Senosios Macėlės kaimų rajone. Būrį nuolatos papildydavo iš Kauno geto
atvykstantys AKO nariai 163. Nors pirmos kovotojų grupės išsiuntimas iš geto į Rūd
ninkų girią ( 1943 m. lapkričio 23 d. išsiųsta L. Olkino ir M. Upnickio grupė) baigėsi
nesėkme, tačiau vėlesnės grupės išsiųstos gana sėkm ingai - jos važiavo sunkvežimiais
pagal suklastotus dokumentu s. 1943 m. gruodžio 14 d. iš Kauno geto į Rūdninkų
girią išvažiavo 17 pogrindininkų. Tarp jų buvo AKO komiteto nariai P. Gordo nas ir
M. Šermanas, jaun imo vadovas M. Rubinsonas, S. Ginaitė-Rubinsonienė ir kt. Grupė
sėkmingai pasiekė partizanų būrį 164
. Nesėkmingas buvo tik paskutinio sunkvežimio išvykimas į Rūdninkų girią 1944 m. balandžio 15 d. Dėl vairuotojo išdavystės į gestapo
pasalą patekę geto kovotojai stojo į nelygią kovą Kauno mieste. Per susišaudymą žuvo
septyni AKO nariai. Iš viso į sovietlĮ partizam1bazes buvo išgabenta apie 250 Kauno
5.
geto pogrindininkų 16
Prie antifašistinio pasipriešinimo akcij lĮ galima priskirti ir legendinį 64 kalinių
pabėgimą iš lX forto gruod žio 25-osios naktį į 26-ąją. 14 bėglių pasislėpė Kauno gete, čia pasirašė aktą apie nacių nusikaltimus ir 1944 m. sausio pradžioje išvyko pas
partizanus 166 •
Kaip ir kiti sovietlĮ partizam1 bflriai, ,.Mirtis okupantams" sprogdino geležinkelius, užpuldinėjo policijos atramos punktus, vykdė kitas kovines operacijas, taip
pat nevengė civilių gyventojų rekvizicijų. Didžiausia operacija įvykdyta 1944 m. ba-
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landžio 10d. ,,Mirtis okupantams" kartu su kitais būriais p_uo'.ė ~ėčioriškių kairne
įsitvirtinusią vokiečių ir latvių įgulą. Atkakliamemūšyje vokleč'.ų 1gu_lą 1_rno sunaikinimoišgelbėjo iš Vilniausatskubėjusi sunkvežimitĮ kol~n~. Partizanai taip pat_patyrė
nemažų nuostolitĮ. Šiosekautynėse žuvo buvę AKO nana1 Ch. Bermanas, Š. B1rgeri
s,
š.Eidelsonas, L. Ek.manas
, J. Fabrovskis
, J.Holcmanas, Z. Kravecas, A. Maneiskinas,
M.Raichmana
s, o. Sandleris, J. Suskickis
, M. Taratackis, T. Vinišskytė ir Š. Volkas. lš
visožuvo 16partizanų 167• Savokovoskelią „Mirtis okupantams " baigė mūšiuose dėl
Vilniaus1944m. liepos 11- 13 d_l~ Išviso apie l 00 buvusių Kauno geto pogrindinin1 69
kų žuvokovodami partizanų būriuose •
Kaunogeteorganizavosi
ir sionistinispogrindis. Įvairios sionistinės grupės (.,lrguns",,,Beitar", ,,HašomerHacair",,,Hechaluc Hacair" ir kt.) 1942 m. balandžio mėn.
įsteigė sionistinių grupių vadovybę - ,,MACOK". Vadovybės nariais buvo l. Grinbergas,A.Melamedas
, A.Skrebnickis, J. Šapiro ir kt. Sionistinio pogrind žio veiklosprioritetasbuvone ginkluotakova, sabotažas ir diversijos, bet kultūrinis, šviečiamasis
ir ideologini
s darbas, kadrų rengimasbūsimai Izraelio valstybei, žydų slėpimas ir gelbėjimas. Dalissionistinio jaunimobuvo nepatenkinti pasyvia šių organizacijų veikla ir ieškojo būdų pasitrauk'tiiš geto ir įstoti į sovietų partizanų būrius. ,,MACOK"
1943m. pavasarį užmezgė ryšius su AKO.Geto administracija (Seniūnų taryba, geto
policija), kuriosvadovybėje buvo įsitvirtinę sionistai, ne tik netrukdė AKO veiklai,
betdažnaijaipadėdavo. Gete buvo įsteigta „karinė-techninė komisija", kuri koordinavo visų pogrindinių organizacijų (ir komunistinių, ir sionistinių) veiklos klausimus.
Getoadministracijaėmė remtipartizanų grupių pasirengimą ir išsiuntimą į miškus.
Visosorganizacijos
suprato,kadnacizmassiekia sunaikinti visus žydus ir dėl to būti
nadraugepriešintis naciams110•

Išvados

Kauno žydų bendruomenės ir geto istoriją nacių okupacijos laikotarpiu galima
suskirstyti į keletą etapų: l) laikotarpis iki geto įsteigimo (1941 m. birželio 23 d.rugpjūčio 15 d.); 2) masinių žudynių (,,akcijų") gete laikotarpis ( l 941 m. rugpjūčio
15d.-spalis); 3) stabilizacijo
s laikotarpis (1941 m. lapkritis- 1943 m. rugsėjis); 4) ge·
to pertvarkymas
į koncentraci
jos stovyklą ( 1943m. spalis-1944 m. liepos vidurys);
5) Kaunogeto (koncentracijosstovyklos) likvidavimas ir Kauno žydų kalinimas Vokietijoskoncentraci
jos stovyklose (1944m. liepos vidurys- 1945 m. balandis).
Kaunožydų diskriminavima
s ir persekiojimas prasidėjo jau pirmomis karo die·
nomis.Lietuvių antisovietiniaipartizanai faktiškai jau 1941 m. birželio 23 d. ėmė
ko~troliuoti ~adėtį '.11ie
ste. Atvykusį Kauną vokiečių saugumo policijos ir SD opera~ mes grupesvadui F.W.Stahleckeriui, nacių pastangomis 1941 m. birželio pabaigo·
Je_~~vosu~~ganizuot
i didžiausi Lietuvoježydų pogromai. Didžiuliai pogromai vyko
VihpmpoleJe.
Žydų žudynes vykdė vokiečių saugumui pavaldūs ginkluoti lietuvių
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bi"iriai(vadinamieji partizanai, iš sovietų kalėjimo išsilaisvinę kaliniai ir kriminaliniai
elementai). PogromtĮ metu buvo nužudyta keli tūkstančiai žydų (tarp aukų buvo mo terų ir vai kų). 1941 m. liepos pradžioje prasidėjo masinis žydų šaudymas Kauno VII
forte. žudynes vykdė vokiečių gestapininkai ir lietuvių Tautos darbo apsaugos batalio no (TDA) kareiviai. Nuo karo pradžios iki geto įsteigimo (1941 m. rugpjūčio 15 d.)
Kaune galėjo būti nužudyta apie 8 tūkst. žydų. Masinės žudynės buvo tęsiamos ir po
geto įsteigimo ( 1941 m. rugpjūčio 15 d.). Žydai buvo žudomi Kauno IV ir IX fortuo se.
Didžiausia žudynių akcija surengta 1941 m. spalio 29 d. IX forte: jos metu sušaudyta
9200 žydų. Šių akcijų metu buvo masiškai šaudomi ne tik žydų vyrai, bet ir moterys ,
vaikai ir seneliai. Žudynes vykdė vokiečių gestapininkai ir lietuvių 1-ojo (buvusio
TDA) bataliono policininkai. Kartu su žydų areštais ir šaudymais buvo vykdoma teisinė ir turtinė žydų diskriminacija .
Po „Didžiosios akcijos" (1941 m. spalio 29 d.) prasidėjo stabilizacijos laikotar pis, trukęs iki 1943 m. rugsėjo mėn. Gete tuomet liko gyventi apie 17 tūkst. žydų
(perpus mažiau, negu jų gyveno Kaune iki nacių-sovietų karo). Nacių supratimu, getas buvo „išvalytas nuo nereikalingų", t. y. negalinčių dirbti vokiečių karo reikmėms,
žydų. Šiuo laikotarpiu masinės žydų žudynės nebuvo vykdomos. Stabilizacijos laikotarpiu buvo sukurta plati geto administracinė struktūra, kuriai vadovavo Seniūnų taryba. Getas tapo savotiška mikrovalstybe, turinčia savo valdžią, ekonomiką, dvasinio
ir kultūrinio gyvenimo formas. Geto vadovybė ypač daug dėmesio skyrė žydų darbo
jėgos panaudojimui, darbo intensyvumui, darbininkų ir darbo įstaigų skaičiaus didi nimui. Seniūnų taryba laikėsi nuostatos, kad tol, kol getas vokiečiams ekonomiškai
bus naudingas, naciai geto nelikviduos. Svarbiausigeto vidaus administracijos pada liniai buvo šie: Darbo, Ekonominis, Sveikatos apsaugos, Socialinės param os, Maitini mo skyriai, žydų policija, teismas ir statistikos biuras.
Svarbiausias objektas, kuriam reikėjo daugiausia darbo jėgos, buvo Aleksoto aerodromas. 1943 m. iš maždaug 17 tūkst. Kauno geto kalinių 140-yje darboviečių kasdien dirbo apie 9,6 tūkst. žydtĮ. Dauguma jų dirbo vermachtui reikalingus darbu s ir
vykdė įvairius karinius užsakymus.
Rudenį Kauno getas buvo pertvarkytas į SS koncentr acijos stovyklą. Geto valdymą iš vokiečių civilinės valdžios perėmė SS. Žydų gyvenimo kontrolė buvo dar labiau
sugriežtinta. Žydai galėjo dirbti tik izoliuotose stovyklose; darbo brigados civilinė
se įstaigose buvo išformuotos. Apie 4 tūkst. geto gyventojtĮ buvo iškelti į izoliuotas
Aleksoto ir šančilĮ darbo stovyklas. Geto ramybės laikotarpis baigėsi 1944 m. kovo
26- 27 d., kai buvo įvykdyta nepaprastai žiauri žydų vaikų atėmimo akcija. Iš geto
buvo paimta ir išvežta sušaudyti apie 1700 vaikų ir senelių. Akciją vykdė esesininkai
ir vlasovininkai. Gestapas taip pat išformavo žydtĮ policiją (34 policininkai buvo sušaudyti IX forte) ir sustabdė Senifmų tarybos veiklą. Geto savivalda iš esmės buvo
panaikinta ir SS kontrolė getui dar labiau sugriežtinta.
Artėjant frontui, l 944 m. liepos 8- 13 d. Kauno getas buvo likviduotas - pastatai
sudeginti, apie 6-7 Wkst. žydtĮ išvežta į Vokietijoskoncentracijos stovyklas (Dachau ,
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vos
keli
300 400
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.
IlgiausiaiLietuvojeveikė Kaunoir Šiaulių žydų getai (~mo 194 1 ~11• hepos vidu.
rioiki 1944 m. lieposvidurio).Nacių okupacijoslaikotarpiu Kauno zydų bendruomenė patyrė ypač didelių nuostolių. Dėl spartaus vokiečių kariuomenės judėjimo
pasitrauktii Rytussugebėjo tik nedaugKauno žydų. Jau pirmomis nacių okupacijos
dienomi
s Kaunebuvoįvykdyti vienididžiausitĮ Rytų Europoje žydtĮ pogromai. Čia
taippatanksčiau negukituoseLietuvosmiestuose imta masiškai žudyti vietos žydus
(šaudymaiKaunofortuose). Dėl blogesnių partizaninio veikimo sąlygų, palygintisu
Vilniaussritimi, iš Kaunogeto į miškus pasitraukė mažiau antifašistinio pogrindžio
dalyvių neguiš Vilniau
s geto. Kaunas buvonacių okupuotos Lietuvos administracinis
centras. Nacių supratimu,tokiuosemiestuose žydai turėjo būti pirmiausia sunaikinti,
kadbūtų užtikrinta
s okupacinės valdžiossaugumas ir sudarytos sąlygos vokiečiams
vykdytikolonizaciją ir germanizaciją. Visosšiospriežastyslėmė, kad Kauno žydų bendruomenės nuostoliai
buvonepaprastaidideli,o išgyvenimo galimybės labai mažos.
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June 1941.Such pogroms were carried out in Vilijampolė where Jewswere massacred
by armed Lithuanian squads subordinate to German security forces (the so-called Li·
thuanian partisans: prisoners who had returned from the Soviet prisons and crimina l
elements). Severai thousand Jews were massacred during the pogroms , including
women and children. At the beginning of July 1941, mass shootings of Jews were car•
ried out in Kaunas' Seventh Fort by soldiers of the Lithuanian National Work Security
Battalion (TDA). As many as 8,000 Jews may have been massacredin Kaunas from the
beginning of the war until the establishment of the ghetto on 15 August 1941. Mass
slaughter continued after the establishment of the ghetto . Jews were slaughtered in
the Fourth and Ninth Forts of Kaunasas well.
After the "Grand Action" of 29 October 1941,the situation remained stable unt il Sep·
tember 1943.About 17,000 Jews remained in the ghetto at that time, or about half of
the Jews who had lived in Kaunasbefore the Nazi-Soviet war. According to the Nazis,
the ghetto was "cleansed of unnecessary" elements, that is,Jews who were unable to
work and satisfy the military needs of the Germans.During thi s period massslaughter
of Kaunas Jews was discontinued. During the stabilisation period, a broad adminis·
trat ive structure of the ghetto was created and managed by the Board of Elders. The
ghetto became a kind of microstate, w ith its own government , economy and forms
of spiritual and cultural life. The management of the ghetto especially paid particular
attention to the use of Jewish labour, productivity and the increase in the number of
workers and labour institutions .
ln autumn 1943, the Kaunas ghetto was reorganised as an 55 concentrat ion camp.
The S5 took over the management of the ghetto from the German civil governmen t.
The control of the Jews became stricter. Jews were allowed to work only in isolated
camps; work brigades in civilian institutions were discontinued . Self-rule in the ghetto
was liquidated and 55 control over the ghetto tightened even more.
As the front crossed into Lithuania, on 8- 13July 1944, the Kaunasghetto was liquida •
ted. Buildings were burned and about 6,000-7,000 Jewswere transferred to German
concentration camps such as Dachau, Stuthof and other places.About 1,000 of the ·
se Jews were killed during the liquidation of the ghetto : only some 300-40 0 ghetto
prisoners managed to escape. Only a few hundred KaunasJews survived the war in
the Nazi concentration camps, a tiny remnant of the more than 30,000 who had lived
there before the Nazi-Sovietwar.

Bubnys
THEKAUNAS
GHETIO

The Kaunas and Šiauliai ghettos survived the longest, from mid-July 1941 unti l mid ·
July 1944. During the Nazi occupation, the KaunasJewish community suffered huge
losses. Dueto the weaker part isan movement in t he area, compared with the situation
in the Vilnius region, fewer members of the Kaunas ghetto anti-fascist underground
were able to escape into the forests. Kaunaswas the administrative centre of Nazi·
occupied Lithuania. The Nazis believed that Jews in such cities should be decimated
first, in order to secure the occupation and createconditions for carrying out colonisa·
tion and Germanisation policies.For all these reasons, the losses ofthe KaunasJewish
community were especially great, and their possibilities for survival very slim.

Thehistory of the KaunasJewishcommunity and the ghetto during the Nazi occu·
pationmay be divided into severalstages: 1) the period before the establishmentof
the ghetto(23 June- 15Augusi1941); 2) the period of mass slaughter ("actions") in
theghetto(15 August-October1941); 3) the period of stabilisation (November 1941September 1943);4) reorganisation of the ghetto as a concentration camp (October
1943until mid-June 1944); 5) liquidation of the Kaunas ghetto (concentration camp)
andimprisonmentof the Jews in German concentration camps (mid-July 1944- April
1945).
Discriminationandpersecution of the KaunasJews began in the first days of the war.
Whenthe headof the German5ecurity Policeand SD squad, F.w. 5tahlecker, arrived
in Kauna
s, the Nazisorganised large-scale pogroms of Jews in Uthuania at the end of

...
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Autoriaus žiniomis, specialių mokslinių darbų apie Vilniaus ir Kauno getų policiji) iki šiol nėra parašyta. Dėl to daugiausia remtasi archyviniais dokumenta'.s _b~i
skelbtaisbendresnio pobūdžio amžininkų prisiminimais, dienoraščiais ir mokshrnais
darbais. Nagrinėjamai temai svarbūs yra Izraelio istorikų prof. Yizthako Arado' ir
Dinos Porat2 darbai. l. Arado monografijoje apie Vilniaus getą glaustai aprašytas
Vilniaus geto policijos sukūrimas ir funkcionavimas, taip pat plačiai kalbama apie
Vilniaus geto policijos vado, vėliau ėjusio ir geto administracijos viršininko pareigas
JakoboGenso veiklą. D. Porai straipsnyje nagrinėjama Lietuvosgetuose sukurta originali teisėsaugos ir teisėtvarkos sistema, daug dėmesio skiriama ir geto policij~i kai~
sudedamajai šios sistemos daliai. Metodologiniu atžvilgiu nagrinėjamai temai labai
svarbi Isaihaho Trunko monografija „Judenrat"3• Joje taip pat yra daug Vilniaus ir
Kauno getų policijos veiklos faktų. Iš Lietuvos istorikų paminėtina Petro Stankero monografija\ kurioje tarp įvairių policijos struktūrų trumpai apžvelgiama žydų policijos
veiklaVilniaus ir Kauno getuose. Reikšmingų faktų ir pastebėjimų apie žydų policijos
veiklą pateikta holokausto amžininkų AvrahamoTory,Judelio Beileso, Grigorijaus Šuro, Hermano Kruko, Marijos Rolnikaitės dienoraščiuose ir prisiminimuose5.
Nagrinėjamai temai svarbūs archyviniai dokumentai yra saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau - LCVA) ir Lietuvos ypatingajame archyve (toliau - LYA).Iš LCVAfondų paminėtini žydų geto policijos Vilijampolėje (R-973) ir
Vilniaus žydų geto (R-1421) fondai. Pirmajame jų yra net 1036 bylos. Čia saugomas
susirašinėjimas dėl policijos asmeninės sudėties, administraciniais ir baudų klausimais, pranešimai apie įvykius gete, geto policijos nutarimai ir protokolai, geto teismo nuosprendžiai, pranešimai apie asmenis, pažeidusius geto vidaus taisykles, ir
apie geto gyventojų areštus, įvairūs vokiečių valdžios įsal-ymai ir skelbimai, Žydų
tarybos (Judenrat) potvarkiai policijos klausimu, geto policijos vado įsakymai ir kiti
dokumentai. Dauguma fondo dokumentų parašyti jidiš kalba, tačiau yra dokumentų
lietuvilĮ ir vokiečių kalbomis. Vilniaus žydų geto fonde yra 790 bylų. Dauguma šio
fondo dokumentų rašyti jidiš ir vokiečių kalbomis. Fonde saugoma daug Vilniaus
geto policijos dokumenttĮ - įsakymtĮ, instrukcijų, skelbimų aktualiais geto gyvenimo
klausimais.
Kita svarbi archyvinilĮ dokumenltĮ grupė - LYAsaugomos buvusių geto policininklĮ baudžiamosios bylos. Sovietams 1944 m. vėl užėmus Lietuvą, dalis buvusių Vilniaus ir Kauno getų policininkų buvo suimti ir nuteisti už kolaboravimą su okupacine
valdžia. LYAyra keliolika tokio pobūdžio byhĮ. Ypač vertinga buvusio Kauno geto
policijos viršininko Michailo Kopelmano baudžiamoji byla. Iš kitų LYAdokumentų
labai vertingas šaltinis yra Kauno geto žydtĮ policijosistorija6, parašyta pačių geto policininklĮ nacilĮ okupacijos laikotarpiu. Šios istorijos rankraštis parašytas jidiš kalba,
LYAsaugomas jo vertimas į ruSlĮ kalbą. Rankraštyje atsispindi svarbiausi Kauno geto
įvykiai iki 1943 m. rudens. Daugiausia dėmesio skirta geto policijos istorijai: sukū
rimui, reorganizacijoms, struktt1rai ir funkcijoms, pateikiami statistiniai duomenys
apie policijos sudėtį, vadų charakteristikos, nusikaltimų ir bausmil) statistika, atsklei-

Nuolatpasipildančioje Lietuvosžydų holokausto istoriografijoje pasigendame
Galimateigti, jog ir pasaulinėje holokausto istoriografijoje
ši temalabaimažaityrinėta. Tokį šios problemos nepopuliarumą iš dalies
galimapaaiškintiirpsichologinėmis beipolitinėmis priežastimis. Holokaustą išgyvenu
siems žydams ir jų giminaičiams sunku atsiminti,suvokti ir kalbėti apie žydų policijos
veiklą nacių okupacijosmetais.Ši temaprieštarauja nusistovėjusiam holokausto įvaiz
džiuiir sampratai. Mėginantys tyrinėti šią problemą istorikai privalo rašyti ne tik apie
žydų tautospatirtaskančias ir tragedija
s; jie susiduria ir su neįprastomis kenčiančių,
pažemintų aukų žmogiškumoišsaugojimobei kolaboravimo su naciais problemomis
.
Getų istorija besidominty
s tyrinėtojai pažymi, kad getuose įkalinta žydų bendruomenė nebuvovienalytė, ji skyrėsi ir pagal padėtį geto vidaus administracijoje, ir pagal
turimas darbovietes, profesijas, amžių ir t. t. Visi šie veiksniai turėjo didelę reikšmę
getokalinių ir jų šeimų padėčiai, gyvenimo lygiui ir galimybėms atitolinti savožūtį ar
netgi nuojos išsigelbėti. Žydų policijagetuose užėmė privilegijuotą padėtį - ji turėjo
valdžią kitiems getų gyvento
jams, galimybesišvengti žudynių akcijų iki galutinioge~
lihidavimo, taippat užtikrintigeresnes materialinessąlygas (butai, maistas) savoše'.·
moms. Labaisudėtinga vertintigetopolicijos veiklą. Istorikai priversti spręsti aktuahą
žydų policijos kolaboravimo
su okupacine valdžia problemą. žydų policijos veiklabu·
vo daugialypė - joje daugybė ne tik kolaboravimo,bet ir pasipriešinimo okupantam~
beipagalbos kenčiantiems savotautiečiams faktų. Vieni kitiems prieštaraujantys fakt~I
taipsusipynę, jogdažniausiaineįmanoma pateiktiapibendrintų ir vienareikšmių verti·
nimų. Straipsnioautoriuslaikosi nuostatos, kad žydų policijos ir atskirų jos pareigūnų
veiklaturi būti vertinamakiekįmanoma konkrečiau, individualiau ir objektyviau.
getų policijai
skirtų mokslinių tyrimų.
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džiamas getogyventojų požiūris į žydų policiją. Šis dokum entas nepaprastai svarbus
Kaunogetoistorijostyrimams.
Minėta literatūra ir archyviniai šaltiniai suteikia galimybę holokausto tyrinėto
jamsišsamiai nagrinėti unikalų žydų istorijos fenomeną - getų policiją.
Holokaustotyrinėtojai pabrėžia faktą, kad žydtl policija - pačit1 žydų sukurta,jų
viešąjį gyvenimą kontroliuojantiir bausmesvykdanti instancija - buvo naujas ir neturintisanalogožydtl istorijosreiškinys.Šimtmečius gyvavusiose tradicinėse žydų bendruomenėse tokiosar į ją panašiosinstancijos nėra buvę. Paprast ai žydams įsakymus
duodavo,juos kontroliuodavoir prižiūrėdavo svetimtaučiai , t. y. valstybės, kurioje
gyvenožydų bendruomenė, valdžios institucijos.Žydų tarybo s naujomis sąlygomis iš
esmės atitikožydų bendruomeninės savivaldos tradicijas ir dažnai buvo steigiamos
pačiq žydų iniciatyva,o žydų policijanacių okupuotose šalyse paprastai buvo steigiama okupacinės valdžiosnurodymu7• Ar taip pat buvo daroma Lietuvoje, sunku tiksliaipasakyti, nesnacių valdžiosįsakymt1 dėl žydų policijos steigimo nepavyko surasti.
Istorikas Algirdas Jakubčionis teigia, kad žydų policijos steigimo klausimas buvo
aptartasapygardq komisarų pasitarimeKaune 1941 m. liepos 27 d., t. y. dar iki įstei
giantgetus8• Buvusiqžydqpolicininkų liudijimais,nurodymai steigti geto policiją buvogaunami iš Žydų tarybos. Labai tikėtina, jog atitinkamus nurodymus Žydų tarybos
gaudavoiš okupacinės valdžios.Steigtižydų policiją vertė ir ekstremalios gyvenimo
sąlygos, chuliganų vykdomižydų užpuolimai, plėšimai, pogromai, taip pat būtinybė
palaikytitvarką žydams persikeliantį getą, sprendžiant apgyvendinimo, aprūpinimo
maistu,darbininkų surinkimo,įvairių prievolių vykdymo ir kitus klausimus. Žydų po•
licijabuvolabaireikalingadidžiuosiuose getuose (Vilniaus, Kauno, Šiaulių), nes čia
reikėjo valdyti ir kontroliuoti tūkstantines žmonių mases. Getų gyventojų skaičiaus
kaitalėmė ir kiel-..-ybinius
žydų policijospokyčius.
Holokaustotyrinėtojai žydų policijosfunkcijas pagal santykį su okupacine valdžiaskirstoį trisgrupes:l) vokiečių valdžiosjsakymų ir reikalavimų vykdymas; 2) žydų tarybosnurodymų, tiesiogiai nesusijusių su okupacinės valdžios įsakymais, vykdy·
mas; 3) užduočių, susijusių su geto gyventojų poreikiais, vykdymas9•
Toksskirstymas iš esmės tinka ir Lietuvos getų žydų policijos veiklai apibūdinti.
Vilniaus ir Kaunogetų žydų policiją kontroliavoatitinkamų apygardų vokiečių civi·
linės valdžioskomisarai.Jieturėjo nevaržomą teisę per žydų tarybas arba tiesiogiai
duotijsakyrnus getopolicijai,keisti jos vadovybę, personalo sudėtį ir skaičių, vykdyti
reorganizacijasir baustinusikaltusius policininkus.
Toliaustraipsnyje konkrečiai nagrinėjamos Lietuvosgetų policijos funkcijos, or·
ganizacinė sąranga ir veiklosrezultatai.
Kauno geto policija

. Tvarkai palaikytikuriamame Kauno gete Seniūnų taryba (aukščiausiasis geto
savivaldos organas)1941m. rugpjūčio 6 d. nutarė steigti geto policiją. Visą geto gyva·
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vimo laikotarpį geto policija buvo pavaldi Seniūnų tarybai ir vykdė jos įsakymus.
Svarbiausias geto policijos uždavinys buvo palaikyti gete viešąją tvarką. Apie geto
policijos įsteigimą gyventojams buvo pranešta specialiu Senifmų tarybos skelbimu :
„Pranešama, kad vidaus tvarkai palaikyti prie Seniūnų tarybos yra įsteigta Žydų geto
policija. Policijos pareigūnai dėvi ant kairiosios rankovės baltą raišti su mėlyna Dovydo žvaigžde ir antrašu: ,,Juedische Ghetto Polizei". Visi geto gyventojai privalo vykdyti valdžios organų bei Seniūnų tarybos pirmininko privalomus įsakymus ir griežtai
laikytis policijos nurodymų." 10
Savanorius pradėta registruoti rugpjūčio 10 d. Geto policijos viršininku Seniū
nų taryba paskyrė M. Kopelmaną* (jis taip pat buvo Seniūnų tarybo s nary s), jo pavaduotoju išrinkta s kpt. Michailas Bramsonas. Į policiją pirmiau sia buvo priimami
kariuomenėje tarnavę, fiziškai stiprūs, sveiki vyrai ir jaunu oliai. Geto policija pradėjo
veikti 1941 m. rugpjūčio 15 d. Tą pačią dieną Vilijampolėje įsteigtas getas buvo baigtas
tverti tvora bei spygliuota viela ir visiškai izoliuotas nuo likusios miesto teritorijo s. Iš
pradžių geto policijoje tarnavo tik 60 vyrų 11. Šis skaičius buvo aiškiai nepakankama s
policijos užduotim s atlikti, nes i getą buvo suvaryta apie 25 tūkst. žmonių. 1941 m.
rugpjūčio 22 d. Seniūnų taryba patvirtino geto policijos etatų sąrašą. Policijai buvo
skirta 186 etatai 12 • Iš pradžių norinčių tapti policininkais buvo nedaug - žmonės nežinojo, kas jų laukia bauginančioje ateityje, be to, nenorėjo tapti antisemitinių nacių
valdžios įsakymtĮ vykdytojais. Pirmieji policijos tarnybos savanoriai buvo idealistai,
norintys padėti kenčiantiems tautiečiams, jie dirbo dieną naktį nenuleisdami rankų.
Pirmomis geto egzistavimo dienomis labai opus buvo butų klausimas. Gyvenamojo
ploto labai trūko, žmonės buvo įpykę, nuolat kildavo muštynių ir konfliktų, kuriu os
turėjo sureguliuoti policijos pareigūnai. Kantrybės netekę žmonės dažnai sumu šdavo
net ir geto policininku s. Geto policininkai taip pat palaikydavo tvarką eilėse prie maisto prekit1parduotuvitĮ, rinkdavo darbininku s vokiečių ir lietuvių įstaigoms mieste13•
Ilgainiui geto policija išaugo i gerai organizuotą, gausią ir drausmingą organizaciją.
Nusistovėjo tokia geto policijos struktūra: policijos vadovybė (dokumentuose vadina ma Centro įstaiga), Baudų skyrius, Kriminalinis skyrius, kalėjimo ir dirbtuvių sargyba, sanitarijos tarnyba , ugniagesiq brigada (vadas Mošė Abramovičius), telefono centrinė ir policijos nuovados. 1942 m. kovo mėn. buvo įsteigtas policijos inspektori aus
postas, o liepos mėn. sudar yta trijų policijos pareigfmtĮ komisija konfliktams spręsti,
kuri vykdė geto teismo funkcijas 1•1•
Policijos vadovybė (Centro įstaiga) tvarkė ir prižiūrėjo policijos organų veiklą.
Centro jstaigai vadovavo policijos viršininkas ir jo pavaduotojas. Ši įstaiga buvo pavaldi Seniūnų tarybai ir atsiskaitė jai už policijos darbą. Jos žinioje buvo kanceliarija ,
nuovados, Kriminalinis skyrius ir geto kalėjimas 1 5 • Centro įstaiga buvo įsikūrusi Varnit1g. 32 A bloke 16•
' M. Kopeimanas geto policijos viršininku dirbo iki l944 m. sausio mėn. vidurio. Vėliau šias pareigasperėmė buvęs geto policijos Kriminalinio skyriaus viršininkas Mošė Levinas.
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Getasbuvosuskirstyta
s į keturispolicijoskvartalus (nuovadas) . l-ajam kvartalui
priklausė Linkuvos,Stulginskio,Dvaro, Naujalio ir Panerių gatvės. 2 -ajam kvartalui
priklausė dalisPanerių gatvės ir Veliuonos,Kriščiukaičio, Ariogalos, Skirgailosgatvės,
3-iajamkvartalui- dalisKriščiukaičio gatvės, Broliq,Goštautq, dalis Stulginskioir Linkuvosgatvių, Mindaugo
, Vytenio,Aukuro, Liutavaroir Varnių gatvės. 4-asis kvartalas
apėmė Kuršėnų, dalį PaneriLĮ, Mindaugo,Vytenio, Aukuro, Liutavaro, Varniq gatvių
ir Demokratų gatvę 17 • Geto nuovadų skaičius keitėsi. Likvidavus Mažąjį getą 1941m.
spaliomėn. likotrysnuovados,o 1944m. sausio mėn. - tik dvi. Kvartalų (nuovadq)viršininkais įvairiu laikubuvoKopelisGudinskis (šias pareigas ėjo iki 1943 m. vidurio),
ChaimasRubinsona
s (ėjo Mažojogeto kvartalo viršininko pareigas iki šį getą likviduojant1941m. spalio4 d.), Dovydas Tamšė, Jehošua (Ika) Grinbergas (1-ojo kvartalo vadas, 1944m. kovo26 d. sušaudytasIX forte)*, Josifas Panemunskis (1944m.
kovo 26 d. sušaudytas IXforte). Getokriminalineipolicijai vadovavo M. Bramsonas,
getovartų sargybai- Levas Aronovskis (sušaudytas 1944 m. kovo 26 d. IX forte).
Vyresniųjų policininkų buvo 15-20 žmonių 18• 1941m. rugsėjo l d. geto policijojetarnavo172žmonės, vėliau policininkų skaičius padidėjo iki 220- 230 žmonių. 1942m.
sausio l d. duomenimis
, getopolicijojetarnavo:
a) aktyviojitarnyba ir vadovybė - 158žm.;
b) tardytojai, informacijo
s tarnybosdarbuotojai ir prokurorai - 10 žm.;
c) kanceliarija - 10žm.;
d) medicinospersonalas- 3 žm.;
e) adresų biuras - 9 žm.;
f) kurjeriai - 6 žm.;
g) kiti- l Ožm.;
iš viso - 208 žmonės 19 •
Siekiantpagerinti policijos darbą buvo keičiama policijos vadovybė, pertvarkoma organizacinė sąranga ir policijosdarbą reguliuojantysnorminiai dokumentai. Policijos darbą reglamentuojančiuose dokumentuose buvo pabrėžiama, kad policijos
pareigūnai su gyventojais privaloelgtis mandagiai,teisingai ir teisėtai. Prieš nedrausmingus ir tvarką pažeidžiančius geto gyventojus policijai buvo leista vartoti fizinę
jėgą. Policininkaiprivalėjo surašytikiekvienopastebėto nusikaltimo ar nusižengimo
protokolą ir pristatytijį savotiesioginiamviršininkui. Policijosviršininkas, išnagrinė
jęs jam pristatytą bylą, priimdavo baudžiamąjį nutarimą, kurio nuorašas būdavo įtei
kiamas nubaustajam ir jam paskelbiama apskundimo tvarka2o. Nauju geto policijos
vado M. Kopelmanopavaduotoju 1941m. gruodžio l d. buvo paskirtas buvęs 3-iojo
policijos kvartalo viršininkas Jehuda Zupovičius'*, policijos inspektoriumi - l. Grin• Pagalkitusšaltiniusgetopolicininkaibuvo sušaudyti IX forte 1944 m. kovo 27 d.

•• J. Zupovičius Kaunogeto policijos vado pavaduotojopareigas ėjo iki 1942 m. birželio pabaigos,vėliau šiaspareigasišjo perėmė buvęs geto teismo teisėjas Jakovas Abramovičius, o J,Zupo·
viėius buvopaskirtas policijosinspektoriumi.

Dldit /1 j,lcluvo s getai

103

bergas, kanceliarijos viršininku - Abraomas Šulmanas21• Naujoji policijos vadovybė
ryžtingai ėmės i darbo ir reformų. 1941 m. gruodžio mėn. buvo priimtas geto policijos statutas, nustatyti laipsniai ir skiriamieji ženklai, įsteigtas kalėjimas. Eiliniai policininkai nešiojo kepures su šešiakampėmis žvaigždėmis ir jose įrašytu policininko
numeriu. Kiekviena nuovada turėjo atskirą numeraciją. Policijosnuovadų viršininkai
ir inspektorius turėjo teisę neklusniems geto gyventojamstaikyti fizinio poveikio priemones, bausti juos piniginėmis baudomis (iki 100 rb) ir uždaryti į kalėjimą (iki 7 parų). Geto policijos įstaigų raštvedyba iki 1943 m. vasario l d. buvo tvarkoma lietuvių
kalba,vėliau - jidiš kalba22 •
Iš policijos buvo atleisti pagyvenę, fiziškai silpni ir kiti šiai tarnybai netinkantys
asmenys. Priimta daug jaunų ir energingų žmonių. 1941m. gruodžio mėn. buvo įkur
ta geto kriminalinė policija. Iš pradžių joje buvo 17 policininkų (viršininkas M. Bramsonas, pavaduotojas Perecas Padisonas)23• Geto kriminalinė policija iš pradžių buvo
savarankiškas padalinys. 1942m. balandžio mėn. jos darbuotojų skaičius buvo sumažintas, o tų pačių metų liepos mėn. kriminalinės policijos savarankiškumas panaikintas ir ji tapo geto policijos Kriminaliniu skyriumi. Skyriaus darbuotojų skaičius
dar labiau sumažintas, nauju jo viršininku paskirtas M. Levinasi.. Kriminalinį skyrių
sudarė trys dalys - bendroji, kvotų ir informacijos. Kriminalinio skyriaus pareigūnai
turėjo teisę daryti kratas, suimti įtariamuosius ir laikyti juos daboklėje iki 72 valandų.
Ilgiausuimtieji galėjo būti laikomi tik teismo nutarimu. Skyriausveiklos taisyklėse buvo nurodyta, kad Kriminalinis skyrius „įspėja, žvalgoir tiria nusikalstamus darbus, o
bylassu savo išvadomis pateikia teismui"25• Pagrindinės Kriminalinio skyriaus darbo
kryptys buvo kova su vagystėmis, neteisėtu turto pasisavinimu ir nelegalia prekyba.
Pagal pataisytą Kauno geto policijos statutą (1943 m. sausio l d.) už policijos
darbą visoje geto teritorijoje buvo atsakingas policijos viršininkas, pavaldus Seniū
nų tarybos pirmininkui. Geto plotas policijos tarnybos atžvilgiu buvo suskirstytas į
nuovadas.Nuovadų skaičių ir ribas turėjo teisę nustatyti geto policijos viršininkas su
Seniūnų tarybos pirmininko pritarimu. Geto policijos pareigūnams buvo nustatyti tokie laipsniai: eilinis policininkas, vyresnysis policininkas, nuovados viršininko padė
jėjas, nuovados viršininkas, policijos inspektorius, policijos viršininko pavaduotojas,
policijosviršininkas. Laipsnius keisti ir perkelti į kitą tarnybos vietą galėjo policijos
viršininkas. Policijos statute buvo apibrėžtos policijosveiklos funkcijos ir uždaviniai:
viešosios tvarkos ir rimties palaikymas, viešojo ir privataus turto apsauga, geto valdžios įstaigų įsakymtĮ ir potvarkių vykdymo priežifara,teismo institucijų sprendimų
vykdymas, nusikaltimų prevencija ir tyrimas,švarosir sanitarijos reikalavimų kontro lė. Už viešosios tvarkos ir įsakymtĮ pažeidimus policijos viršininkas turėjo teisę bausti
pinigine bauda ir areštu iki 10 pan,. Pavartoję fizinę jėgą prieš tvarkos pažeidėjus,
policijospareigūnai privalėjo nedelsdami informuoti savo tiesioginius viršininkus 26•
Viena iš daugelio geto policijos funkcijtĮ buvo geto gyventojų registravimas. Visi
gyventojai,nesvarbu kokio amžiaus ir lyties, privalėjo būti užregistruoti geto policijos
nuovadose. Tai buvo daroma siekiant teisingai paskirstyti gyventojams maisto pro-
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duktų kortelesir sumažinti įvairių klastočių bei apgavysčių skaičių • Geto policijai
taippat buvopavesta kontroliuotišvarą gatvėse ir kiemuose, prižiūrėti, kad nebūt
' .'
•. . •
' ' .
4
nelegalios
prekybospriegetotvorossu la1sveJegyvenanc1a1szmonem1s 1rt. t. Vienu
svarbiausių geto policijos uždavinių nuo 1941m. rudens tapo darbininkų rinkimas
sunkiems fiziniamsdarbamsAleksotoaerodrome. 1941m. rugsėjo l Od. buvo gautas
vokiečių įsakymas pristatyti 500 žydų darbininkų į aerodromą naktinei pamainai.
Prisimindami„inteligentų" akciją (1941m. rugpjūčio 18 d. tariamai tvarkyti Kauno
archyvų iš getobuvopaimtiir tą pačią dieną IV forte nužudyti 534 žydų inteligentai)
žydaibijojo registruotis,nes manė, kad ir jie bus sušaudyti. Geto policijai prievarta
pavykosurinktitik apie200vyrų. Visisu nerimu laukė kitos dienos, tačiau vyraiiš
aerodromogrįžo sveiki.Taipaskatinožydusaktyviau registruotis į darbus ir geto policijai darbosumažėjo 28 • Visdėlto mieste nuolat didėjant žydų darbo jėgos poreikiui,
surinktireikiamą skaičių darbininkų buvo nelengva.Aleksote buvo įvesta naktinė ir
dieninė pamaina, kiekvieno
je privalėjo dirbti po tūkstantį darbininkų. Geto policininkaikasdienvaikščiodavo po butusir varydavovyrus į darbus . Geto administracija suprato,kad nuo žydų darbininkų darbo priklausys viso geto likimas. Vengiantys
darboasmenysbuvo baudžiami piniginėmis baudomis ir sodinami į geto kalėjimą
27

(daboklę).

Vienaiš getopolicijosfunkcijų buvokovasu nelegaliaisgeto gyventojų išėjimais
už getoribų. Budintis getopolicininka
s vos ne kasdien apie tokius atvejus raportuodavosavoviršininkams.
Pastariejiapietai pranešdavo Seniūnų tarybos pirmininkui.
1942m. sausio 25d. budintispolicijosviršininkaspranešė Seniūnų tarybos pirmininkui, kad sausio22d. į 3-iąją policijosnuovadą geto vokiečių sargyba pristatė sulaikytą
13metų berniuką Henrį Volfsoną, kurismėgino išeiti už geto ribų. ,,Pagal mano baudžiamąjį nutarimą Nr. 122,- rašo budintispolicininkas,- pil. Volfsonas nubaustas3
paromarešto[...]."29
1942m. vasario8 d. budintisgetopolicininkaspersiuntė 1-osios nuovados viršininkui15pabėgusių kalinių sąrašą ir įsakė „tuojau griebtis priemonių ir patalpinti
kalėjiman"30•

Getopolicijataip pat kasdien informuodavo apie įvykius, susijusius su getu ir
jo gyventojais. 1942m. birželio15 d. budintis policininkas pranešė, kad tą dieną Panerių gatvėje vokiečių sargybinisnušovė per tvorą mėginusį išeiti 50 metų Moisiejų
Rozenbergą 31 •

1942m. kovo29d. Seniūnų tarybaibuvo pranešta apie aerodrome vokiečių sardarbininkus - Nachmaną Sroką ir Joselį Fridą.
Abunušauti už mėginimą nusipirktimaisto produktų. Lavonai buvo atvežti į getą ir
palaidoti getokapinėse32 •
1942m. lapkričio l d. geto policininkaidavė priesaiką. Tą dieną ješivos salėje
įvyko iškilmingapriesaikos davimoceremonija.Čia susirinko 152 žydų policininkai,
Seniūnų tarybos nariai ir kiti getoadministracijosatstovai. Seniūnų tarybos sekretoriaus pavaduotoj
as skaitė priesaikostekstą hebrajų ir jidiš kalbomis, 0 policininkaiji
gybinių kovo23 d. nušautusdu žydų
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kartojo: ,,Aš, Vilijampolės geto žydų policijos darbuotojas, Žydų tarybos pirmininko
ir policijos vado akivaizdoje iškilmingai pasižadu:
- nepaisydamas pavojų ir negailėdamas laikovykdyti man patikėtas pareigas;
- nesiekti naudos iš užimamų pareigų nei sau, nei draugams, nei pažįstamiems;
- griežtai saugoti tarnybos paslaptis;
- visas savo jėgas ir žinias skirti geto žydų bendruomenės labui."33
Paskui visi ceremonijoje dalyvaujantyspolicininkai ėjo prie stalo ir pasirašė po
priesaikos tekstu. Priesaikos priėmimo ceremonijai vadovavo tuometinis geto policijos vado pavaduotojas J. Zupovičius. Iškilmėms baigiantis,visi susirinkusieji sugiedojo sionistLĮ himną „Hatikva"34• 1942m. pradžioje prie geto policijosbuvo įsteigtas orkestras (,,Viltis").Jo dirigentu buvo Michelis Hofmekleris,koncertmeisteriu - smuikininkas Abraomas Stupelis35•
1944m. kovo 26-27 d. vokiečiai apkaltinogeto policiją palaikant ryšius su antifašistiniupogrindžiu ir organizuojant pabėgimus iš geto. Policininkaibuvo išvežti į Kauno IX fortą ir tardomi reikalaujant parodyti geto gyventojų slėptuves (vadinamąsias
malinas). Tardymui vadovavo SSoberšarfiurerisBruno Kittelis,kuris 1943m. rugsėjo
mėn. vadovavo Vilniaus geto likvidavimo operacijai. Po kvotos ir kankinimų buvo
sušaudyti 34 policininkai, atsisakę parodyti gestapui gete esančias slaptavietes. Tarp
sušaudytųjų buvo geto policijos viršininkas M. Levinas ir du jo pavaduotojai - J. Zupovičius ir J. Grinbergas. Likusiejipolicininkai grąžinti į getą.
Po 1944 m. kovo 26-27 d. akcijos geto policijabuvo reorganizuota į tvarkos tarnybą, kurios viršininku paskirtas glaudžius ryšius su gestapu palaikęs Benas Lipceris,
pavaduotojais- Tanchumas Aronštamas ir Chaimas Grosmanas. Tvarkos tarnyba (43
žmonės) veikė iki Kauno getą likviduojant.l6
.
Daugumai geto policininkų beveikkasdien tekdavospręsti dilemą: tarnauti okupantui ir taip mėginti išsaugoti savo gyvybę bei turėti geresnes gyvenimo sąlygas ar,
rizikuojantgyvybe, padėti engiamiems tautiečiams. Vieni policininkai nuėjo kolaboravimo, kiti - pasipriešinimo keliu, tačiau dauguma tiesiog stengėsi išlikti ir plaukė
pasroviui.Gestapui pavyko tarp geto policininkų užverbuoti agentų ir informatorių.
Tokie policininkai pranešinėjo gestapui apie geto gyventojų nuotaikas ir ketinimus,
slėptuves, pogrindžio organizacijų veiklą. Žydqpolicijossanitariniame poskyryje dirbęs Cefanija Baideris turėjo raštišką gestapo leidimą lankytis mieste ir be žydams privalomų skiriamųjų ženklų. Jis taip pat susitikinėjo su geto reikalus tvarkiusiu Kauno
gestapo pareigūnu hauptšarfiureriu Helmutu Rauca}7.
Pasibaigus 1944 m. kovo 26- 27 d. akcijai, dalis policininkų buvo sugrąžinti iš
Kauno IX forto į getą ir parodė gestapui slėptuves, kuriose nuo sunaikinimo slėpėsi
vaikaiir seneliai. Slėptuvėse surasti pasmerktieji buvo suimti ir išvežti sušaudyti į IX
fortą. Yra žinitĮ, kad gestapui slėptuves padėjo surasti geto policininkai Iseris Gutneris, Abraomas Rabinovičius, Boruchas Šliachteris, Menachemas Vilenskis, Gregoras
Zundelevičius, Bencionas Žemaitis ir kiti asmenys. Kitaisduomenimis, gestapo tardymų neištvėrė ir išdavikais tapo 7 žydų policininkai38•
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Daugumageto gyventojų žydų policijosnekentė ir bijojo. G~to policija privalėjo
vykdytiokupacinės valdžiosir Seniūnų tarybos nurodym~s: ku~_ie ~eto gyv~ntojarns
dažnai būdavo skausmingi ir nemalonūs: prievartines mob1hzac1ps ! darbus 1rišvežimą už geto ribų (pavyzd
žiui, 1942 m. vasario mėn . dalies g~to _gyventojų išvežimasį
Rygą), eitiįvairias sargybas,vykdytiareštus ir kratas, persek_
10~1~iustatytą geto tvarką
pažeidusius asmenis. Apskritai bet koks eilinio piliečio sus1dunmas su policijadaž.
niausiaibūdavo susijęs su nemalonumais - kvotomis, areštais, baudtĮ mokėjimais ir
pan. Dažnaižydų policininkainaudodavosi savo tarnybine padėtimi (pavyzdžiui,reikalaudavo
, kadgrįžtantys išmiesto žydaiduotų jiems maisto produktų, kratų metukonfiskuodav
o ir pasisavindavoįvairias geto gyventojų vertybes),mušdavo savo tautiečius.
Kaipir kituosegeto administracijospadaliniuose, policijojeilgainiui paplito korupcija
irprotekcionizma
s. Kaippažymėjo buvusiKaunogeto kalinė Sara Ginaitė · Rubinsonienė, net ir geto sąlygomis valdžiosaparatas veikė pagaljam būdingus biurokratijos dės
nius:,,Administracijosaparatodarbuotojai ir jų giminės bei artimieji naudojosi įvairio
mis privilegijomi
s ir lengvatomi
s. Dažnai savokėdėse jie jautėsi visagaliaivaldovai.Su
lankytoja
is ir prašytoja
is jieelgėsi įžūliai ir arogantiškai.Tarybos nariai, administracijos
aparatodarbuotojai,darbobrigadų ir geto dirbtuvių vadovaisudarė Kauno geto privilegijuotą sluoksnį, jo elitą [...]."39
Kitavertus, tarp getopolicininkų buvo daug sąžiningų ir dorų žmonių, kurie
stengdavosi kiekgalėdami padėti kenčiantiems savo tautiečiams, nemažai policininkų rėmė geto antifašistinį pogrindį arba patys dalyvavojo veikloje. Dėl to kelios dešimtysžydų policininkų buvosušaudytiIX forte.
Getoteismas
užėmė svarbią vietą geto teisėsaugos sistemoje. Jis įsteigtas Seniūnų
tarybossprendimu1941m. spalio24 d. ir vadinosi Darbo teismu. Svarbiausiasjo tikslas buvo teisti tuos žydus, kurie piktybiškai vengė vykdyti darbo prievolę ir tuo kėlė
pavojų visam getui.Teismas galėjo nusižengusius asmenis įkalinti iki vieno mėnesio
daboklėje, laikinaiatimti maisto korteles, iškraustyti iš buto, perduoti geto vokiečių
komendantui
, kurisskirdavofizinesbausmes (plakimą rykštėmis). Teismo nuosprendžiai buvoviešaiskelbiami ir kabinamiant namų sienų40• Teismo sprendimus vykdė
getopolicija. Šisteismas gyvavoneilgai, 1941 m. gruodžio 8 d. buvo įsteigtas naujas
teismas. Teismo pirmininkupaskirtasžymus teisės specialistas prof. Simonas Beliac·
kinas (vėliau jis susirgo depresija ir buvo nužudytas 1944 m. kovo 27 d. IX forte).
PirmininkopavaduotojudirboadvokatasJakovas (Jokūbas) Abramavičius, teismo nariais - Mošė (Izraelis) Tabačnikas, Mošė Zakas,Isakas černis, Efraimas Buchas (pastarasis ėjo ir prokuroro pareigas), Natanas Naftalis,Natanas Šimbergas, L. Telzakas.
Teismas įsikūrė Griniaus g. 28. Tokios sudėties teismas gyvavo iki 1942 m. liepos 5 d.
Vėliau jisbuvopertvarkytas į teisminę komisiją prie geto policijos41• 1942 m. spalio l d.
geto policijo
s vadas patvirtinogetopolicijos Baudžiamojo skyriaus veikimo instrukciją. Pagalšią instrukciją Baudžiam
ajameskyriujedirbo du nuolatiniai sprendėjai ir sekretorius. Bylas ir konfliktu
s privalėjo spręsti trys policijos pareigūnai _ du nuolatiniai
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sprendėjai

ir vienas kviečiamas asmuo. Teismo posėdžiams bylas pristatydavo geto policijos Kriminalinis skyrius. Baudžiamojo skyriaus išnagrinėtas bylas tvirtindavo geto
policijosvadas·12• Po „didžiosios akcijos" (1941 m. spalio 29 d. Kauno IX forte buvo
nužudyta trečdalis - daugiau kaip 9 tūkst. - geto kalinių) teismas daugiausia nagrinėjo
turtinius ginčus. Tuomet dažnai kildavo konfliktų dėl nužudytųjų turto; į jį pretenduodavo aukų giminės ir kaimynai. Geto teismas nustatė taisyklę: nužudyto ar dingusio
geto gyventojo turtas priklauso jo vaikams ar anūkams. Jei tokių nėra, turtas atitenka
tėvams, jei ir tokių nėra, jis atitenka broliams ir seserims, o jų nesant - Seniūnų tarybai. Pastaroji be paveldėtojų likusį turtą dažniausiai paskirstydavo vargingiausiai gyvenantiems arba sunkiausius darbus dirbantiemsgeto gyventojams. Teismas taip pat nagrinėjo kriminalines (vagystės, muštynės ir pan.) ir civilines (skyrybų ir kt.) bylas43 •
1942 m. balandžio 17 d. Seniūnų taryba patvirtino teismo prokuroro veiklos
nuostatus. Prokuroras turėjo atlikti savo pareigas pagal Lietuvos Respublikos įstaty
mus tiek, kiek jie neprieštaravo esamai tvarkai. Jis taip pat turėjo atlikti tardytojo pareigaskontrolės komisijoje44 • Prokuroras buvo pavaldus policijos viršininkui.
1942 m. liepos 20 d. Seniūnų taryba pakeitė žydų policijos nuostatus ir statusą - nuo šiol žydų policija įgaliota tirti kriminalines ir civilines bylas45• Tai padaryta
todėl, kad vokiečiai įsakė nutraukti geto teismo veiklą. Teismo funkcijas perėmė geto
kriminalinė policija. Kiekvienam nusikaltimui buvo pradedama atskira baudžiamoji byla. Bylos tyrimo metu buvo apklausiami įtariamieji, nukentėjusieji ir liudytojai.
Dažniausiai pasitaikantys kriminaliniai nusikaltimai buvo vagystės. Gete susiformavo profesionalių vagių sluoksnis, kuris ilgainiuitapo gerai žinomas Kriminalinio skyriaus pareigūnams. Su užkietėjusiais vagimis ir plėšikais buvo elgiamasi griežtai - jie
būdavo mušami tol, kol prisipažindavo ir parodydavo pavogtų daiktų slėptuves. Nusikaltimų skaičius gete ėmė mažėti. Kriminalinės policijos skyrius geto policijos vadovybei siųsdavo kasdienius ir mėnesinius pranešimus apie įvykdytus nusikaltimus ir
jų tyrimą 46•

1943 m. liepos 14 d. Seniūnų taryba patvirtino geto žydų policijos Nuobaudų
(Baudžiamojo) skyriaus (buvusio teismo) nuostatus. Pagaljuos geto žydų policija buvo įgaliota spręsti civilinius ir kriminalinius geto gyventojų reikalus. NuobaudtĮ skyrių turėjo sudaryti trys policijos tarnautojai. Jie nagrinėjo bylas remdamiesi Lietuvos
Respublikos įstatymais ir procedūromis bei Seniūnų tarybos potvarkiais ir instrukcijomis. Nuobaudų skyrius nagrinėdavo bylas, kurias jam pateikdavogeto policijos Kriminalinis skyrius, nuovadtĮ vadai ir kitų Seniūnų tarybai pavaldžių įstaigų vadovai,
taip pat privačių asmenų skundus ir pareiškimus. Nuobaudų skyriaus sprendin1Us
buvo galima apskųsti SenifmLĮ tarybos skundų komitetui. Pastarojo sprendimai buvo
galutiniai47 •
Visas Nuobaudų skyriuje ir skundų komitete svarstomas bylas nagrinėjo trys
teisėjai, kurie paeiliui eidavo pirmininko pareigas. Nuobaudų skyriaus nariais buvo
advokatai E. Buchas, l. Černis ir M. Zakas. Skundų komiteto nariais buvo advokatai
Izraelis Bernšteinas, Natanas Markovskis ir M. Tabačnikas. Geto teismas (vėliau Bau-
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džiamasis skyrius)iš esmės dirbo nelegaliai, nes vi~1.1int~le !ns_titucija , g~linčia teisti
žydus,gestapaslaikė save.Geto teismo veikla padeJO stip:mti ~}:en_tOJlĮ moralę ir
mažinti nusikalstamumą. Kaiprašė A. Tory, NuobaudlĮ skynus „uzpilde spragą spren.
džiantgetogyventojų ginčus; tuo pat metu šis skyrius p:isi~mė '.n?~alinę_ ~areigą „šalintiblogį iš paties blogio"48• Nuobaudų sl-.
')'rius savo ve1kl0Je la1kes1SenmntĮ tarybos
nustatytoprinciponeskleistijokios informacijos, dėl kurios žydai galėt11 patekti į ges.
taporankas. Tokiuatveju nuosprendisbūt11 griežtesnis ir greičiausiai kaltininkas būtų
nuteistas mirties bausme.
Po „didžiosiosakcijos" Kauno gete (Kriščiukaičio g. 23, vėliau Našlaičių g. 15,
galiausiaiMargiog. 11) buvoįsteigtas kalėjimas (daboklė). Jis buvo reikalingas drausmei ir tvarkaipalaikyti.Į kalėjimą dažniausiai buvo sodinami darbo vengiantys ir
kriminaliniusnusikaltimuspadarę asmenys. Kalėjimo atsiradi ma s padėjo sumažinti
tokių nusižengimų, nes juos darantys asmenys suprato galį sulaukti realios bausmės.
Kalėjimas kaip atskiras administracijosvienetas buvo pavaldus geto policijos viršininkui.Kalėjimas įsteigtas 2-ajame policijos rajone (oficialiai pradėjo veikti 1941 m.
gruodžio5 d.). Joadministracijojedirbo šeši asmenys: viršininkas , sekretorius, vachmistras ir trysprižiūrėtojai. Jiedirbo pagalgeto policijos viršininko patvirtintą statutą
ir instrukcijas.Kalėjime vyrai ir moterys buvo laikomi atskirose kamerose . Suimtieji
turėjo dirbti8 valandas per dieną. Ilgesniam laikui nuteisti asmenys turėjo teisę į vieną 15 min. trukmės pasimatymą per savaitę. Kalėjimo vidaus tvarką pažeidžiantys
asmenys galėjo būti baudžiami - jiems uždrausdavo pasivaikščiojimus, pasimatymus,
sumažindavo maisto normą, sodindavoį karcerį. Sulaikytieji turėjo teisę kalėjimo administracijosdarbuotojų veiksmusapskųsti kalėjimo viršininkui (šias pareigas įvairiu
laikuėjo Judelis Aronovskis,Bencijonas Bukancas ir Jsakas Melamdavičius)49• Kalinių
registravimoknyga rodo, kad geto kalėjime (nuo 1941 m. gruodžio 3 d. iki 1943 m.
spalio 22 d.) bausmę atliko 1490 asmenų 50•
Didžiąją kalinių kontingentodalį sudarė admin istracine tvarka nuteisti asmenys.Jų skaičius nuolatos didėjo. Tai rodė, kad atskleidžiama vis daugiau nusižengimų
ir nusikaltimų. 1941 m. rugpjūčio mėn. už įvairius nusikaltimus (geto policijos ir administracijos darbuotojų įžeidimus, darbo prievolės vengimą, mu štynes ir t. t.) buvo
nubausti6 geto gyventojai
, rugsėjo - l 2, spalio - 21, lapkričio - l l l (šį mėnesį už sanitarinės priežiūros pažeidimus nuteista net 80 žmonių), gruodžio - 92, 1942 m. sausio
mėn. - 86,vasario - 207 žmonėss 1 • 1943 m. sausio mėn. geto policijos Baudžiamasis
skyrius už įvairius nusižengimus26 asmenis nuteisė 214 parų arešto. Be to, tuo pačiu
laikudar 40 asmenų administracine tvarka buvo nubausti 69,5 paro s arešto s2•
Apibendrinantgalima pažymėti, kad Kauno gete J94 J m. buvo suformuota autonominė, universali ir veiksminga teisėsaugos sistema. Svarbiausi jos komponentai
buvo getopolicija,teismai, prokuroraiir kalėjimas. Ši sistema garantavo viešąją tvarką gete, sėkmingą kovą su kriminaliniais ir kitais nusikaltėliais, užtikrino Seniūnų
tarybos jsakymų įgyvendinimą ir geto kalinių mobilizavimą aktualioms problemoms
spręsti .
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Vilniausgeto policija
1941 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus žydus suvarius į getą, buvo formuojama geto vidaus adminis tra cija - žydų taryba su jai pavaldžiais skyriais ir geto žyd11policija . Iki
spalio mėn. pabaigos Vilniuje egzistavo du getai: Didysis (Ašmenos, Dysnos, Ligoninės, MėsinitĮ, Rf1dninktĮ, M. Strašūno, Šiaulių gatvės, dalis vienos pusės Arkl ių, Karrnelit11, Lydos ir Pylimo gatvių) ir Mažasis (Antokolskio ir Žydų gatvės, dalis Gaono
ir Stiklių gatvių). Get us skyrė Vokiečių gatvė. Didžiajame gete buvo apgyvendinta
apie 29 tūkst., Mažajame - apie 9 tūkst. žydųs3 • Žydų tarybos ir policija buvo įsteigtos
abiejuose getuose ir veikė atskirai. Didžiojo geto Žydų tarybos pirmininku vokiečių
valdžia paskyrė buvusį banko tarnautoją Anatolį Friedą, Mažojo geto Žydų tarybos
pirmininku - pirklį Icchoką Leibovičių54 • Didžiajame gete policija pradėta organ izuoti jau pirmą jo veikimo dieną - 1941 m. rugsėjo 7-ąją. Ant geto namų sienų buvo
išklijuoti skelbimai, raginantys jaunu s vyrus stoti į organizuojamą geto policiją. Geto
policijos vadu A. Friedas paskyrė buvusį Lietuvos kariuomenės kpt. J.Gensą. Jo pavaduotoju tapo advokatas Josifas Muškatas, 1939 m. karo pabėgėlis iš Varšuvos. Abu
geto policijos vadovai simpatizavo dešiniajam sionistų revizionistų judėj imui. Dauguma policijos tarnautojų iki karo buvo Beitaro• organizacijos nariai ir turėjo didesn į
ar mažesnį karinį parengimąss_ Formuojant geto policijos vadovybę kilo konfliktas
tarp dešiniųjų ir kairiLĮjų (Beitaro ir Bundo.. ). Iš pradžių geto policijos vado pavaduotoju buvo si(1loma skirti bundininką H. Kruką, tačiau jis, susipažinęs su policijos
vadovybė s pažiūromis ir veiklos metodais, šių pareigų atsisakė. Karo metu H. Krukas
slapta rašė dienorašti. 1941 m. rugsėjo 16 d. įraše jis neigiamai apibūdino J. Genso ir
). Muškato asmenybes. H. Krukui ypač nepatiko, kad šie asmenys teikė pirmenybę
fiziniam smurtu i (be mušimLĮ esą geto gyventojai policijos neklausys) ir mėgo „joti
geto gyventojams ant sprando"56• Nors valdž ią žydų policijoje paėmė dešin ieji, tačiau
įtampa tarp kairiųjtĮ ir dešinilĮjų neišnyko, nes ŽydLĮ tary boje didesnę įtaką turėjo
bundinink ai. Formaliai žydų policija buvo pavaldi Žydų tarybai ir privalėjo vykdyti
jos įsakymus, tačiau padėtis Vilniaus gete buvo gana sudėtinga. Nesutarimai ir konku rencija tarp Žydų tar ybos ir policijos tęsėsi iki 1942 m. liepos mėn. vidurio, kol nacitĮ
valdžios sprend imu Žydų taryba buvo panaikint a ir ). Gensas paskirtas vienvaldžiu
geto vadovu. Žyd11taryb a ir policijos vadovybė buvo įsikūrusios tame pačiame pastate - RūdninktĮ g. 657• Žydų policija buvo suformuota ir Mažajame gete, tačiau čia ji
veikė neilgai ir buvo likviduota kartu su Mažuoju getu. Yra žinoma, kad Mažojo geto
policijosvadu buvo Šafiras58 •

• Oeitaras buvo radikali sukarinta dešinioji sionist11jaunimo organizacija, pavaldi V. Žabotinskio vadovaujamai sionistq revizionist11partijai.
• • Bunclas (jidiš btmd -

s,Įjunga)

-

socialclemokratinė

nink11partija. Į ku rta Vilniuj e 1897 m.

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos iy clq clarbi-

HOLOKAU
STASLIETUVOJE
1941
- l!H o

110

_1942 m. sandūroje nusistovėjo geto žydtĮ policijos struktūra. Policijosko.
1941

mendantūrai vadovavo J. Gensas. Jo pavaduotoju iš pradžių buvo Josifas Glazmanas,
vėliau _ Salekas (Saulas) Desleris. Getas buvo padalytas į tris nuovadas• (komisariatus) _ A,B, e.Kiek-vienoje
jų tarnavo po 15- 20 policininkų. Iš pradžių Vilniaus geto
polici
jojetarnavoapie 150 policininkų, o 1943 m. rugpjf1čio mėn. - 226 asmenys.
Pirmojo
komisariato (A)komisaru iš pradžių buvo J. Muškatas, vėliau Nosonas Ringas; antrojo(B) komisariato - Izidorius Fruchtas. Kriminalinės policijos padaliniui
įvairiu laiku vadovavo
komisaraiOberhardas, Osteris ir Henrik as Zagaiskis, getovartų sargyba
i - Meiras Levas. Beto, dar buvo darbo policijos (vadas Taubinas), kalėji
mų sargybinių ir sanitarinės policijos (vadas Goldmanas) padaliniai ir prokuratūra.
Policijosinspektoriaus pareiga
s ėjo J.Muškatas. Geto kalėjimas (viršininkas Landau,
vėliau Beigelis) buvoLydo
s gatvėje. Jinuolatos saugojo 12 policini nkų 59 •
G. šuras savodienoraštyjerašė, kad geto policijos nuovadose buvo budima ištisą
parą, tenpat buvo laikoma visa reikiama dokumentacija, policininkai ant kairės rankosnešiojo žydrą raištį su balta Dovydo žvaigžde, žemesnio laipsnio policininkaiant
raiščio turėjo numerį, aukštesnio laipsnio pareigūnai - daugiau skiriamųjų ženklų60•
Getopolicininkaibuvo ginkluotiguminėmis ir medinėmis lazdomis, rimbais, o išskirtiniais atvejais - ir šaunamaisiais ginklais.
Vilniau
sgete buvo sukurta savita teisėtvarkos ir teisėsaugos sistema. Šalia policijos svarbūs šiossistemos komponenta
i buvo teismai ir prokuratūra. 1942 m. vasario
mėn. nacių valdžios leidimu Žydų taryba gete ėmė kurti teisinę sistemą: buvo steigiamiteismai, prokuratūra, rengiamas kodeksas, formuojamas advokatų korpusas.
Buvoįsteigti žemesniosios instancijos ir apeliacinis teismai. Juos sudarė keletas teisėjų, kuriems vadovavoteismo pirmininkas61• Tačiau, kaip pažymėjo Y. Aradas,geto
teismainebuvoautonomiška instancija,jie buvo pavaldūs Žydų tarybai, vėliau - geto
viršininkuiJ. Gensui. Prokuratūra buvo pavaldi geto policijos vadovybei62• 1942m.
kovo mėn. geto teismas ir prokuratūra jau funkcionavo. H. Krukas savo dienoraštyje
1942m. kovo7 d. rašė apieposėdį, kuriame buvo svarstomos geto vaikų nusikalstamumo problemo
s. Tarpkitų atsakingų geto administracijos pareigūnų posėdyje dalyvavoprokurora
s Adolfas Povirskeris (vėliau prokuroru tapo Nusbaumas) ir geto
teismopirmininkas Benjaminas Srolovičius63 •
1942 m. rugpjūčio pradžioje buvo suformuoti geto civilinis ir apeliacinis teismai. Civilinio teismo pirmininku tapo Izraelis Kaplanas, nariais - Abraša Chvoini·
kas, Solomonas Deulas,Nosonas Gavenda, Šimonas Markusas ir Abromas Notesas.
Apeliacinioteismo pirmininkuišrinktas Šepselis Milkanovickis, nariais - Griša Ja·
šunskis,Danielis Kacnelsonas,B. Srolovičius 64 • Tačiau ir įsteigus teismus dalis nusikai-

• Kai kurie autoriai nurodo, kad Vilniaus gete 1942 m. vid uryje buvo dvi policijos nuovados.
lr .:l. Trunk, fudenrat, New York, 1972,p. 495; P. Stankeras, liet11vitĮ policija 1941- 1944 metais,
Vilnius, 1998,p. 88.

u idlc)I Lie tu vo s ge tai

timtĮ

111

(pavyzdžiui, išėj imas iš geto be leidimų, pabėgi mas iš areštinės, nepaklusimas
policijos pareigūnams) ir toliau liko geto policijos žinioje. 1942 m. pirmoje pusėje
Vilniaus gete buvo surengta 115 teismo posėdžių, kuriuose dalyvavo 172 teisiamieji.
Beto, per tą patį laikotarpį geto policija ir kitos instancijos teisminėn atsakomybėn patraukė dar 183 asmenis. Dažniausiai kaltinamieji buvo nuteisiami arešto bausmėmis
nuo kelitĮ valandų iki 6 savaičių, taip pat piniginėmis baudomis arba įspėjimais. Nepilnamečiai nusikaltėliai buvo perduodami specialaus policijos pareigūno priežiūron 65 •
I942 m. sausio mėn. geto kalėjime Lydos gatvėje kalėjo 135, vasario - 2 11, kovo - 341
kalinys. Dauguma kalinių buvo nubausti 1- 2 parų arešto bausmėmis. Izraelio istorikė
D. Porat, lygindama Lietuvos getų teisines sistemas, pažymėjo, kad Kauno ir Šiaulių
getuose teismai buvo mažiau priklausomi nuo policijos ir turėjo didesnį autoritetą
tarp gyventojų negu Vilniaus gete66 •
Didelį atgarsį sukėlė geto teismo priimtas mirties nuosprendis šešiems nusikaltė
liams. 1942 m. liepos 3 d. Šiaulių gatvėje kriminalinių nusikaltėlių gauja žiauriai nužudė smulkų prekeivį Josifą Geršteiną. Jau kitą dieną geto policija surado nusikaltėlius,
o geto teismas juos nuteisė mirties bausme. Tą pačią dieną 16 val. nuosprendis buvo
įvykdytas. Kartu su penkiais kriminaliniais nusikaltėliais (Isaakas ir Ilja Geivušai, JakovasPolitkovskis, Hiršas Vituchovskis, Leiba Grodzenskis) buvo pakartas ir Jankelis
Avidonas. Pastarasis oficialiai buvo apkaltintas policininko sumušimu, tačiau iš tikrų
jų sulaukė atpildo už pabėgusių iš Vilniaus žydų išdavimą gestapui Lydos gete. Dauguma geto gyventojų pritarė mirt ies nuosprendžiui. Vokiečiai taip pat buvo patenkin ti,
kad žydai išmoko būti budeliais67• Po šio įvykio geto kriminaliniai elementai neįvykdė
nė vienos žmogžudystės.
Oficialiai geto policija buvo pavaldi Žydų tarybai ir privalėjo vykdyti jos bei nacių pareigūnų įsakymus ir užduotis. Geto policija palaikė viešąją tvarką gete, kovojo
su nusikalstamumu, darbo prievolės sabotuotojais, mobilizuodavo geto kalinius įvai 
riems darbams, kartais suimdavo sušaudyti pasmerktus žmones ir perduodavo juos
naciams. Sanitarinė policija rūpinosi švaros gete palaikymu ir bausdavo san itarinių
nuostatų pažeidėjus. Iš dalies geto policijos funkcijos atsispindi Žydų tarybos pirmi ninko 1942 m. kovo 28 d. rašte referentui žydų reikalams Vilniuje:
.,[...] Visi p. Gebietskomisaro ir Tamstos gaunami nurodymai stengiamasi atlikti
ir atliekami visiškai tiksliai. Čia pat reikia pridurti, kad žydų policijai pildant žodžiu
ir raštu gaunamus įsakymus (pav., dėl tvarkrymo ėj imo i ir iš darbo ir kt.), tenka veikti
ne tik pačiame gete, bet ir už geto ribų.
Tenka taip pat nurodyti energingą ir sunkų policijos darbą prie geto vartų, tikrinant ir atiminėjant maisto produktus ir kurą. Tačiau ir ši uždavinį policija atlieka
pakankamai gerai.
Šiuo metu geto policijai yra taip pat pavesta geto išorinės izoliacijos priežif1ra. Ir
šį darbą policija atlieka gerai."68
Geto policija kaip baudžiamoji bei su nacių okupacine valdžia bendrad arbiaujanti institucija daugumos geto kaliniq buvo nekenčiama. Vilniaus geto metraštinin -
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kai H. Krukas, G. šuras, M. Rolnikaitė ir kiti negaili kritiškų žodžių Vilniaus getopo.
licijai. Pasak G. šuro, kituosegetuosenebuvo tokio griežto režim~ kaip Vilniaus gete.
Geto vartų sargyba, vadovaujamaM. Levo,žiauriai sumu šdavo kiekvieną žydą, kuris
slaptai mėgindavo įsinešti į getą maisto produktų. VarlLĮ sargyb iniai ypač siautėdavo
tada, kai1·u. darbą stebėdavo vokiečių gestapininkai69 • Dažniau siai geto policininka1
.
buvosmerkiamidėl žiauraus ir amoralaus elgesio, korupcijos, pataikavimo naciams
bei arogantiškos lailq•senos eilinių geto kalinių atžvilgiu. H. Krukas rašė, kad geto
policininkaiuž menkiausias paslaugas reikalauja iš geto gyventojų kyšių ir jtĮ gyvenimo lygi yra gerokaiaukštesnis negu kitų žydų. Jis iron iškai pažymėjo, kad policijos
tarnybayrageriausia pragyvenimopriemonė •
Bjauriau
sias geto policijos veiklos aspektas - talkinimas okupacinei valdžiai
vykdant getogyventojų žudynių akcijas. Daugiausia tokitĮ akcijų buvo 1941 m. rudenį - masinių žudynių laikotarpiu. Gestapui pareikalavus surinkti mirčiai pasmerktų
žydų kontingentą, Žydų taryba šią užduotį pavesdavo žydų policininkams. Pastarieji
eidavoper butus ir liepdavo geto gyventojams Žydų tar yboj e perregistruoti savodarbo pažymėjimus (vadinamuosius šainus). Tuos, kurie turėdavo darbo pažymėjimą,
paleisdavonamo, o kitus suimdavo vokiečių gestapininkai ir lietuvių policininkai.
Pasmerktiejibūdavo nuvaromi į Lukiškiq kalėjimą, o iš ten - sušaudyti į Panerius.
Išvestų sušaudyti žydų dail-.1:u
s ir maisto produktus dažnai pasisavindavo žydų policininkai. Būdavo atvejų, kai mėginančių išvengti mirties žydtĮ slėptuves gete naciams
ir jų kolaborantamsišduodavožydų policininkai7 1• Gestapas tarp geto policininkų
turėjo savoagentų ir informatorių. Geto policijos viršininko pavaduotoją S. Deslerį
gestapas užverbavol 941 m. rudenį. S. Desleris per savo agen tus rinko informaciją
apiegetog)•ventojų nuotaikas ir sekė geto pogrindinės organi zacijos veiklą. Jis palaikė ryšius su vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus sk"")'ria
us referentu žydų reikalams AugustuMeyeriuir SD ypatingojo būrio viršininku Martinu Weissu. Gestapo
nurodymuS. Desleris organizavonumatytų sušaudyti žydų atranką, be to, dalyvavo
lik-viduojant
Ašmenos, Švenčionių, Mikailiškių ir Salų getus 72 •
Dažnai naciaivykdydavožydų suėmimo ir žudymo akcijas tiesiogiai, be geto
administracijos(Žydų tar)'bos ir žydų policijos) tarp inink avimo. Į getą įsiveržę vo·
kiečių gestapininkai ir lietuvių policininkai darydavo krata s ir sura stus žmones išsi·
vesdavo sušaudyti. Izraelio istorikas prof. Y. Aradas pažymėjo, kad tokias akcijasjie
rengdavo tada, kai norėdavo be jokios atran kos suna ikinti daug žydų. Tokiu būdu
1941m. spaliomėn. buvo likviduotas Mažasis getas. Planuod ami sun aikinti tik tam
tikrą kategoriją žydų (pavyzdžiui, nedarbingus asme nis, ligoniu s ir senelius), naciai
tai darydavosu Žydų taryba ir žydų policijos tarpi ninka vimu . žydų tar yba duodavo
nurodymusgeto policijai, o ši surinkdavo nacių reikalaujamos kategorijos žmones
ir perduodavojuos naciams. Žydų administra cija laikėsi nuostatos, jog geriau pa·
aukoti dalį geto kalinių, kad būtų išsaugotos daugumo s gyvybės. Nors jau 1941m.
rugsėjo pabaigoje Didžiojo geto Žydų taryba žinojo , kad Mažasis getas pasmerktas
70
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mi rčiai, tačiau iš esmės nieko nedarė, kad išgelbėtlĮ bent da lį Mažojo geto kalinių.
Taigigeto administraci ja talkinin kavo naciams, vykdant dali nę geto gyventojų eks•
.. 7)
tcrm1nac1i:i .
Liūdnai išgarsėjo Vilniaus geto žydų policijosdalyvavimas Ašmenos žydq žudynėsc 1942 m. spalio mėn. Spalio 19 d. dvidešimt du' Vilniaus geto policininkaibuvo
išsitĮSli į Ašmeną. Jiems buvo išduotos karinės kepurės, ant kurių žydų policininkai
prisitvirtino Dovydo žvaigždes. Baudžiamajaiekspedicijai vadovavo gestapininkas
M. Weissas ir S. Desleris. Ašmenos gete žydų policininkai atrinko sušaudyti 406 senus ir ligotus žydus. Iš pradžių gestapas reikalavo sušaudyti t 500 moterų ir vaikų,
bet J. Gcnsui ir S. Desleriui pavyko „nusiderėti" iki 406. 1942m. spalio 23 d. buvo
sušaudyti 404 vyresnio amžiaus žydai ir du maži vaikai7'. Ši geto policininkų akcija
su kėlė pasipiktinimo audrą Vilniaus gete. G. Šuras savodienoraštyjegeto policininkų
veiksmus įvertino taip: .,Grįžę žydų policininkai su uniforminėmis lietuviškomiskepurėmis atrodė šlykštūs. Patarnaujantys savųjų žudikams žydų policininkai įsijautė
į vaidmenį esą tikri savo nelaimės brolių gyvenimo ir mirties viešpačiai. Jie pasijuto
beveik esą gestapo vokiečiai ir manė niekšybėmis bei paklusnumu laimėsią sau gyvenimą. Tačiau, kaip dabar sužinojome, vokiečių gestapas Baranovičiuose išskerdė visą
9000žydų getą, tarp j ų policininkus su komendantu ir geto taryba";s_
Ar patys žydų policininkai dalyvavo šaudant Ašmenos žydus, nėra tiksliai žinoma. H. Krukas rašė, kad egzekucijoje dalyvavo8 lietuvių ir 7 žydų policininkai.
Vyresnieji policininkai (S. Desleris, N. Ringas, \it. Levas)akcijosmetu buvo ginkluoti
revolveriais. Kai kurie geto policininkai iš Ašmenossugrįžo su pilnais maišais pin igtĮ
ir brangenybitĮ •
1942 m. pavasarį įtampa tarp Žydų tarybos ir geto policijos vadovybės dar labiau
padidėjo. J. Gensas vis labiau kišosi į geto valdymo reikalus ir nesiskaitė su A. Friedo
vadovaujama Žydų taryba. Vokiečių valdžios atstovai,matydami šiurkštų geto policijos elgesį su žydais, labiau pasitikėjo griežtu ir tvirtu J. Gensu negu silpnavaliu ir
nepopuliariu A. Friedu. Kaip rašė H. Krukas, J.Gensas turėjo gerus ryšius su vokiečiq valdžios atstovais (Franzu Mureriu ir kt.) ir tapo pastarqjtĮ favoritun. J. Genso
įsigalėjimas geto administracijoje buvo aprobuotas l 942 m. balandžio 29 d. specialiu
F.Murerio įsaku dėl žydų policijos įgalioji1mi: ,,Pagal principą, kad žydų tauta turi pati tvarkyt i savo reikalus, visi Vilniaus miesto Gebietskomisaro įsakai bus įgyvendinti
su žydtĮ policijos pagalba. Lietuvos apsauga funkcionuos tik kaip priežiūros organas.
ŽydtĮ policijos veiklos taisyklės yra šios:
l. ŽydtĮ policija yra pavaldi žydtĮ policijo viršininkui Jacobui Gensui.
2. ŽydtĮ policija, vadovaudamasi žydų policijos viršininko nurodymais, kontroliuos tvark,) ir saugumą gete.
76

• H. Krukas rašė, kad i Ašmcnq buvo išvažiavę 20 Vilniausgclo policininkų (H. Kruk, Paskutinės
Lie111v
os }eruzalės dienos, Vilnius, 2004, p. 386).
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3. Pagrindinė šiospolicijosfunkcija bus be !~~ių i~ly~tl_vykdyti Vilniaus11\ie
sto
Gebietskomisaroįsakus ir instrukcijas.Žydų pohciJOSvirštmnk as [...] bus atsakinga
s
man[...].
. .
.
•
. ..
•
4. Mirties bausmė bus taikoma visais atveJa1s, kai l ...l zydt1 pohc1Ja pazeis Vi).
niaus miesto Gebietskomi
saro įsakymus." 18
Minėtame F.Murerio įsake žydų taryba iš viso nebuvo paminėta. J. Gensova.
dovaujama
žyd11policijafaktiškai buvo įteisinta kaip vienintelė institucija, palaikanti
ryšius suokupacinės valdžiosinstancijomisir vykdanti pastarųjų įsakymus. Vienva).
džiugetovadovu J. Gensas galutinai tapo Vilniaus miesto komisaro 1942 m. liepos
10d. sprendimu
, kuriuoŽydų taryba buvo paleista, o J. Gensas paskelbtas getoir
žyd11policijos viršininku. Savo pavaduotojais, gavęs apygardos komisaro pritarimą,
jis pask-yrė buvusį žydų tarybos pirmininką A. Friedą (admini stracijos reikalams) ir
S. Deslerį (polici
jos reikalams
)79.Daugumabuvusių geto administracijos skyrių virši80
nink11
pareiškė lojalumą J. Gensui ir liko dirbti savo postuose •
Tačiau J. Gensohegemonijai
iškilo pavojus, kai gete susikūrė pogrindinė antinaciniopasipriešinimo
organizacija(Fareinigte
partizaner organizacie,FPO).FPObuvo
įsteigta 1942m. sausio 21 d. Vilniausgeto policijosviršininko pavaduotojo J. Glazmano bute.Ji suvienijo įvairių politinių pažiūrų žydus:sionistus, komuni stus, bundininkus.FPOštabo nariaisbuvoišrinktiIcikasVitenbergas (FPO komendantas, komunistų atstovas), J. Glazmanas (Beitaro atstovas), Aba Kovneris, Abraomas Chvoinikas ir
Nisanas Reznik
as (sionistų ir Bundoatstovai).FPO nariais tapo apie 300 žmonių81 .
Ilgainiu
i pogrindžio įtaka vis labiaustiprėjo ir ėmė kelti grėsmę J. Genso vadovaujamaigetoadministracijai. Svarbiausias FPO veiklos tikslas buvo parengti gete ginkluotą sukilimą. Suprantama
, toks siekiskirtosi su J. Genso propaguojama laukimo
ir nuolaid
žiavimo strategija. J. Gensonuomone, neatsargūs pogrindininkų veiksmai
galėjo išprovokuotiviso geto sunaikinimą. Didžiausiu pasipriešinimo kurstytoju jis
laikė J. Glazmaną ir nutarė jo atsikratyti.1943 m. birželio 26 d. J. Genso įsakymu geto
kriminalinės paieškos vadovas Osteris prie geto vart11sulaikė iš darbo grįžtantį J. Glazmaną. Sulaikytąjį buvo planuojama išsiųsti į Riešės darbo stovyklą. Tą pačią dieną
žydų policininkus užpuolė FPOnariai ir J. Glazmaną išlaisvino. J. Genso autoritetas
po šio įvykio smarkiaismuko. Vis dėlto J. Glazmanas su grupe savo šalininkų gerano·
riškai išvyko į Riešės stovyklą. Kadangiir tarp geto policininkų buvo J. Glazmanošalininkų, J. Gensas iš policijos pašalino 11 žmonių ir pasiuntė juos dirbti sunkių darbų į
Kirtimus ir kitur. Vakare grįžtančius į getą pašalintuosius iš policijos audringai sveikino gatvėse stovintys žydai82• Tai atspindėjo besikeičiančias geto gyventojų nuotaikas
ir vis didesnį pritarimą J.Genso oponentams.
Siekdama gauti svarbios informacijos, FPO savo nariu s specialiai siųsdavo tar·
nauti geto policijoje.Pogrindį ypač domino geto vartų sargyba. Nuo 1943 m. viduri~
incidentų tarp geto policijos ir pogrindžio n arių vis daugėjo. FPO nariai organizuotai
pasitraukdavo iš geto ir išeidavo į miškus pas sovietų partizanus. Dėl to kartais kilda·
vo konfliktų tarp pogrindininkų ir getovartų sargybos. 1943 m. birželio 9 d. prieš auš·
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rą apie 30 jau nuolių iš geto rengėsi išeiti pas partizanus. Juos turėjo lydėti du iš ŠvenčioniLĮ atvykę pogrindininkai. Vienas j11buvo Chaimas Levinas. Geto vartų sargyba
ji sulaikė ir pradėjo kratyti. Tuomet jis išsitraukė revolverį ir nušovė žydų pol icin i nką
Moišę Gi ngoldą. Į įvykio vietą atvykęs J. Gensas nušovė besipriešinantį Ch. Leviną.
žuvusio pogrindininko ginklą paėmė gestapas. Šistragiškas įvykis dar labiau sustiprino gestapo pasitikėjimą geto policija. M. Gingoldas buvo iškilmingai palaidotas tą pačią dieną. Jolaidotuvėse dalyvavoJ. Gensas ir geto policijos vadovybė~3 . M. Gingoldas
buvoantroji Vilniaus geto policininkų auka84• 194 3 m. viduryje FPO narys Pilovnikas
(Pilovskis) mėgino įsinešti į getą šovinių, tačiau prie geto vartų buvo sulaikytas policini nkų. Pilovnikas ėmė bėgti, bet jį pasivijo geto policininkas Leonidas Ferdmanas
ir perdavė geto policijos vadovybei. Pastaroji ketino suimtąjį pogrindininką perduoti
gestapui, tačiau FPO štabo pastangomis Pilovnikasbuvo išlaisvintas. FPO štabas nurodė organizacijos nariams L. Ferdmano budėjimo metu ginklų į getą nenešti85 •
l 943 m. liepos 15 d. S. Deslerio įsakymu buvo suimtas FPO vadas l. Vitenbergas. Vedamą į policiją savo vadą FPO nariai išlaisvino. Kitą d ieną gestapas pateikė
ultimatumą: jei l. Vitenbergas iki liepos 16 d. 18 val. neatvyks į policiją, getas bus sunaikintas. Ieškoti l. Vitenbergo J.Gensas pasiuntė du žydų policininkų ir apginkluotų
chuliganų bfarius.Įvyko ginkluotų pogrindininkų ir policininkų susidūrimas ir pastariejibuvo priversti atsitraukti. Nenorėdamas rizikuoti geto egzistencija, tą pačią dieną
l. Vitenbergasryžosi pasiduoti ir FPO vadu paskyrė A. Kovnerį. l. Vitenbergas išėjo iš
slėptuvės ir prie geto vartų buvo suimtas gestapininkų. Kitą dieną gete jau buvo žinoma, kad gestapinink ai l. Vitenbergą nukankino86•
Po šio tragiško įvykio FPO autoritetas ir pasipriešinimo nuotaikos gete dar labiausustiprėjo. Jaunim as ėmė masiškai bėgti į miškus pas sovietų partizanus. 1943 m.
liepos26 d. geto policija gestapo įsakymu suėmė 11 žydų brigadininkų su šeimomis
ir uždarė juos geto areštinėje Lydosskersgatvyje.Tą pačią dieną gestapo mašina suimtuosius išvežė sušaudyti į Panerius. Iš viso buvo nužudyti 32 žmonės. Už pabėgusius
paspartizanus žydus brigadininkai ir jų šeim11nariai sumokėjo savo gyvybe. Gestapas
pranešė, kad jie buvo sušaudyti už tai, jog laiku nepranešė apie pabėgusius žydus 87•
1943 m. rugpjūčio mėn. prasidėjo laipsniškas Vilniaus geto likvidavimas.Geto gyventojuspradėta gabenti į darbo stovyklasEstijoje ir Latvijoje. Pirmas surinkti.Į žmonių
kontingentas( l 000 - 1200 žydų) traukiniu į Estiją išvežtas 1943 m. rugpjūčio 6 d.1!1!
1943 m. rugpjūčio 24 - 25 d. įvykdyta antroji geto kaliniLĮ išvežimo į Estijos darbo stovyklasakcija. Šį kartą ją vykdė pati geto administracija be okupacinės valdžios
kišimosi. Geto policija vaikščiojo po numatytlĮ išvežti žmonių butus ir dalijo jiems
šaukimus. Geto vadovybės žiniomis, per du mėnesius turėjo būti išvežta4 tfakst.žmoni11.Daugumą šaukianuĮj11 išvežti prievarta atvesdavo geto policininkai. Vietoj besislapstanči11j11 buvo imami giminaičiai arba buto kaimynai. Rugpjūčio 25 d. surinktieji
išvesti iš geto ir sugrflsti į vagonus prie geležinkelio atšakos Ras11gatvėje. Šį kartą į
Estijos lagerius išvežta 1,2- 1,5 tflkst. Vilniaus geto žyd1i89.G. Šuras savo dienoraštyje
labai neigiamai įvertino geto administracijos pastangas savo jėgomis išsiųsti į Estijos
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lageriusnacių reikalaujamą žmonit!konting~nt~:,,I_r vis~ bais'.ausi~,~ad get~vadovai
ponai Gensas,Broidoir kiti,ištikimi_savo_pnnc~pm- at1du~tl vo_k1
_e~1ams reikalauja
.
ma skaičiLJ aukų, idantnors kai kunuos 1šgclbetų, dalyvauia naik1111m
o operacijoje,
ne;giapsiėmė patysjaivadovauti.Visi jų pareiškimai apie_vežimo _pobHdį, apiejų ren.
gimotvarką, terminus, nustatytą žmonit!skaičitĮ pasi~o~eap~aule._P_er_dvejuspraėju.
sius metusgeto gyventojai matė daugvisokių valymtĮ 1rzmo111tĮ na1k1111mo
akcijų. Bet
niekas negalėjo isivaizduoti
, kad šitai gali apsiimti geto vadovai žydai, žydų policija,
pasitelkusi
pagalbonpačius tamsiausius gyventojus iš nusikaltėlitĮ pasaulio - vagis,
plėšikus, pažadėdama jiems, kadpačit1 neišveš,iki galo laikys gete ir, galimasdaikta
s,
jieapskritaiišgyvens.Taigėda, neregėta gėda! Gėda, kai geto vadovai žydai patysimasi „darbo":siunčia mirtižydus. Tegutai daro gestapas, juk gėda, kai „išrinktiesiems
•
užšitodarboivykdymą žadamasgyvenimas.Daugelis gete įsitikinę, kad visi turi kartu gyven
ti arbakartupražūti."
1943m. rugsėjo 1-4 d. ivykdytadar viena išvežimo į Estijos lagerius akcija.
Rugsėjo l d. apie5 val.ryto į getą įsiveržė gestapininkai ir estų policininkai. Jie pareikalavosurinktitūkstantį sveikų vyrLĮ. Per porą valandų nesurinku s reikalaujam
o
skaičiaus, prasidėjo žmonių medžioklė. Padedami geto polici ninktĮ, atvykėliai krėtė
namus ir butus, suiminėjo žmones, sprogdino gete įrengtas slėptuves. Po griuvėsiais
žuvodešimtysžmonių. Keliosevietose(M. Strašūno ir Ašmenos gatvėse) geto pogrindininkaiginklupasipriešinosiautėj a ntiems gestapininkams ir policininkams. Iš viso
akcijo
s metu išvežta apie7- 8 tūkst. žydų9 ' . Specialiai rugsėjo 1- 4 d. akcijai J. Gensas
įsteigė žydų pagalbinės policijo
s būrį, kuris turėjo padėti geto policijai gaudyti žmonesdeportacijai
į Estiją ir prireikus kovoti su FPO be gestapo įsikišimo. Šio būrio
nariaiant rankovių nešiojoraiščius su vokišku užrašu „Hilfspolizei" (pagalbinė policija). Pagalbinisžydų policijosbūrys pradėjo veikti 1943 m. rugsėjo 2 d.92 Jamebuvo
net kelišimtaivyrų ir jis aktyviai gaudė geto gyventojus išvežimui į Estijos lagerius.
1943m. rugsėjo 14 d. i gestapą buvo išl-.-viestas
ir ten nužudytas geto vadovas
). Gensas. GestapininkaiR. Neugebauerisir M. Weissaspaskleidė gandą, esą). Gensaspalaikė ryšius su partizanais93• Po ). Genso mirties geto komendantu, kaip rašė
G.Šuras, buvopaskirtas„niekšas, išdavikasir visiškas menkysta Saulas Desleris, kuris, matydam
as besiartinantkatastrofą ir geto žūtį, pabėgo kartu su vartų sargybos
viršininkuLevu,nepamiršusiupasigriebti portfelį su atimtu iš žmonių auksu irstambiomis visuomeninių pinigų sumomis..."94 Pabėgus S. Desleriui, naujuoju geto po!ici·
josviršininkubuvopaskirtas Oberhardas,vokiečių laikomas „naudingu žydu" ir turė·
jęs teisę vaikščioti be Dovydo žvaigždės. Geto administracijos vadovu gestapininkas
B.Kitteli
s paskyrė iš Kaunokilusį Borią Beniakonskį95. Tačiau Vilniaus getas gyveno
paskutines savodienas ir getoadministracija faktiškai jau neveikė. 1943 m. rugsėjo
23- 24d. Vilniau
s getas buvogalutinailikviduotas. Dauguma geto vyrų išvežtii Esti·
josdarbostovyklas
, o moterys su vaikais - į Vokietijos(Osvencimo, Treblinkos ir kt.)
beiLatvi
jos (Kaizervaldo) koncentracijos stovyklas.
90
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Išvados
GettĮ policijos tema pasaulinėje ir Lietuvosistoriografijojelabai mažai tyrinėta.
Šiostemos tyrimą stabdo ne tik objektyvios (archyvinių šaltinių stoka), bet ir subjektyviosmoralinio ir psichologinio pobūdžio priežastys (žydų policijos kolaboravimo
su naciais problema, būtinybė diferencijuotai vertinti atskirų geto gyventojų sluoksnitlpadėti ir elgesį).
Lietuvoje,kaip ir kitose nacių okupuotose Europos valstybėse, buvo įsteigti žydų
getaisu vidaus reikalus tvarkančia administracija (savivalda).Vienassvarbiausių geto
administracijoskomponentų buvo žydtĮ policija.Ji buvo suformuota visuose dideliuose Lietuvos getuose (Vilniaus, Kauno ir Šiaulių) ir veikė visą getų gyvavimolaikotarpį.
Getų policijabuvo naujas ir neturintis analogožydų istorijos reiškinys. Lietuvos getuose buvo sukurta unikali teisinė sistema: svarbiausia jos sudedamoji dalis buvo žydų
policija,be to, svarbias funkcijas vykdė geto teismai, prokuratūra ir kalėjimas. Geto
policijaturėjo palaikyti viešąją tvarką, kovoti su nusikalstamumu ir darbo prievolės
sabotažu, vykdyti okupacinės valdžios ir Žydų tarybų įsakymus. Dažniausiaigetų policija buvosteigiama okupacinės valdžios nurodymu, tačiau jos steigimą spartino ir ekstremalios žydų gyvenimo sąlygos (būtinybė palaikyti viešąją tvarką, garantuoti bent
minimalų geto gyventojų poreikių patenkinimą, organizuoti nacių valdžios įsakymų
vykdymą ir t. t.). Žydų policija Kaune ir Vilniujebuvo steigiama getų formavimo laikotarpiu. Ji buvo suorganizuota netrukus po Žydų tarybų įsteigimo. Žydų policijos
gausumą lėmė geto gyventojų skaičius, nacių valdžios keliamų užduočių mastas ir
geto vidaus poreikiai. Geto policijos struktC1rair policininkų skaičius Vilniaus ir Kauno getuose buvo panašus. Svarbiausi policijos elementai buvo vadovybė, nuovados
(komisariatai), kriminalinė policija ir vartų sargyba.
Vilniaus ir Kauno getų policijoje vyravo dešiniųjų sionistin ių žydų partijų ir organizacijų aktyvistai. ŽydtĮ tarybų ir geto policijossantykiai Vilniaus ir Kauno getuose buvo skirtingi. Formaliai getų policija buvo pavaldi Žydų taryboms ir privalėjo
vykdytijų įsakymus bei nurodymus. Kaunogete minėta žydų policijosjuridinė ir faktinė subordinacija iš esmės buvo išlaikytaper visą geto gyvavimolaikotarpį. Vilniaus
geteŽydtĮ tarybos ir geto policijos kova dėl valdžios 1942 m. liepos mėn. baigėsi geto
policijosviršininko ). Genso pergale.
ŽydtĮ policij,) kaip okupacinės valdžios įsakymus vykdantį baudžiamąjį organą
dauguma geto gyventojų vertino neigiamai. Geto policijos nepopuliarumą dar labiau
didino išsikerojusi korupcija, kyšininkavimas, protekcionizmas, žiaurus ir amoralus
elgesyssu geto gyventojais. Geto policija iš esmės buvo privilegijuotasgeto gyventojtĮ
sluoksnis. PolicininktĮ šeimos turėjo daugiau galimybitĮ užsitikrinti geresnes materialines gyvenimo sąlygas ir laikinai išvengti masinių žudynitĮ akcij tĮ. Geto gyventojų
požie1risį geto teismus buvo palankesnis. Ypač tai pasakytinaapie Kauno geto teismą,
kuriamedirbo autoritetingi teisės žinovai, be to, Kaunogeto teismas buvo mažiau priklausomas nuo geto administracijos negu Vilniaus geto teismai.
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Dėl savoveiklos funkcijų getopolicija ncišveng_ia1'.1ai
t~rėjo kolaboruoti su nacių
valdžia. Tačiau kolabor
avimo mastasbei formos Vilniaus 1r Kauno getuose skyrėsi,
Vilniaus getopolicijasu naciaisbendradarbiavo intensyviau. Iš dalies tai lėmė polici
jos viršininko). Gensotaktika- paaukoti dalį geto gyventojų (ypač senelius, ligoniu
s,
nedarbingusž)'dus) naciams, siekiantišsaugoti kitus. Vilniaus geto policija dažniau
dal)'vavogetogyventojų gaudymoir išdavimo naciams akcijose (ypač 1941m. rudenį
masinių žudynių laikotarpiuir getolikvidavimobei deportavimo i Estiją laikotarp
iu
1943m. rudenį). Panašių akcijų neišvengė ir Kaunogeto policija. Tarp geto policinin
kų gestapas
turėjo savoagentų, l-a1ri
e informuodavoapie geto gyventojų nuotaikasir
antifašistinio
pogrindžioveiklą.
Tačiau geto policijosnegalimalaikyti vien tik nacių nusikalstamos politiko
s
įrankiu. Nemažadalisž)'dų policininkų kiek galėdami stengėsi įvairiais būdais padėti
kenčiantiems tautiečiams, o kaikurie netgitapo aktyviaisantifašistinio pogrindžionariais ir partizanais.KeliosdešimtysKaunogeto policininkų kartu su vadais 1944m.
kovomėn. buvosušaudytilXforte.
Dalisgetopolicijosfunkcijų (kovasu kriminaliniais nusikaltėliais, viešosiostvarkosir švaros palaikymas
, 1-ailtūros ir sporto renginių organizavimas) atitiko getogyventojų poreikius
ir interesus.
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THEJEWISH
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ANO
VILNIUS
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S

The topic of the Kaunasghetto police has been little researched in either Lithuanian
historiography or the world at large.The main obstacles, which pre11entthe research
of this topic, are both objecti11e(the lack of archi11alsources) and subjecti11e(of a
moral-psychological nature - the problem of collaboration of the Jewish police with
the Nazis). Another problem is the need to assess the status and beha11iourof 11arious
groups of ghetto inmates in a differentiated way.
ln Lithuania,as in the other European states occupied by the Nazis, the Jewish ghet ·
tos were set up based on a kind of internal administrati11eautonomy. One of the
principai elements of the ghetto administration was the Jewish police, which had
units in all the largest Lithuanian ghettos (Vilnius, Kaunas and Šiauliai) and operate d
throug hout the existence of the ghettos. The Lithuanianghettos had a unique lega l
system. lts centrai element was the Jewish police, while other important functions
belonged to the ghetto courts, the prosecutor's office and the prison. The ghetto
police were responsible for maintaining publicorder, fighting crime, as well as a11oidance of forced labour, and implementing the orders of the occupation authorities
and the Jewish Council.The ghetto police were usually established by order of the
occupation authorities but the process was often accelerated due to the extreme
living conditions of the Jews (the need to maintain the public order; to ensure that
at least the minimum needs of the ghetto inmates were met; to organise the implementation of the orders of the Nazi authorities, etc.). The Jewish police in Kaunas
and Vilniuswere established as the ghettos were being formed. Theywere organised
soon after the establishment of the Jewish Councils. The large number of Jewish po lice was determined by the number of ghetto inmates, the scope of the tasksraised
by the Naziauthoritles, and by the ghettos' internal needs. The structure of the police
and the number of policemen in the ghettos ofVilnius and Kaunas were not different.
The most important factors were the leadership, the organisation of the precincts
(commissariats), the criminal police and the gateway guards.
Right-wing Zionist parties and acti11
ists dominated the Vilniusand Kaunas ghetto
pollce, but the relations between the Jewish Council and the ghetto police in the
two places were different. Formally, the ghetto police was subordinate to the Jewish
Council and was required to carry out all of its orders and decrees. ln Kaunas, the
jurldical and actual subordination to the Councilwas maintained throughout the history of the ghetto. ln Vilnius, the power struggle between the ghett o police and the
Jewlsh Councilended in the 11ictoryof the Vilnius ghetto PoliceChief, Jacob Gens.
The Jewish pollce, as a puniti11eorgan implementing the orders of the occupationa l
authorities, had a negati11eimage among most ghetto inmates. This negati11
e reputa tion was further enhanced by the widespread corruption, bribery,protectionism, as
well as the atrocious and amoral treatment of the ghetto lnmates.The ghetto po lice
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wasactually a privileged sociallayer. Police families had bett er living conditions and,fora
time, escapedthe masskilling operations. The ghetto court s w ere seen in a more positive
light.Thisis particularlytrue concerningthe court of th e Kaunas ghetto , which employed
competentpeople.Moreover
, the Kaunasghetto court depended less on the administrative
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Šiaulių getas

authoritiesof the ghetto than the courts in Vilnius.
Because
of its assignments
, the ghetto police was inevitably forced to collaborate with the
Nazi authorities. However, the range and forms of collaboration in the ghettos of Vilnius
andKaunas
weredifferent.Thecooperation between the Vilnius ghetto police and the Nazis
wasmoreintense.ln part, this wasdueto the tactics of Police Chief Gens to sacrificecertain
inmatesof the ghetto, in particular,the elderly, siek and disabled Jews, in order to savethe
rest.However
, theVilniusghetto policeparticipated in the rounding up of Jews during Nazi
actions, especiallyduring the masskillings of autumn 1941 and during the deportations to
Estoniain the fall of 1943.TheKaunas ghetto police also participated in such activities. The
Gestapo hadits agentsamongthe policemen who informed the Germans about the attitudesof the peopleandthe work of the anti-fascistunderground .
However,the ghetto policecannot be considered only as an in str ument of Nazi criminal
policy.Quitea few Jewishpolicemen did their utmost to help their suffering countrymenin
variousways.Someof themactuallybecameactive members or partisans of the anti-fascist
underground. Severa
i dozenKaunasghetto policemen, tog ether wit h their officers, were
shotin the Eighth Fortin March1944.
Finally
, somefunctionsof the ghetto police, such as th e fight against crime, maintenance
of public orderand sanitation, as well as the organisation of cultural and sports eventsdid
reflect the real-life needsand interests of the ghetto inmates.

Iki Antrojo pa saulini o karo Šiaulių žydų bendruomenė buvo viena gausiausių
Lietuvoje. 1902 m. mieste gyveno 9847 žydai (71 proc . miesto gyventojų). 1915 m.
artinantis kaizerio kariuomenei daugum a Šiaulių žydų pasitraukė į Rusiją. Karui
pasibaigus, didelė jų dali s vėl sugrįžo į gimtąjį mie stą. Nepriklau somoje Lietuvoje
Šiaulių žydai gyveno aktyvų profesinį, kultūrinį ir politinį gyvenimą. Jie turėjo savo
profesines sąjungas, bankus, partijų skyrius , maldo s namus ir religines mokykla s,
gimnazijas, bibliotekas , vaikų darželį, ligoninę ir kt. įstaigas. Prieš Antrąjį pasaulinį
karą Šiauliuose gyveno 6500-8000 žydų'.
Per 1941 m. birželio 14 d. trėmimus sovietai iš Šiaulių ištrėmė 202 žydus2•
Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, dalis Šiaulių žydų bandė traukti s į Rusiją.
Vokiečių kariuomenė Šiaulius užėmė 1941 m. bir želio 26 d. Sovietai iš šio miesto
pasitraukė be didesnio pa sipriešinim o. Užiman t Šiaulius, žuvo 4 vok.iečių kariai, 11
lietuvių antisovietinių partizanų ir 51 civilis asmuo 3 • Pirmomi s karo dienomi s į rytu s
pasitraukė apie tūkstantis žydų. Dalis nespėjusiųjų pasi traukti sugrįžo į Šiauliu s•.
Karo prad žioje Šiauliu ose, kaip ir kitu ose Lietuvos miestu ose bei apskrityje, pradėjo veikti Lietuviq aktyvistų fronto (toliau - LAF) nar iai ir antisovietiniai sukilėliai
(jie save laikė partizanais, o žmonės dažniausiai juos vadi ndavo baltaraiščiais; po kelių
savaičiL1 nuo karo pradžios sukilėlitĮ bf1riai buvo reorga nizuoti į pagalbinės policijos
būrius). LietuvitĮ partiz anai perse kiojo besitraukiančius arba pasilikusiu s raudon armiečius, komuni stus, komjaunuoliu s, sovietq valdžios pareigūnus ir šalininku s.
Netruku s prasidėjo nacitĮ valdžios skatin amas žydq persekiojimas. Vokiečiams
užėmus Šiauliu s, buvo atkurta lietuvių administracija ir policija. Į anks tesnes tarnybo s
vietas grįžo daug buvus iq A. Smetonos laiklĮ valdininkų ir policininkų. Šiauliuo se į
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LAF'o
valdybą iėjo J. Vilutis,A. Raulinaitis, V.Pauža, V. Ivar~a~s~.as'.r.P.Ju~dis. LAF'o
štabas kuriamvadovavo
kpt.L. Virbickas,iš pradžių aktyv1a1k1sos1l pareigūnų sky.
rimoir valdymo reikalus. Susik(1rus civilinei lietuvių ad,ministracijai, LAF'oreikšmė
sumenkėjo. Šiaulių apygardoskomisaroHanso Geweckesnurod ymu 1941m. rugsėjo
5
29d. LAF'
o veikla buvosustabdyta
•
Vokiečių okupacijospradžioje(iki 1941 m. rugpjūčio 5 d.) Šiaulil! apskritie
s
viršininkubuvoIgnasUrbaitis6• ŠiaulitĮ miesto burmistru iki 1941 m. liepos 5 d. buvo
Juoza
s Naujalis,0 ji pakeitė Petras Linkevičius. Jo pavaduotojais buvo paskirtiVaclo.
vasGedvila ir AntanasSlankus.Pastarasistapo ir „žydams tvarkyti įgaliotiniu" (šias
pareiga
s ėjo iki 1942 m. vasario l d.f
PirmuojuŠiaulių miesto lietuvių viešosiospolicijos vadu buvo paskirtas AntanasVabolis,jo pavaduotoju
- Albinas Grėbliūnas. Miesto policijoje iš pradžių tarnavo75policininkai.Lietuvių viešojipolicijaprivalėjo vadovautis vietinės vokiečių karo
komendantūros nurodymais. Svarbiausi policijos uždaviniai buvo palaikyti mieste
8
tvarką, užtikrintigyventojų gyvybės ir turto apsaugą .
Šalia lietuvilĮ administracijosŠiauliuose rezidavo įvairios vokiečių įstaigos: karo
komendantūra (1941m. rugpjūčio mėn. jos funkcijasperėmė apygardos komisaras),
slaptoji karolaukopolicija
, A operatyvinės grupės būrys Nr. 2 (vėliau jo funkcijas
perėmė vok.iečilĮ saugumopolicijos ir saugumo tarnybos (SD) Šiaulių skyrius).Žydų
žudynėms Šiaulių mieste ir apskrityjeiš pradžių vadovavominėto operatyviniobūrio
Nr.2 vadashauptšarfiureris Werneris Gottschalkas9•
Pirmiejimasiniai Šiaulių žydų areštaibuvo vykdomi 1941 m. birželio 30, liepos
l ir 5 d. Tarp suimtųjų buvo ir 20 žymesnių Šiaulių miesto bendruomenės žydų (taip
patir vyriausiasisrabinasAharonas Bakštas). Iš suimtųjų buvo tyčiojamasi, atimami
vertingesni daiktai. jkaitais paimtižymesni ŠiaulitJžydai buvo laikomi miesto kalė
jimeiki 1941m. liepos 11 d., o po to sušaudyti už tariamą pasikėsinimą i vokiečių
karius.Darikiįsteigiant getą buvosušaudytaapie l 000 Šiaulių žydų 10•
Pirmosios Šiaulių žydų žudynės buvo įvykdytos 1941 m. birželio 29 d. Kužių
miške(12kmnuo Šiaulių). Apytikriai
s duomenimis,1941m. vasarą čia nužudytakeli
tūkstančiai Šiaulių miestoir apskritie
s žydų bei kitų tautybitĮ (lietuvių, rusų) komunistų ir komjaunuolių. Liudytojų parodymais, Kužių miške šaudė vokiečiai 11.
1941m. liepos mėn. netoliŠiaulių- Radviliškio kelio (7 km nuo Šiaulių, šalia
Pročiūnų kaimo) naciai sunkvežimiai
s atveždavo ŠiaulitJkalėjime įkalintus žydusir
sovietiniusaktyvistus ir čia sušaudydavo. 1944 m. šioje vietoje buvo atkastos 8 didelės
duobės, kurioserasti 732nužudytųjų palaikai. Pročiūnų kaimo gyventojo Rakausko
parodymais,
žmonės dažniausiai buvošaudomi dienos metu šautuvais ir automatais
.
Šaudė vokiečių saugumopolicijos ir SD darbuotojai12•
1941m. rugsėjo mėn. šalia Bubių kaimo (15 km nuo Šiaulių) buvo masiškaišau·
domiŠiaulių žydai.Aukos buvoatvefamos sunkvežimiais. Iš viso atvežta JOsunkveži·
'.11ių._ž~dynės_~apr~stai_prasidėdavo po pietų ir vykdavoiki sutemų. Prieš sušaudant
zyda1budavo1Sreng1am1
, mušami ir varomi prie duobių n. Liudytojų parodymais,šau·
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dymui vadovavo vokiečių karininkai, bet žudynėse dalyvavoir baltaraiščių. Tikslus nuiudytiĮįt! skaičiu s nežinomas, bet manoma, kad tada sušaudyta keli šimtai žmonių'◄.
1941 m. rugsėjo 7- 15 d. Gubernijos miške, Normančių eiguvoje, buvo šaudomi
iš Šiauliq atvežti žydai: vyrai, moterys ir vaikai. Vietinių gyventojų parodymais, iš viso
buvoatvežti 25 dideli sunkvežimiai, kurių kiekvienamegalėjo tilpti apie 40 žmonių.
Aukasvežiojo ir geltonas keleivinis autobusas. Šaudoma būdavo popiet - 15- 16 val.
šaudė baltaraiščiai (pagalbiniai policininkai), o žudynes prižiūrėjo vokiečių kariškiai.
1944 m. lapkričio mėn. žudynių vietoje dirbusi komisijaatkasė keturias duobes. Jose
rasti palaikai buvo su šautinėmis žaizdomis galvose. Komisijos nuomone, čia galėjo
būti nužudyta apie 1000 žmonių 15•
Ypač aktyviai Šiaulių miesto žydai buvo žudomi 1941 m. rugsėjo pradžioje. Yra
žinoma, kad rugsėjo 7 d. ltn. Romualdo Kolokšos vadovaujamasbūrys suėmė 47 žydų
vaikų namų auklėtinius su dviem auklėtojais. Suimtieji buvo nuvežti į mišką ir sušaudyti. Rugsėjo l 3 d. i getą įsiveržę policininkai suėmė dalį senelių ir išvežę juos
sušaudė. Paskutinės didesnės 1941 m. žydų žudynės buvo įvykdytos gruodžio 8- 15 d.
Tada apygardos komisaro H. Gewecke'sbei vokiečių saugumo policijos ir SD vado
įsakymais buvo suimti ir sušaudyti 72 kaimuose dirbę Šiaulių žydai. Sušaudė Kuršė
ntJ, Stačiūnų, Radviliškio ir Pakruojo policininkai'6•
1941 m. rud ens statistiniai duomenys rodo žydų skaičiaus mažėjimą Šiauliuose.
1941m. rugpjūčio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybė pranešė Šiaulių apygardos komisarui, kad mieste gyvena 36 200 gyventojų (30 801 lietuvis ir 5034 žydai)17 • Miesto
savivaldybės tų pačių metų lapkričio mėn. rašte apygardoskomisaras informuojamas,
kad Šiauliuose gyvena 39 678 gyventojai (35 000 arijų ir 4674 žydai)18 •
Kartu su areštais ir šaudymais žydai buvo diskriminuojami ir teisiškai. Iš jų
pamažu buvo atimtos pilietinės teisės ir turtas. 1941 m. liepos 5 d. Šiauliq miesto
burmistro įsakymu žydams buvo uždrausta prie savo namų kelti tautines Lietuvos
vėliavas. Tokį pat nurodymą valsčių viršaičiams ir antraeilių miestų burmi strams
1941 m. liepos 7 d. pakartojo ŠiaulitĮ apskrities viršininkas19• 1941 m. liepos 15 d.
Šiauliq miesto burmistras išleido skelbimą, kuriuo įsakė miesto žydams iki liepos
16 d. perduoti savivaldybės žinion visus turimus radijo aparatus. Jie turėjo būti pristatyti į savivaldybės sandėli (Tremtinių g. 4). Nepristačiusiems pagrasinta teisine
atsakomybe20•
Dar iki įsteigiant žydtį getą buvo paskelbta žydtJ registracija. Visi miesto žydai
privalėjo registruotis savivaldybėje (Gaisrininkų g. 3) nuo 1941 m. liepos 19 d. iki
liepos 22 d. 20 valandos. Registruodamiesi žydai privalėjo turėti asmenybę įrodantį
21
dokumentą. Už nesiregistravimą pagrasinta bausmėmis •
1941 m. liepos 18 d. ŠiaulitJ miesto burmistras, susitaręs su vokiečit1 karo komendantu Konovskiu, išleido skelbimą žydq reikalu.Jame buvo pranešama, kad karo
pradžioje iš Šiauli11pabėgusiems žydams draudžian1agrįžti į gimtąjį miestą. Sugrįž
tantiems pagrasinta suėmimu. Visi Šiauliuose gyvenantys žydai, nesvarbu kokios lyties ir amžiaus, buvo įpareigoti nuo 1941 m. liepos 20 d. kairėje krūtinės pusėje ne-

HOLOKAUSTAS
LIETUVO
JE 1911- l!H ~.

126

šioti geltonos spalvos Dovydo žvaigždę. žyda ms leista vaikščioti gatvėmis ir rodytis
21
20 valandos •

viešosevietose nuo 6 iki
Geto steigimu Šiauliuoseokupacinė valdžia pradėjo rt"tpintis 1941 m. liepos pirmoje pusėje. Tuo metu miesto burmistro P. Linkevičiaus pavaduotojas Antanas Stankus buvo paskirtas įgaliotiniu žydų reikalams. Nurodymą organizuoti mieste getą
davė Šiaulių miesto vok.iečių karo komendantas. Organizuodamas geto steigimą ir
žydų perkėlimą į getui skirtus rajonus, A. Stankus pasitelkė miesto žydų bendruome nės autoritetus. Buvo įkurtas žydų komitetas, kuris kartu su lietuvių valdžia sprendė
žydų perkėlimo klausimus. Žydų komiteto nariais buvo Mendelis Leibavičius (automobilitĮ ir motociklų parduotuvės savininkas), Beras Kartunas (prekybininkas) ir
Faivelis Rubinšteinas (dirbtuvių savininkas)23.
1941 m. liepos 18 d. Šiaulių miesto burmistro skelbime nurodytos žydų perkėlimo į getą sąlygos. Visi Šiaulių žydai privalėjo persikelti į miesto savivaldybės
nurodytas vietas. Tvarkingam persikėlimui garantuoti Šiaulių miesto Butų skyrius
kartu su žydų bendruomenės atstovais turėjo nustatyti persikėlimo sąlygas, tvarką
ir eigą. Persikėlimo eigą privalėjo prižiūrėti Šiaulių vokiečių karo komendantas su
miesto ir apskrities lietuvių policijos pareigūnais. 1941 m. liepo s 18 d. skelbime
nurodyta, kad žydai privalo persikelti į Žagarę ir Šiaulių priemiestį Kaukazą. Šiose
vietose gyvenantys nežydų tautybės asmenys gavo teisę išsikelti į kitas miesto dalis.
Šiauliuose nekilnojamojo turto turintys žydai privalėjo šį turtą likviduoti pirmiausia pasikeisdami juo su Žagarėje nekilnojamojo turto turinčiais ir iš ten išsikelti
norinčiais lietuviais. Tarpininkauti likviduojant nekilnojamąjį turtą ar pasikeičiant
juo buvo pavesta specialiam Šiaulių miesto savivaldybės Butų skyriaus biurui. Nustatyta tvarka nerealizuotas nekilnojamasis turtas turėjo pereiti Šiaulių miesto savivaldybės žinion. Taip pat žydams buvo uždrausta naudotis kitų tautybių asmenų
samdomuoju darbu 2' .
Getui buvo parinkti Trakų ir Vilniaus gatvių (vadinamojo Kaukazo) rajonai, tarp
kurių buvo apie 300 m atstumas. Žydų komitetas turėjo savo kabinetą savivaldybėje.
Lėšų getui aptverti skyrė savivaldybė, o darbininkų - žydų komitetas. Numatytą plotą
aptvėrus, žydus iš kitų miesto rajonų pradėta kelti į getui skirtą teritoriją. žmonių
perkėlimui i getą organizuoti A. Stankaus nurodymu buvo įsteigtos kelios komisijos.
Kiek-vieną jų sudarė trys nariai (mokytojas, savivaldybės atstovas ir policininkas). Komisij_osprivalėjo išdalyti žydų šeimoms šaukimus persikelti į getą, surašyti žydų turtą
'.ypacauksą ir kitas vertybes) ir paimt i ji savivaldybės žinion. Žydų perkėlimas į getą
1rJŲ turto konfiskavimas užtruko kelias savaites2 s_
19~1_m. rugpjūčio 9 d. Šiaulių miesto burmistras išleido skelbimą, patikslinantį
geto ste1g'.mo
_reikalus. Miesto žydams buvo nurodyta persikelti į vadinamąjį Kaukazą, _Trakų ir Ez~rog~tv~bei_Kalnelį (~ėliau getą steigt i Kalnelyje buvo atsisakyta). Apie
tu~i-mus butus zydat pnvaleJo pranesti „žydams tvarkyti įgaliotiniui" iki 1941 m. rug pJuc_io13 ~- Getų steigimo rajonuose gyvenantys žydai turėjo informuoti savivaldybę,
kur 1rkokj butą norėtų gauti26•
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Iš pradžių buvo apgyvendintas vadinamasis Kaukazo, o vėliau - ir Trakų geta s.
žydus buvo baigta kelti į getus 1941 m . rugpjūčio 15 d .27 Į Trakų ir Kaukazo getus
buvo perkelta 4-5 tūkst. žydų. Dalis žydų nebetilpo ir buvo uždaryti į sinagogą. Vė
liau dauguma jų (seneliai ir nedarbingi žmonės) buvo išvežti į Žagarę ir sušau dyt i28•
Getai buvo aptverti 2 m aukščio spygliuota viela. Vartu s nuolat sa ugojo policija. Išeiti
iš geto buvo galima tik su specialiais leidima is. Gyventojų pertekliaus ir butų stokos
gete problema iš dalies buvo „sp rend žiama" žmone s žudant. Pirmomis rugsėjo die nomis dalis žydų buvo suvaryti į sinag ogas ir senelių prieglaudo s namus (Vilniaus g.).
čia esantys žydai buvo suregistruoti, o sąrašai perduoti A. $tanku i. Rugsėjo 4 d. sinagogas aplankęs M. Leibavičius rado jas tuščias. Po kelių dienų buvo nužudyta pusšimtis žydų vaiktĮ namų auklėtinių ir kelios de šimtys senelių 29•
Šiaulių gete veikė maisto prekių parduotuvė, 40 lovų ligoninė. Nuo 1941 m.
rugsėjo geto gyventojai buvo varomi dirbti į Zoknių aerodromą, įvairias dirbtuves,
Rėkyvos durpyną, Linkaičių ginklų dirbtuves , Pavenčių cukraus fabriką ir kitur-O. Už
darbą žydai atlyginimo negaudavo. Darbo birža (arbaitsamta s) pinigus pervesdavo
geto administracijai3' .
1941 m. rugpjūčio pabaigoje žydų reikalų įgaliotinis A. Stankus gavo gebitskomisariato nurodymą pakeisti žydų asmens dokumentus. Tuo buvo siekiama tiksliai
išsiaiškinti žydų gyvenamąją vietą. Ligi tol žydai dažnai pereidavo gyventi iš Trakų
geto į Kauka zo getą arba atvirkščiai. Be to, buvo siekiama atrinkti nedarbingus žydus ir perkelti juos į Žagarę. Taip buvo norima sumažinti perpildytų getų gyventojų
skaičių. A. Stankaus nurodymu buvo sudaryta speciali komisija, privalanti pakeisti
geto gyventojų dokumentus ir atrinkti nedarbingu s asmenis. Komisija kartu su Žydų
komitetu Trakų gete minėtą užduotį įvykdė, o Kaukazo gete dokumentai nebuvo keičiami. Darbingiems žydams specialistams buvo išduodami rožinės spalvos pažymė
jimai, darbingiems, bet ne specialistams - geltonos spalvos, o nedarbingiems žydams
dokumentai nebuvo išduodami. Kelios dešimtys nedarbingų žydų buvo išsiųsta į Žagarę ir vėliau ten nužudyta 32 • Kai A. $tankus kartu su Žydų komiteto nariais bandė
išsiaiškint i, kodėl dalis žydų išvežami iš Šiaulių, gebitskomisariato atstovai pasakė,
kad toks yra jtĮ vadovybės nurodymas ir kad nėra galimybės gete sutalpinti visų Šiaulių žydų 33 •

Geto steigimo laikotarpiu ir vėliau okupacinei valdžiai ypač rūpėjo žydų turtas
ir nuosavybė. Steigiant getą žydams buvo leista parduoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį
turtą. Norintieji tai padaryti privalėjo registruoti s savivaldybėje (Gaisrininkų g. 3).
Norintieji pirkti žydų turtą, privalėjo gauti miesto savivaldybės leidimą. Be jo parduoti ir pirkti žydų turtą buvo užd rausta J.1.
Žyd us perkėlus į getus, konfisku ota s jų auksas ir kitos vertybės vėliau pagal aktus ir inventorinius sąrašus buvo perduotos ŠiaulitĮ komisaro įstaigai (gebitskomisa riatui). Dalį žydų turto (baldus) paėmė apygardos komisariato pareigūnai, kitą dalį
buvo leista parduoti vietos gyventojams 35• Ir įsteigus getus okupacinei valdžiai nedavė
ramybės žydų turtas. Šiuo klausimu buv o išleista daugybė nurodymų ir skelbimų.
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skelbimą, ipareig
1941m. rugpJ·u-čio 18d. žydams tvarkyti įgaliotinis. išleido
.
o.
jantį asmenis, pirkusiusar kitaipįsigijusius žydų tur'.o, 1k1l ~41_m. r~gpjūčio 23d.
užsiregistruoti
savivaldybėje. Išimtis padaryta asmenuns, kurie hg tol Jau buvoU?
..1iregistravę irgavę žydamstvarkytiįgaliotin io leidimą pi_rkti žydų tur i?~- Vėliau regis.
travimoterminasžydų turtoturėtojams vis buvo pratęsiamas. Paskutm1kartą jisbuvo
3
pratęstas iki 1941m.gruodžio l d. '
Plačiau žydų klausimasbuvo svarstomas 1941 m. rugsėjo 4 d. vykusiameŠiau.
lių apygardos
apskričių viršininklį ir policijos vadt) suvažiavime. Šiaulilį apygard
os
komisariato pareigūnai paaiškino lietuvitĮ administracijos pareigūnams, kad .visas
žydų turtas yra konfiskuojama
s ir tvarkomas pagal Apygardos komisaro nuostatus
.
Apskrities Viršininkaiyra atsakingi,kadvisasžydų kilnojamas ir nekilnojamas turtas
būtų suregist
ruotas."38 Žydams buvo atimta teisė tvarkyti savo turtą, o sulaiJ...)'tus
už
šionurodymo
pažeidimą įsal...)'ta perduoti vokiečių policijai39•
1941m. spalio18d. Šiaulių apygardoskomisaras visiems apygardos apskričių
viršininkamsir miestų burmistramsišsiuntinėjo raštą dėl žydų, politinių partijų ir
organizacijų nuosavybės. Apygardos
komisarasįsakė iki 1941 m. spalio 23 d. konfiskuotiir užantspauduotivisassinagogas, žydų bendruomenių parduotuves, archyvu
s,
bibliotekas
ir kitą turtą, vyresniųjų rabinų ir rabinų butus, žydų knygynus ir meno
kūrinių parduotuvesw.
Atsakydamas
į apyga
rdos komisaroH. Gewecke's1941m. spalio 18 d. raštą, Šiau
lių miestoburmistras
apygardoskomisaruipranešė, kad Šiauliuose, Tilžės g. 136,yra
sinagoga,
kurioskiemestovi spintasu religinėmis knygomis.Be to, nurodoma, kaddar
vienasinagoga
yraVarpog. 19, o kita - Varpog. 27, tačiau šiose dviejose sinagogose
žydiškų knygų ir menokūrinių nerasta.Šiaulių valstybinė biblioteka paėmė apie1300
žydiškų knygų. Jos buvopadėtos į saugyklasir skaitytojamsneišduodamos41•
Vokiečių okupacinė valdžiadalį konfiskuoto žydų turto leido parduoti vietos
gyventojams.Šiaulių apygardoskomisaras 1941 m. spalio l 4 d. pranešė apygardos
apskričių viršininkams, kad „paimtiejižydų daiktai, išėmus vertingesnius objektus
,
dalyvaujant
Apskri
tiesViršininkoir Burmistropaskirtai komisijai, gali būti parduoti.
Pajama
s įnešti i SritiesKomisariato Specialią sąskaitą „l" Valstybinėj Vokiečių Kre
ditų kasoje
."u Šiaulių apygardos komisaras 1941 m. spalio pabaigoje leido lietuvių
administracijai
parduotidar likusiusžydų baldus. Gauti pinigai turėjo būti įmokėti į
minėtą specialią apygardos komisaro sąskaitą 43•
. . Kaip i_r~ilniaus beiKaunogetuose, Šiaulių gete buvo sukurta žydų administracija
~ zydų po~1C
1J
a. Darsteigiamuoju
geto laikotarpiu, 1941m. liepos mėn., buvo įkurtas
~ydų komitetas (nariai: M. Leibavičius, B. Kartunas ir F. Rubinšteinas). fsteigusgetą,
Zydų komitetas buvoreorganizuotasi žydų tarybą Uudenrat). žydų taryba vadovavo
:ra_kų ir Kaukazogetams.Iki 1944 m. pavasarioŽydų tarybai vadovavoM. Leibavičius.
Ji~z~v~19~4~1. v~sarą bombarduojant
Šiaulius4◄• Be to, žydtĮ tarybos nariais buvoįta·
kmgiŠiaulių zydaiAronasKacas,B.Kartunas, Aronas Heleris ir Berelis Menachemas
Abromaviėius. Tarybossekretoriumidirbo mokytojas Eliezeris (Leizeris)Jerušahnis.
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žydų taryba vadovavo getų vidaus gyvenimui, palaikė santykius su vokiečių ir
lietuvių valdžios įstaigom is. Ji taip pat skyrė Trakų ir Kaukazogetų administracijos
vadovus. Trakų geto administracijos viršininkais buvo paskirti Samuelis Burginas,

s.Kulčcnickis ir Chaimas Černiavskis◄5• Geto administracija rūpinosi, kad būtų palaikoma nustatyta tvarka, darbo jėgos paskirstymu, maitinimu, sanitarijos ir kitais
kasdieniais reikalais.
1941 m. rugsėjo pradžioje Trakų geto policijos viršininku buvo paskirtas Efroirnas Gensas. Jo žinioje buvo 11-12 policininkų. Žydų policininkai ginklų neturėjo.
Ant kairės rankovės jie ryšėjo baltus raiščius su šešiakampe žvaigždeir užrašu „Geto
policija" žydų ir vokiečių kalbomis. Geto policija privalėjo palaikyti viešąją tvarką
getoviduje:rūpinosi gyventojų apgyvendinimu ir perkraustymu, kovojo su kriminaliniais nusikaltimais (vagystėmis, spekuliacija), palaikė švarą, formavo darbo brigadas. Geto tvarkos pažeidėjai buvo baudžiami piniginėmis baudomis, karceriu, laikinu
draudimu dirbti. Bausmes skirdavo geto teismas•6•
E. Gensas Trakų geto policijos viršininku išbuvo iki 1944 m. balandžio mėn.
Tadajis dėl nesutarimų su naujuoju geto seniūnu Georgu Parizeriu šių pareigų atsisakė ir tapo eiliniu darbininku . E. Gensą pakeitė Ch. Berlovičius';.
Kaukazogeto žydų policijoje tarnavo apie 10 žmonių. Jiems vadovavo Dovydas
Fainas, jo pavaduotoju buvo ZavelisGocas (pastarasis 1943 m. pakeitė D. Fainą)•8 •
Šiaulių gete kūrėsi pogrindinės antifašistinės grupės. 1941 m. pabaigoje slaptą organizaciją įsteigė jaunimo sionistų judėjimo aktyvistai. 1942 m. susikūrė slapta
savigynos organizacija. Jai priklausė ir sionistai, ir komunistai. Organizacija kaupė
ginklus, bet ginkluotų akcijų nevykdė. Buvo leidžiami slapti laikraštėliai „Masada",
,,Hatechija"ir „Mimamakim"' 9 •
1943 m. Trakų ir Kaukazo getuose buvo įsteigtos mokyklos.Trakų gete mokėsi
90, o Kaukazo- 200 žydtĮ vaikų •
Iki 1943m. spalio mėn. Šiaulių getas buvo apygardos komisaroH. Gewecke's žinioje,o nuo 1943m. spalio l d. Šiaulių getus, kaip ir Kauno getą, ėmė kontroliuoti SS.
Getas tapo koncentracijos stovykla. Jos viršininku paskirtas SS hauptšarfiureris HermanasSchlofas. Išorinę geto apsaugą perėmė 30 esesininkų būrys, k-uriam vadovavoSS
rotenliurerisHeningas. Geto viduje tvarką palaikė žydų policija (apie 10žmonių) 51 • Vidausadministracijai nuo 1944m. balandžio l d. ėmė vadovautiVokietijos žydas G. Parizeris. Jo pavaduotojais buvo S. Burginas (ūkio reikalams), M. Leibavičius (administraciniams reikalams) ir Ch. Berlovičius (policijosviršininkas).Sekretoriauspareigas ėjo
Ch. Černiavskis, Sanitarijos ir medicinos skyriausviršininku buvo gydytojas Pesachovičius, ButlĮ skyriaus viršininku - Joselis Leibavičius51 . Lagerio seniūnas G. Parizeris uoliai vykdė vokiečitĮ valdžios nurodymus ir tapo lagerio viršininko H. Schlofo slaptuoju
informatoriumi. G. Parizerisįskundė vokiečiams 6 žydus, kurie ruošėsi pabėgti iš geto.
Šie žydai buvo suimti ir išsitĮSti į dar griežtesnio režimo koncentracijos stovyklas53 •
Po 1941 m. vasaros ir rudens žydtĮ masinio naikinimo akcijų Šiaulit1getai gyvenosantykinai ramti laikotarpį. Tik 1943m. lapkričio 5 d. Šiaulių getuose buvo at50
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rinktivaikaiir nedarbingižydai.Akcijaivadovavo SS ~a~1ptš~urmfiurerisLudwig
as
Fėirsteris. Tą dieną iš Kaunoatvykę esesininkaiir vlasov111111kai
gete sugaudė ir išvežė
į Voki
etijos koncentracijo
s stovyklas (manoma,į Osvencimą) 570 vaikų ir 260sene.
lių žydų. Kartusu suimtaisiais savo noru išvažiavo Žy~~ tary~o_s _nari~i. B. Kartuna
s
ir A. Kacas;l. 1943m. birželiomėn. už tai, kad nelegaliai bande 1smešt1! getą maisto
produktų ir papirosų, Šiaulių apygardos komisaro pavaduotojo Ewaldo Bubojsaky
.
mu55 Kauka
zogetebuvo viešai pakartas Becalelis Mazoveckis.
1943m.gruodžio 12d. Akmenės žydų stovykloskomendantas feldfebelisGrau
delisįsakė suimtiir sušaudyti8 vaikus ir l moterį. Pasmerktuosius visų stovyklo
s
žmonių akivaizd
oje sušaudė vlasovininkai.Paskutinė Šiaulių geto žydų žudynių akcijaįvykdyta prieš pat getą evakuojant- 1944m. liepos 8 d. Sužinoję apie būsimą
evakuaciją, Frenkelio
fabrikedirbę žydai ėmė bėgti. Fabriko direktorius Reinhardtas
įsakė į bėgančius žydusšaudyti.Buvo nušautos 2 moterys ir 2 vaikai56•
1943m. spalioviduryje Kaukazo getas buvo panaikintas ir Šiauliuoselikotik
51•
Trakų getas. Dalis žydų buvoperkeltiį Daugilių, Pavenčių ir kitas darbo stovyklas
1944m. liepos 15d. Šiaulių getas pradėtas likviduoti. Keli tūkstančiai Šiaulių žydų
keturiai
s etapais buvo išvežtiį Štuthofokoncentracijos stovyklą. Iš ten vyrai buvo
nugabenti
į Dachau,o moterys ir vaikai - į Osvencimą. Likusius gyvus Šiaulių geto
žydus 1945 m. gegužės 2 d. ten išlaisvino amerikiečių kariuomenė. Karo pabaigos
sulaukė tik350-500Šiaulių žydų;s.
Šiaulių geto istoriją galimaskirstytii keturis laikotarpius. Pirmas laikotarpis
1941m. rugsėjo-lapkričio mėn. Tadabuvosukurta getų administracija (Žydų taryba
,
įvairios tarnybos,geto policija
). Tuopatmetu (ypač 1941m. rugsėjo mėn.) buvovykdomos masinės žydų žudymoakcijos. Antras laikotarpis (1941 m. pabaiga-1943m.
vasara) pasižymėjo santykine ramybe ir stabilumu. Masinės žydų žudynės nebuvo
vykdomos. Trečiuoju laikotarpiu(1943m. rugsėjo mėn.-1944 m. liepos vidurys)getą
iš civilinės vok.iečių valdžios perėmė SS, jis tapo koncentracijos stovykla. Ketvirtas
laikotarpis - l 944m. liepos antrojipusė. Tada Šiaulių getas buvo likviduotas,o jo
gyventojai išvežti i Vokietijos koncentracijos
stovyklas59•
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Arūnas Bubnys

THEŠIAULI
AI GHETI
O

Thehistory of the Šiauliai gheno can by divided into four perio ds.
The firsiperiodwas September-November1941. Administrat ions for th e two ghettos were
created, comprisingthe Jewish Council,various services, and the Ghetto Police. This wasalso
the period of implementin
d
·
•
·
· S
9 mass mur er Aktionen aga 1nst the Jews' e specially 111 eptember 1941.
nd
Theseco period was from Iate 1941until the summer of 1943. It was marked by relative
calmand stab1hty,without any mass murders.
Thethird period from5
be
. :I admin·
eptem
r l943 until mid-July 1944' is when the ghe tto passed from
the German tlVI
•
15t ·
camp.
ration to the authority of the 5S, and became a concentrauon
The fourthperiodperiod r i
liquidated and •t11 .1 h b' e ers to the second half of July 1944, whe n th e Šiauliai ghetto was
n a 1tants depo t d
r e to German concentracion cam ps.
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žodis getas (it. ghetto) reiškia miesto dalį arba gatvę, kurioje gyvena žydai. Pirpavartotas 1516 m. Venecijoje. Viduramžių Europoje getai buvo
steigiami siekiant apriboti žydų ir krikščionių kontaktus ir sumažinti žydų ekonominį
aktyvumą. Nacių okupacijos metais getų steigimas buvo tarpinis galutinio žydų sunaikinimo proceso etapas 1• Pirmą getą okupuotose šalyse naciai įsteigė 1939 m. spalio
mėn. Lenkijos mieste Petrakave. Vėliau getai imti masiškai kurti kituose Lenkijos,
Rusijos ir Baltijos šalių miestuose. Didžiausias Europos getas buvo įsteigtas 1940 m.
lapkričio mėn. Varšuvoje. 1941 m. jame gyveno 445 tūkst. žydų2•
Naciams okupavus Lietuvą čia taip pat pradėti steigti getai. Pirmas didelis getas
Lietuvoje pradėtas kurti 1941 m. liepos mėn. Kaune. 1941 m. vasarą buvo masiškai
steigiami getai ir laikinosios žydų izoliavimo stovyklos kituose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose. Didžiaisiais Lietuvos getais laikytini Vtlniaus, Kauno ir Šiaulių getai. Kiti
Lietuvosgetai nuo jtĮ slryrėsi gyventojų skaičiumi, vidaus tvarka ir veikimo trukme.
Mažieji getai ir laikinosios izoliavimo stovyklos nuo didžiųjų getų pirmiausia
skyrėsi kalinių skaičiumi. Vilniaus ir Kauno getuose kalėjo po 15-20 tūkst., o Šiaulių
gete - apie 4,5 tūkst. žydų. Mažųjų getų gyventojų skaičius retai kada peržengdavo
1000 žmonių ribą (išimtys - Švenčionių ir Žagarės getai). Dažniausiai juose kalėjo
keli šimtai žydų.
Mažuosiuose Lietuvos getuose ir stovyklose nebuvo vidaus savivaldos. Didieji
getai turėjo žydišką administraciją (žydų tarybas, Judenrat), geto policiją, teismus,
įvairius adminis traciniu s padalinius (darbo jėgos panaudojimo, sveikatos ir kt. skyrius), o mažuosiuose getuose (išskyrus Švenčionių getą) vidaus administracijos pada linių nebuvo .
mą kartą šis terminas
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KėdainitĮ žydai

varomii darbus.
1941m. vasara

B LGGRTCGenocido aukų muziejaus

Lietuvos
žydų
mažiejigetaiir
laikinosios
izoliavimo
stovyklos
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Mažiejigetaiir stovyklosgyvavodaug trumpiau negu didieji getai. Antai Kauno
ir Šiaulių getaiišsilaikė beveik iki pat nacių okupacijos pabaigos, 0 mažieji getaiir
sto1•y
klosbuvosunaikintiiki 1941m. pabaigos (išskyrus Švenčionit1 getą, kuris buvo
likviduotas1943 m. balandžiomėn.). Mažiejigetai ir stovyklos dažniausiai veikdavo
tik keliassavaites - iki visiškaisunaikinant vietinius žydu s. Kai kuriu ose provincijos
miestuose ir miesteliuosegetai ir stovyklosiš viso nebuvo ste igiami. Žudynių išvakarėse žydaibūdavo sutelkiami kalėjimuose, areštinėse, sinagogose, iš ten su apsauga
varomiį žudynių vietą ir sušaudomi.
Iki nacių-sovietų karo getų steigimas reiškė žydų persekiojimo pradžią, 0 y0 _
kietijosužimtoseSovietų Sąjungos ir Baltijosšalyse getų steigimas vyko kartu su sistemingužydų žudymuarba netgikiekatsilikdamas nuo prasidėjusių masinių žudynių.
Straipsniotikslas - atkurti Lietuvosžydų mažųjtĮ getų ir laikinųjų izoliavimo
(koncentravimo)stovyklų steigimo ir likvidavimo procesą, specifiniu s jo bruožusir
reikšmę Lietuvo
s žydų holokaustoistorijai. Nagrinėti pasirinktą klausimą sunkina
tai, kad ši tema iki šiol yra baltoji mūsų istoriografijos dėmė. Lietuvos ir užsienio
istorikainemažaiyra rašę apie didžiuosius (ypač Vilniaus ir Kauno) Lietuvos getus
ir jų filialus,tačiau mažųjų getų ir laikinųjų izoliavimo stovyklų specialiai niekasnenagrinėjo. Atskirų faktų šia tema galima rasti dokumentų rinkinyje „Masinės žudynės Lietuvoje",
ValentinoBrandišauskoir Yizthako Arado knygose, Izraelyje leidžiamamežurnale„Lithuania: Crime and Punishment" 3• Tačiau visa tai tėra pavieniai
faktaiplatesnės temos kontekste,o ne sistemingi autorių dominančios problemos
tyrimai. HolokaustasLietuvosprovincijoje tebėra nežinomas ir netyrinėtas mūsų
istoriografijos klausimas.Dėl to autoriui beliko vienintelė išeitis - ieškoti archyvinių
dokumentų ir juos tirti. Daug vertingų dokumentų yra išlikę Lietuvos centriniame
valstybės archyve(toliau- LCVA)ir Lietuvosypatingajame archyve (toliau - LYA).
Pirmajamearchyvesaugominacių okupacinės valdžios įstaigų (generalinio komisaro, apskričių viršininkų, policijos vadų) dokumentai, o antrajame - už dalyvavimą
holokaustenuteistų asmenų bylos. Minėti archyviniai dokum entai ir sudaro straipsnio šaltinių bazę.
:yrinėjant ~asirinktą temą paaiškėjo, kad iš esmės visose Lietuvos apskrityse
buvo1ste1gt1
g_etai arba laikinosios žydų izoliavimo stovyklos. Visas jas ištyrinėti neį
~anoma delr'.bo_tos
straipsnio apimtiesir šaltinių stokos. Autorius pasirinko regionirno tyn_mopn~cipą. Stengtasiiš kiekvienoLietuvos krašto (Žemaitijos, Aukštaitijos,
Suv~lkiJos,
D~ukijos,VidurioLietuvos,Šiaurės Lietuvos) parinkti po vieną arba kelis
re1
kšminges111us
· pasmn
· · k'imą 1eme
· · 1s
··1·1k .
. . getus arba stovyklas
. . · Žinon1a, 1·r s·1·u 0 atv eJU
. u_s'.ų archyvirn~ ~okument~k_1e~s.
Šiuo aspektu daugiausia archyvinės medžiagos
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Nacių valdžios
nurodyma
i ir jsakymai

diskriminuoti
ir žudytižydus

Naciam s pradėjus Antrąjį pasaulinį karą žydų genocidas (holoka ustas) tapo
valstybine Trečiojo reicho politika. Holokaus tas buvo vykdomas visose nacių okupuotose šalyse. Tači au šios politiko s įgyvendinimui kiekvienoje jų būdingi specifiniai bruožai. Žydų persekiojimo ir žudymo mastas ir tempa i įvairiose šalyse buvo
skirtingi. Skirt umu s lėmė įvairūs veiksnia i: nacių okupacinės valdžios pareigūnų
aktyvum as arba pasyvumas, vietos gyventojų laikysena, ekonom iniai ir kariniai motyvai ir t. t. Kadangi nebuvo vieno Trečiojo reicho aukščiausiosios valdžios įsakymo
persekioti ir žudyti žydus, daug ką lėmė vietinių okupacinės valdžios vadukų iniciatyva ir uolum as.
Neginčytina, kad žydai buvo persekiojami ir žudomi nacių okupacinės valdžios
iniciatyva ir jai vadovaujant. Tačiau tai buvo daroma slapta, dažnai nepaliekant raštiškų
įsakymų arba duodant žod inius įsakymus ir nurodymus žemesnio rango pareigūnams.
Vokiečių saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės (Einsatzgruppe A), veikusios
Baltijos šalyse, vadas Franzas Walteris Stahleckeris savo 1941 m. spalio 15 d. ataskaitoje Berlynui rašė: .,Užėmus miestą, jau pirmosiomis valando mis buvo stengia masi
sukurstyti žydų pogromu s, nors ir gana sunkiai sekėsi sukelti vietines antisemitines
jėgas. Saugumo policija, vadovaudamasi jsakymais, buvo pasiryžusi išspręsti žydų
klausimą visom is galimomis priemonėmis ir kuo griežčiausiai. Bet pravartu buvo,
kad ji bent iš pradžių veiktų užkulisyje, nes nepapr astai žiaurios priemonės neišvengiamai būtų sukėlusios nerimą ir vokiečių sluoksniuose. Todėl viešai viskas turėjo
atrodyti taip, tarytum vietinia i gyventojai viską būtų darę savo iniciatyva, natūraliai
reaguodami į ligšiolinį komunistų terorą ir žydų priespaudą, kurią kentėjo ištisus dešimtmečius. "4
Nacių-sovietų karo pradžioje svarbiausią vaidmenį persekiojant žydus vaidino
vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės ir būriai. D operatyvinės grupės vadas Otto Ohlendorfas 1947 m. teismo procese prisipažino, kad kelios dienos
iki išvykstant į užimta s SSRSsr itis operatyvinių grupių ir būrių vadams buvo duotas
įsakymas sunaikinti žydus, komunistų funkcionierius, partizanus ir agentus. Pasak
O. Ohlendorfo, ši Heinric ho Himml erio ir Reinhardo Heydricho įsakymą perdavė
Vyriausiosios reicho saugum o valdybos (RSHA) 1-osios valdybos viršin ink as Bruno
Streckenbachas. 7a ypatin gojo bfario vado Walterio Blume's parodymais, R. Heydri chas ir B. Streckenbac has 1941 m. birželio mėn. operatyvinit1 grupių ir būrių vadams pareiškė, kad RyttĮ žydija yra intelektinis bolševizmo šaltinis ir dėl to, fiurerio
nuomo ne, turi b(1tisunaikinta . Vakan1 istorikai iki šiol nesutaria, ar Adolfas Hitl eris
sprendimą sunaikinti visus žydu s priėmė dar prieš užpuldamas Sovietų Sąj ungą, ar
~irmomis karo su ja savaitėm is. Vokietijos istoriko Helmut o Krausnicko nuomone ,
1sakymasžudy ti ne tik suaugusius žydus, bet ir vaikus buvęs duotas 194 1 m. liepos
pabaigoje5•
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Iki paskelbiant civilinę vokiečių valdžią ( 1941 m. liepos 17 d.) aukščiausioji oku.
pacinė valdžia Lietuvojebuvo karinė administracija (vermachto vadai ir karo komen.
dantai). Ji skelbdavoįsak."}'mus dėl užimto krašto valdymo. Ka~o k~n~endantai ir ope.
ratyvinių būrių vadai inicijavoantižydiškų įsakymų ir potvarkių leidimą. Šią savoiniciatyvą ol-aipacinė valdžia dažnai maskuodavo versdama lietuvit1administraciją savo
vardupasirašyti antisemitinius potvarkius. Pavyzdžiui, l 941 m. liepos 4 d. Vilniaus
miestoir srities piliečių komitetas, remdamasis vokiečių karo komendanto 1941m.
liepos3 d. įsak')'lllu, išleido skelbimą, lniriuo įsakė žydams nešioti skiriamuosius ženk6
lus ir uždraudė vaikščioti gatvėmis nuo 18 val. vakaro iki 6 val. ryto , Vilniuje vienas
uoliausių žydų persekiotojų buvogen. ltn. Wolfgangas von Ditfu rth as, vokiečių karinės
administracijos Vilniujeviršininkas. Jo nurodymu 1941 m. liepos mėn. buvo leidžiami
diskriminaciniai antisemitiniaiįsakymai, jis buvo vienas iš Vilniaus geto steigimo iniciatorių. 1941m. liepos mėn. Paneriuosepradėta masiškai šaudyti žydus7•
1941m. liepos pabaigojeįvedus civilinę okupaci nę valdžią skelbimus ir potvarkius dėl žydų persekiojimoleido vokiečių komisarai. Šie skelbimai ir potvarkiai būda
vospausdinamioficialiuoseinformaciniuose vokiečių leidiniu ose (pvz., Amtsblattdes
Generalkommissars
in Kauen)ir tapdavo viešais įstatymais. Atitink amus potvarkius
1941m. rugpjūčio mėn. išleido Vilniaus miesto apygardos komisaras Hansas Hingstas, Kauno apygardos komisarasArnoldas Lentzenas, Vilniaus apygardos komisaras
HorstasWultfas,Šiaulių apygardos komisaras Hansas Gewecke8 • 1941 m. rugpjūčio
13 d. Ostlando(Rytų krašto) komisaras Hinrichas Lohse paskelbė „Laikinąsias elgimosisu žydais Ostlandoteritorijojedirektyvas".Jose buvo nurod yta žydų registravimo, žymėjimo ir turto konfiskavimotvarka9 •
Getai ir laikinosiosizoliavimo stovyklos provincijoje taip pat negalėjo būti steigiami be vokiečių valdžios nurodymų ir kontrolės. Vokiečių okupacijos metais Jurbarko
burmistru dirbęs JurgisGepneris, po karo sovietų saugumo suimtas ir tardomas, pasakojo, kad 1941m. rugpjūčio mėn . Šiauliuose vyko Šiaulių apygardos miestų burmistrų
ir apskričių viršininkų pasitarimas žydų klausimu. Apygardos komisaras H. Gewecke
reikalavokiek-viename
mieste įsteigti getą ir ten saugoti žydus iki sušaudymo 10•
Vilniausapygardos komisaras H. Wullfas 1941 m. rugpjūčio 23 d. išsiuntė raštą
apskričių viršininkams, reikalaudamaskuo skubiau pateikti pasiūlymus žydų klausimui spręsti. H. Wultfas pageidavožinoti, kur galima steigti getus ir kur rasti patalpų
žydams apgyvendinti.DraugeH. Wullfas liepė kiekvienoje Vilniaus apygardos apskrityje paskirti reikalų vedėją žydų klausimams".
1941 m. rugsėjo 19 d. H. Wultfas išleido potvarkį dėl getų steigimo Vilniaus
apygardoje. Potvarkio išleidimo metu Švenčionyse jau veikė žydų getas. H. Wulffo
potvarkyje buvo rašoma, kad žydaitų apskričių miestų ir miestelių, kuriu ose dar nėra
perkelti i getus, turi būti kuo skubiausiai „sugabenti į getus, į rengtus m iestų arba kaimų dalyse, atitinkamai aptverti tvora ir spygliuota viela. Getus tur i saugoti lietuvių
pagelbinė policija." 12 Apskričių viršininkai buvo įpareigoti kuo skubiausiai pranešti
H. Wultfuiapiešio potvarkioįvykdymą.
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Reikia manyti, kad panašius potvarkius getų steigimo reikalu išleido ir kitų apygardLĮ (Kauno, Šiaulių, Panevėžio) komisarai. Lietuvos archyvuose yra išlikę per ma-

žai autentiškų dokumentų, kurie leistLĮ išsamiai rekonstruoti getų steigimo procesą
kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Dėl to tenka remtis ir kitokiais, ne visada tiksliais ir
patikimais dokumentais. Ypač tai pasakytina apie KGBdokumentus. Vis dėlto autorius stengėsi rasti kuo daugiau įvairių asmenų liudijimų apie tuos pačius įvykius (getų
ir stovykltĮ steigi mą, gyvavimą ir žydų žudynes). Nors tai taip pat neapsaugo nuo
galimų klaidų ir netikslumų, tačiau neblogai ir įtikinamai atskleidžia proceso esmę.
Išlikę autentiški vokiečių ir lietuvių įstaigų dokumentai dažniausiai taip pat patvirtina
bendrą įvykių schemą ir logiką. Steigti getus buvo vokiečių okupacinės valdžios institucijų sumanymas, kuris buvo vykdomas vadovaujantis nacių pareigūnų nurodymais.
Deja, į šį procesą buvo įtraukta ir vietinė lietuvių administracija (miestų burmistrai,
apskričių viršininkai, įvai rūs policijos pareigūnai ir vadinamieji partizanai). Galima
pridurti, kad šis procesas nebuvo unikalus. Panašiai getai buvo steigiami visose nacių okupuotose Rytų Europos šalyse. Getai pradėti steigti Lenkijoje,vėliau - Baltijos
šalyse,Baltarusijoje ir Ukrainoje. Getų veikimo trukmę lėmė padėtis frontuose. Artinantis sovietų kariuomenei, išlikę getai buvo likviduojami, o jų gyventojai perkeliami
į Vokietijos kontroliuojamų teritorijų gilumą.

Te lš ių

getas, Ra i nių, Viešvėnų ir Geru l ių stovyklos

Vokiečių kari uomenė Telšius užėmė 1941 m. birželio 25 d. Kaip ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, vietiniai aktyvistai* čia ėmėsi atkurti lietuviškas valdžios įstaigas. Telšių miesto ir apskrities komendantu tapo aviacijos mjr. Alfonsas Svilas. 1941 m. liepos 2 d. jis išleido įsakymą Nr. 3 dėl tvarkos Telšių mieste palaikymo.
Užplėšimus, vagystes ir kitus kriminalinius nusikaltimus buvo grasinama griežtom is
karo meto įstatymų bausmėmis. Gyventojai buvo raginami "prisidėti prie išlaisvinto
žemaičių krašto apvalymo nuo komun istų ir kitLĮ visuomenės kenkėjų, veikusių komun istų naudai, ir artim ai bendradarbiauti su laikinosios vyriausybės policijos pareigūnais"". Netru kus Telšių apskrityje prasidėjo komunistų, sovietų valdžios aktyvistų
ir žydtĮ persekiojimai.
Jau 1941 m. birželio 27 d. Telšių aktyvistai miesto žydus išvarė iš namų, surikiavo
į kolonas ir nuvarė į RainiLĮ dvarą, esantį už kelitĮ kilometrų. Čia buvo įsteigta laikinoji
žydų koncentravimo stovykla. Žydai buvo apgyvendinti mažuose dvaro nameliuose.
Beveik visas jtĮ turt as liko namuose ir vėliau buvo okupacinės valdžios konfiskuotas
arba vietos gyventojtĮ išgrobstytas. Žydai privalėjo atiduoti visas turimas brangenybes
ir pinigus' 5 • Stovyklos viršininku buvo paskirtas Benediktas Platakis 16 • RainitĮ dvarą

• LictuviLĮ aktyvistlĮ fronto (LAF) nariai.
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saugojovietiniai aktyvistai.Apie 1941m. liepos 18 d. i ~a'.nių _s~ovyklą atvyko du ges.
tapininkai su lietuvių „partizanų"• būriu (50-6 0 vyrų) ir 1_sake _~ydams _vyrams iškasti
keletą didelių duobių. Gestapininko isaJ...")'
mu žyda i vyrai . tur eJO_šokt_1 '.,velniLĮ šokj":
pagalkomandą jie buvo verčiami bėgti ratu , gultis ant ~em~s, s_ukti s k~tr:n ar dešinėn.
Bėgdami jie buvo talžomi lazdomis ir šautuvų buožėm t~. Ši „gt~~nastl~a t_ruko keletą
valandų. Daug vyresnio amžiaus arba silpnesnių vyrų hk o guleti ant zemes.
Masinės žydų žudynės Rainių stovykloje prasidėjo liepo s 20 ar 21 d. Žudynėse
dalyvavolietuvių policija ir vietiniai aktyvistai, jo ms vadovavo gestapininkai. Žudy.
nių dieną žydai buvo išvaryti iš barakų. Vyrai (vyresni kaip 14 metų) buvo atskirti
nuo moterų ir vaikų, grupėmis po keliasdešimt žmonių vedami prie duobių miškelyje
(už 200-300 m nuo stovyklos) ir šaudomi. Šf1vių salvės buvo gerai girdėti stovykloje.
Žudynės truko kelias valandas. Tačiau tą dieną ne visi žydai vyrai buvo sušaudyti.
Prasidėjus stipriai liūčiai skerdynės buvo nutraukto s. Likę gyvi vyrai buvo grąžinti i
barakus ir sušaudyti kitą dieną. Iš ,~so sušaudyta , vienais duomenimis, 1200-1500,
kitais - apie 3 tūkst. žydų. Rainių stovykloje tuo metu buvo kalinami ne tik Telšių, bet
ir Varnių, Luokės, Alsėdžių, Rietavo ir kitų Telšių apskrities miestelių žydai. Telšių
vyriausiojo rabino giminaitis Icchakas Blochas prieš mirti prakeikė žudikus: ,,Dabar
jūs liejate nekaltą mūsų kraują. Ateis laikas, kai jūsų šuni škas kraujas apta škys grindini."'; Kai kurie lietu\~aiatsisakė dalyvauti žudynėse ir už tai buvo primušti. Keliolika pasmerktųjų bandė bėgti, bet buvo sargybinių nu šauti 18• Po savaitės dėl baisaus
yrančių lavonų dvoko ir bijantis epidemijos žydės ir vaikai iš Rainių stovyklos buvo
perkelti į Gerulių kaime esančią stovyklą (apie 7 krn nuo Telšių).
1941m. birželio pabaigoje (apie 27 d.) Telšių apskrities Luokės valsčiaus žydai
buvo suimti ir „partizanų" suvaryti i Pašatrijo s dvarą. Čia taip pat buvo telkiami žydai, kurie karo pradžioje bandė trauktis i Sovietų Sąjungos gilumą, bet nespėjo ir vokiečių buvo grąžinti atgal. Iš viso Pašatrijos dvare buvo apgyvendinta keli šimtai žydų.
Čia jie buvo laikomi porą savaičių, o po to perkelti i Viešvėnų stovyklą (Telšių apskritis). Šioje stovykloje žydai buvo telkiami iš kelių Telšių apskrities valsčių. Įkalinti
žydai buvo apgyvendinti dvaro ūkiniuose pastatuose. Iš Pašatrijos dvaro i Viešvėnų
stovyklą buvo perkeltos tik moterys ir vaikai. Vyrai buvo sušaudyti dar iki perkeli ant
i Viešvėnus 19• Pašatrijos dvaro stovykloje 1941 m . liep os viduryje buvo sušaudyta apie
200žydų20.
Į Viešvėnų dvarą žydai pradėti gabenti 1941 m. bir želio pabaigoje-liepos pra·
džioje. Viešvėnų stovyklojejie buvo apgyvendinti ūkiniuose pa statuo se, kentė nuolatini alltj, sargybinių patyčias ir žiaurumu s. Čia žydai buvo kalinami kelias savaites iki

' Tikraisiaispartizanaisautorius laiko asmenis, kurie pirmom is sovietų-nacių karo dienomis
kovojosu besilraukiančiais raudonarmiečiais ir sovietų valdžios pareigūnais. Partizanais dažnai
savevadino ir asmenys, kurie i ginkluotus būrius jstojo jau vokiečių okupacijos metu ir kautynėse su sovietinekariuomenebei sovietiniais aktyvistais nedalyvavo.
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liepos pabaigos. Iš viso Viešvėnuose buv o 500- 600 žydq : vyrų, moterų ir vaikų. žyd us
saugojo „par tiza nai" (žmonių vadinami baltaraiščiais• ). Į stovyklą kelis kartu s bu vo
atvykę vokiečių karininkai. Jie visai p tyčiojosi iš žydų ir juos kankino . Vie no s tok ios
•nspekcijos" metu vokietis karininkas nušovė l ar 2 žydus vy ru s 12•
„1
Antroje liepos pusėje (ka i kur nu ro doma 194 1 m. liepos 17 ar 18 d.) i Viešvėnų
stovyklą atvyko keli vokiečiai. Jie atrinko apie 50 žydų vyrų ir isakė jiems netoli stovyklos (už 400 - 500 m.) iškasti 30-40 m ilgio ir 3-4 m pločio griovj. Kai dar bas buvo
atliktas, prasidėjo vyrų žudynės. Jom s vadovavo vokiečių karininkai. Šaudyma s truk o
kelias valand as. Buvo sušaudyta 200-250 vyrų. Per žudyne s vienas žydų jaunuolis bandė bėgti, bet vokiečio buvo pavyta s ir nu šauta s. Po kelių dienų laikinai paliktos gyve nti
žydės moterys ir vaikai iš Viešvėnų stovyklos buv o perkelti i Gerulių stovyklą23 •
GerulitĮ stovyklos komendantu buvo ta s pats B. Plataki s2' . Stovyklą saugojo likviduotų Rainių ir Viešvėnų stovyklų poli ci ninkai. Geruliuose žydės motery s ir vaikai
buvo apgyvendinti daržinėse, kur iš lentų buv o suka lti dviaukščiai gultai. Stovykloje
buvo vokiečių komendantūra ir nedid elis medicin os punktas. Nameliuose tvyrojo
baisi nešvara, buvo pilna utėlių. Kalinės kentė badą ir pažeminimus. Naktimis i stovyklą atvažiavę vokiečiai moteris prikeld avo, liepdavo šokt i, dainuoti, šaud yda vo iš pis toletų i orą ir pan . Daug moterų ir merginų buv o išprievarta utos 2s_ Įkalintos moter ys
bandė ieškoti kunigų ir lietuvių valdžios užtarim o. Telšių vyskupa s J. Staugaiti s pe r
pamokslus kelis kartus pasmerkė žyd šaud žius. Tačiau realiai niek as negalėjo išgelbėti
žydžių 16 • Kilus šiltinės, difterit o ir kt . epidemijoms, mirė nema žai mažamečių vaikų.
1941 m . rugpjūčio pabaigo je (apie 28 d.) i Gerulių stovyklą atvy ko dvi ma šin os
ginkluotų vyrų. Stovyklo s komendanta s B. Plataki s su atvykėliais visą naktį girtavo.
Pakvietęs kelias žydžių vyresniąsias, pareikalav o sun ešti pinigus ir brangen ybes. Už
tai B. Platakis žadėjo išgelbėti kaline s nuo sunaikinimo. Žydės surinko kom e ndan tui apie 30 tūkst. rb ir kelias de šimti s vestuvinių žiedq . Kitos dienos rytą prasidėjo
žudynės. Moterys buvo suvarytos i aikštę. Jauno s (iki 30 metų) motery s ir mer gino s
buvo rikiuoj a mos dešinėje pusėje, vyresnės moter ys ir berniukai - kairėje. Atrinktos
400-500 jaunų moterų ir merginų buvo išsiųstos i Telšiuose steigiamą getą. Kitos
moter ys ir vaikai buvo pa smerkti sušaudyti. Aukos grupėmis buvo vedamos i netoli
esančią giraitę, išrengiamos ir šaud omos prie iškasto 150 m ilgio griovio. Šaud om a
buvo dvi dienas. Šaudė lietuvių savisaugos dalinių kareiviai ir policininkai. 1941 m.
rugpjūčio 29- 30 d . buvo nu žudyt a apie 4 tūkst. moterų ir vaikų. Dali s vaikų buv o
užmušti šautuvų buožėmis arba gyvi sume sti i duobę. Sušaudę žyd us žudika i girtuok liavo ir dain avo dainas 2 7 • Nužudytųjų drabu žiai buvo išvežti i Telšius ir išparduoti
vietos gyventojams. D ali drabužių, žiedų ir pinigų išvogė paty s žudikai 28 •

• 13alt ara iščiai yra lietuvitĮ sukilėliai ir partizanai, kurie ant rankovės ryšėjo skiri amąjj knklą baltą raištj. Iš pradžių termin as neturėjo jokios ideologinės reikšmės ir tik sovietmečiu jgavo
neigiamą

politinj atspalvj.
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l Telšiusišsiųstos moterys buvo apgyvendintos keliuose ma žuo se namuo se Eže.
ro gatvėje. Nei baldų, nei patalynės čia nebuvo . Kalinės mieg ojo ant grindų, maisto
beveik negaudavo.Vietos gyventojai šelpė geto kalines mai stu. Dali s moterų pabėgo
į Šiaulių getą. žydės buvo siunčiamos į kaimus dirbti ūkio darbų. Šiaulių apygardos
komisaro įsalqrmu Telšių getas turėjo būti sunaikintas iki Naujųjų metų. Telšių geto
žydės (apie 400) buvo sušaudytos Rainiuose 1941 m. gruodžio 23- 24 d. Nuo mirties
išsigelbėjo apie 30 žydžių29•
žemaitijos miestelių žydai 1941 m. buvo beveik visiškai sunaikinti. Beliko tik
Šiaulių getas (apie 4 tūkst. žmonių), kuri s buvo likviduota s 1944 m . liepos mėn.
Zemaitijoje žydai buvo persekiojami ir žudomi panašiai kaip ir kituo se Lietuvos regionuose. OJ...-upacinė ir kolaboracinė valdžia iš pradžių išleisdavo įsakymus
ir nuostatus, atimančius iš žydų pilietines teises, ribojančius jų judėjimo ir veikimo
laisvę. Vėliau žydai būdavo sutelkiami laikinosiose kalinimo stovyklose ir getuose.
Pirmais okupacijos mėnesiais ( 1941 m. vasarą) dažniausiai buvo žudomi žydai vyrai.
Vėliau (nuo 1941 m. rudens) pereita prie visų žydų (vyrų, moterų ir vaikų) žudymo.
Žudynėms vadovaudavovokiečių saugumo policijos ir SD pareigūnai. Į žudynes buvo
įtraukiamos lietuviškos institucijos: ahyvistų fronto nari ai (vadinamieji partizanai),
viešoji ir saugumo policija bei lietuvių savisaugos dalinių kareiviai. Kai kurios žydų
kalinimo stovyklos ir getai (pvz., Telšių) buvo likviduoti šiek tiek vėliau negu likusioje
Lietuvosdalyje.
Zagarės getas

Vokiečių okupacijos metais Žagarė buvo valsčiaus centras. Žagarės valsčius
priklausė Šiaulių apskričiai. Jau pirmą Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo savaitę (iki
l 941 m. birželio 29 d.) raudonarmiečiai ir sovietų valdžios aktyvistai iš žagarės pasitraukė į Rusiją. Buvę Lietuvos Respublikos valdininkai , šauli ai ir policininka i ėmė
steigti vietinės valdžios įstaigas. 194l m. birželio 30 d. buvo susirinkusi senoji žagarės
miesto taryba. Miesto burmistru iš pradžių tapo Juozas Briedi s, po kelių savaičių jį
pakeitė Silvestras Rakštys30• 1941 m. birželio 28 d. žagarės aktyvistai įkūrė keturių
asmenų komitetą, kurio pirmininku tapo buvęs Šaulių sąjungos žagarės valsčiaus bū
rio vadas Stanislovas Kačkys. Komitetas nutarė Žagarėje organizuoti ginkluotą būrį
tvarkai mieste palaikyti. Į jį savanoriškai įstojo kelios dešimtys (30-50) vyrų. Dauguma aktyvistų būrio (LAFo) narių anksčiau buvo šauliai ir policininkai. S. Kačkio vadovaujamas komitetas pagal gautą iš Šiaulių nurodymą pasivadino žagarės aktyvistų
štabu. Žagarės aktyvistai buvo ginkluoti šautuvais, pisto leta is, turėjo kelis lengvuosius
kulkosvaidžius. Dauguma ginklų buvo surinkti praėjus frontui sovietų ir vokiečių
kautynių vietosei 1•

Žagarės aktyvistai pradėjo suiminėti pasilikusiu s sovietų valdžios ša lininku s.
S. Kačkio įsakymu buvo suimtas buvęs Žagarės progimnazijos direktorius Vladas
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Maėernis, kuris prisidėjo prie Žagarės mokytojų šeimų trėmimo į Rusiją. Iš viso su imta ir uždaryta į Žagarės areštinę kelios dešimtys žmonių 32 • Aktyvistų štabo spren dimu 1941 m. liepos pradžioje 8 su imtieji buvo sušaudyti pri e latvių kapinių netoli
žagarės miesto . Du iš sušaudytųjų buvo žydai - Aizenštatas ir Lazersonas. šaudymui
vadovavo Žagarės policijos viršininka s Samaiti sH.
Susidoroj us su sovietiniai s aktyvistais pradėti persekioti žydai. Aktyvistų šta bas
skyrė miestelio žydam s 30 tūkst. rb kontribuciją},!. 1941 m . liepos 25 d. žagarės miesto burmistras S. Rakštys išleido įsakymą, draudžiantį iš Žagarės pabėgusiems žydams
grįžti į namus. Bausmėmis taip pat pagrasinta namų savininkam s ir valdytojams, kurie leis apsigyventi į Žagarę grįžusiems žydam s. Visi žagarės žydai buvo įpareigo
ti nuo 1941 m . liepo s 26 d. kairėje krūtinės pusėje nešioti geltonos spalvos Dovydo
žvaigždę, jiems užd rausta vaikščioti gatvėmis ir rodyti s viešose vietose nuo 20 iki
6 val., išskyrus tu os, kurie turi specialiu s leidimus . Visiems žagarės žydams buvo nurodyta nuo 1941 m. liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d. savo lėšomis persikelti į specialiai
parinktą mie sto rajoną (getą). Žydams uždrausta naudotis nežydų tautybės asmenų
samdomuoju darbu, be to, leista pirkti turgavietėje reikalingas prekes tik po 12 vala ndos'5. Liepos pabaigoje aktyvi stai surašė Žagarės žydus. Po to pradėta žydu s perkelti į
getą. Jam buvo parinkti keli kvartalai šalia turgavietės (S. Daukanto, Viln iaus, Malū
no, Pakaln io ir Gedimino gatvės). Nežydų tautybės asme nys iš geto teritor ijos bu vo
perkelti į kitus kvartalus. Į getą buvo gabenami ir aplinkinių kaimų žydail6.
Šiaulių apskrities viršin inkas Jonas No reika 194 1 m. rugpjūčio 22 d. informavo
Šiaulių apskrities viršaičius ir antraeilių miestų burmistrus, kad Šiaulių apygardos
komisaro H. Gewecke's įsakymu visi apskrities žydai ir pusžydžiai iki rugpjūčio 29 d.
turi persikelti gyventi į Žagarę37 • Į Žagarę pradėta kelti Šiaulių, Joniškio, Kuršėnų,
Žeimelio ir kt. vietovių žydus. 1941 m. rugpjūčio 25 d. Žagarės miesto burmistras
pranešė Šiaulių apskrities viršininkui, kad geto plotas - 12 135 m 2, jame gyvena 715
žydųl8. Kartu su žydų perkėlimu vyko „žydų ir bolševikų" turto registravimas. Jų ne kilnojamasis turtas buvo įkainotas 5 794 600 rb suma ' 9 • Iki 1941 m. rugpjūčio 29 d .
į Žagarę buvo atkelta 949 žydai iš kitų Šiaulių apskrities vietovių"°. 1941 m. rugsėjo
20 d. Žagarėje gyveno 5566 žmonės: 2402 žydai ir 3 164 nežydų tautybės. Kiekvienam
lietuvių šeimos nariui savaitei teko po 250 g sviesto, o žydų - po l 00 g 11•
Šiaulių apskrities viršininkas 1941 m. rugsėjo 11 d. telefonograma informavo
Šiaulių aps krities valsčių viršaičius, kad apygardos komisaro įsakymu iš žydų paimtas turt as kartu su sąrašais vėliausiai iki rugsėjo 20 d. privalo būti pr istatytas Siaulių
apygardos komisarui 42•
Žagarės getas buvo aptv erta s spyg liuota tvora ir saugomas vietos aktyvistų bei
policijos. Žydai buvo varomi dirbti įvairių darbt1, dažniausiai kirsti miško ir skaldyti
malktJ. Kitaip nei didieji getai, žagarės getas vidau s administracijos (žydų taryb os ir
geto policijos) neturėjo. Geto gyventojų autorit etai buvo vietos rabinai. Yra žinoma ,
kad Žagarės rabina s Yisraelis Reifas buvo sušaudyta s kartu su kitais Žagarės žyda is
1941 m. spa lio 2 d :'3
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1941 m. rugpjtičio pabaigoježagarės aktyvistai ir polici.ni~kai (vado~avo polį.
cijos viršininkas J. Krutulis) išvarė iš sinagogos kelias ? eši.n~t,s zydų '?'rų ir sušaudė
juos žydų kapinėse. Prieš sušaudant žydai buvo išreng1am1 .ir po ketun s vedami prie
duobės. Nužudytųjų drabužius ir avalynę budeliai parsineše namo. Egzekucijos vyk.
44
dytojai(jų buvo apie 20) už savo „darbą" gavo po kelias dešimt is rublių • Ypatingoji
komisija, tyrusi nacių nusikaltimus, 1944 m. atkasė šį kapą ir rado jame 38 vyrų lav0 •
nus•s. Vokiečių komendantas žagarėje Mantoifelis nuolatos ragino Žagarės aktyvistus
ir policininkus energingiaudorotis su sovietų valdžios aktyvistais ir žydais46•
Paskutinėmis 1941 m. rugsėjo dienomis Žagarės miesto parke policijos suvaryti
vietos gyventojai lietuviai iškasė r formos 120 m ilgio, 2- 3 m pločio ir 2 m gylio griovį. Spalio 2 d. rytą žagarės geto žydai buvo suk.
-viesti į turgaus aikštę. Į minią vokiškai
kreipėsi komendantas Mantoifelis. Jis kalbėjo, kad žydai būsią vežami į darbus. Žmonės buvo surikiuoti į kelias kolonas (atskirai vyrai, moterys ir vaikai bei seniai). Tada,
vokiečiui sušvilpus, aikštę ėmė supti vietos ir iš kitur atvykę „partizanai" ir policininkai. Tarp žydų kilo panika, kai kurie jq bandė iš aikštės pabėgti. Tuomet „partizanai"
ėmė žydus mušti ir šaudyti. Aikštėje liko gulėti keliasdešimt nušautų ir sužeistų žydtĮ.
Kiti buvo suguldyti ant grindinio. Vėliau atvažiavę sunkvežimiai ėmė vežti žydus
į sušaudymo vietą - Naryškino dvaro parką 47• Iš vežamų šaudyti žydų buvo atimti
pinigai, papuošalai ir kiti vertingi daiktai. Atvežti pasmerktieji buvo išrengiami iki
apatiniq, suguldomi griovyje ir sušaudomi. Šaudyme dalyvavo iš Šiaulių atvykusio
savisaugos dalinio (vadovavoltn. Kalakša) kareiviai ir Linkuvos būrio „partizanai".
Žagarės baltaraiščiai saugojo geto teritoriją ir lydėjo pasmerktuosius į žudyniq vietą.
Žudynes prižiūrėjo ir jose dalyvavo keli vokiečių esesininkai. Šaudoma buvo iki vė
laus vakaro. Vokiečiq saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje SS štandart enfiurerio
Kario Jiigerio raporte pažymėta, kad 1941 m. spalio 2 d. Žagarėje buvo sušaudyta
2236 žydai (633 vyrai, l 107 moterys ir 496 vaikai). Per kilusius prie š šaudymą neramumus turgaus aikštėje esą buvo nušauta 150 žydų, sužeisti 7 juos saugoję lietuviq „partizanai". Sovietų ypatingoji komisija, 1944 m. ištyrusi masinę kapavietę, rado
2402lavonus (530 vyrų, 1223 moterų, 625 vaikų ir 24 žindomų kūdikių) 48 • Kitą dieną
po masinių žudynių į parką buvo atvežti sugaudyti žydai ir sušaudyti tame pačiame
griovyje. Vertingus sušaudytų žydų daiktus vokiečiai išvežė į Šiaulius49 • Žagarės getas
buvo visiškai likviduotas. 1941 m. spalio 24 d. žagarės miesto burmistras Šiaulių apskrities valdybai pranešė, kad žydų turto mieste nebeliko:
,,[...] l) Visos sinagogos, kurių yra šešios, konfiskuotos, užantspauduotos, visos
jos per žydų sušaudymo laiką yra išplėštos, ir, kas jose buvo vertin go, išgrobstė, liko
ten sudraskytos maldaknygės ir keliolika suolų.
2) Žydų bendruomenių parduotuvių, pastarųjų archyvų, bibliotekų ir kita Žagarėje nebuvo ir nėra.
3) Vyr.rabinų ir rabinų butai, kuriuose kartu buvo ir jų įstaigos, buvo geto ribose per žydų iššaudymo laiką, tapo nežinomų asmenų išgrobtos, jose apart nuogų
sienų nieko nerasta."50
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žagarės getas veikė du mėnesius (nuo 1941 m. rugpjūčio iki spalio 2 d.). Jame
buvo kalinami ne tik Žagarės, bet ir kitų Šiaulių apskrities miestelių žydai. Dėl to Žagarėje kalėjusių ir nužudytų žydų skaičius nedaug nusileidžia didžiųjų gettĮ (Vilniaus,
Kauno ir Šiaulil1) auk11skaičiams. Sunaikinant Žagarės žydus aktyviai dalyvavo lietu viq karinės ir policinės pajėgos (Šiaulių 14-asis policijos batalionas, žagarės, Linkuvosir Užvenčio „partizanai" ir policininkai).

Joniškis

Joniškio aktyvistai (LAF'o nariai) ir parti zanai savo veiklą pradėjo 194 1 m. birželio 28 d. Jie subū rė kom itetą miesto apsaugai ir tvarkai palaikyti. Buvo pradėta organizuoti miesto savivaldybė ir policija, įsteigtos kelios komisijos (tarp jų ir Žydų
reikalų komisija, kur iai pir mininkavo Juozas Tininis). Į aktyvistų būrį susitelkė 104
vyrai (54 ginkluoti ir 50 neginkluotų). Aktyvistų štabui iš pradžių vadovavo Kazys
Ralys51• 1941 m. liepos pr adžioje Joniškio komitetas tvarkai palaikyti pasivadino Lietuvių aktyvistų fronto Joniškio skyrium i. Skyriaus valdybos pirmininku tapo Stasys
Kakliauskas. Vienas svarbiausių Joniškio aktyvistų uždavinių buvo komunistų, sovietinių aktyvistų ir žydų areštai. Joniškio valsčiaus policijos nuovados viršininku buvo
iš Pakruojo atkeltas Juozas Sutkus52 • Jis glaudžiai bendradarb iavo su Joniškio aktyvistų štabu, kartu su juo rengė įsakymus dėl sovietinių aktyvistų ir žydų areštų. Jau
1941 m. liepos pradžioje Joniškio aktyvistų štabas planavo perkelti miestelio žydus į
atskirą kvartalą ir varyti juos į darbuss3•
1941 m. liepos 11 d. LAF'o Joniškio štabo Žydų reikalų komisija paskelbė devynis antižydiškus įsakymus: dėl žydų sugrįžimo iš kaimų į Joniškį, dėl Dovydo žvaigždės nešiojim o, dėl draudim o vaikščioti šaligatviais ir naudotis arijų (nežydų) patarnavimais ir t. t. Už šių įsakymų nevykdymą minėtoj i Žydų reikalų komisija 194 1 m.
liepos 18 d. nusprendė skirti Joniškio žydams 20 tūkst. rb kontribuciją, kuri turėjo
būti sumokėta aktyvisttĮ štabui iki liepos 19 d. 15 valandoss.i. Šį įsakymą Joniškio žydai įvykdė liepos 24 d. 194 1 m. liepos vidu ryje LAFo Joniškio štabo Žydų reikalų
komisija vėl nagrinėjo žydtĮ perkėlimo reikalus. Buvo pažymėta, kad Joniškyje gyvena
apie 1200 žydų. Pasiūlyta dalį j ų apgyvendinti sinagogose, S. Dariaus ir S. Girėno gatvitĮ trikampyje arba iškelti į Žagarę. Be to, komisija pavedė miesto savivaldybėms suregistruoti žydų turtą, atimti iš jlĮ valdomus ūkius ir atiduoti buvusiems savininkams
ar „patikimiems" asmenim s'' · Antroje liepos pusėje Joniškio žydai buvo perkelti į
si nagogą arba liko gyventi aplinkiniuose namuose šalia turgaus aikštės. Geto ter itoriją saugojo miesto policinink ai. 1941 m. liepos-rugpjūčio mėn. Joniškio valsčiaus
policijos nuovados viršinink as J. Sutkus kelis kartus buvo iškviestas į Šiaulių vokiečilĮ
saugumo policijos ir SD įstaigą. Gestapininkai ragino jį greičiau sušaudyti Joniškio
žydus. Tačiau kol į Joniškį neatvyko Šiaulit) gestapininkai, J. Sutkus delsė vykdyti vokicčitĮ įsakymus. 194 1 m . rugpj(1čio pabaigoje i Joniškį iš ŠiauliLĮ atvažiavo keli vo-
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kiečiai (tarp jų - du gestapo karininkai). Jie pareikalavo nedelsiant surengt i Joniškio
žydų egzekuciją. J. Sutkus sukvietė visus nuovados policininku s, įsakė jiems suimti
sinagogoje esančius žydus ir vežti juos į Vilkiaušio mišką (6 km nuo Joniškio). Tenjau
buvo iškasta didelė duobė. Suimti žydai vyrai sunkvežimiais buvo vežami į Vilkiaušio
mišką. Atvežtižmonės buvo išrengiami, iš jtĮ atimami brange sni daiktai ir pinigai.
Po to pasmerktieji grupelėmis buvo varomi prie duobės ir šaudomi. Šaudė Joniškio
policininkai ir „partizanai". Vokiečiai taip pat buvo šaudymo vietoje ir kontroliavo
žudynių eigą. Tą dieną buvo sušaudyta ne mažiau kaip 148 žydai vyrai. Išsigelbėti
pavykotik vienam Reznikovičiui 56 •
Nužudytųjų drabužiai buvo sukrauti į sunkvežimius ir išvežti į Joniškį. Vakare
žudynių dalyviamsbuvo surengtos išgertuvės. Jų metu policijos viršinink as J. Sutkus
kalbėjo, jog žydai buvo sušaudyti už tai, kad buvo bolševikų šalinink ai ir tėvynės išdavikai. Jis padėkojo policininkams ir aktyvistams už „gerą darbą ir pasiaukojimą
tėvynės labui"s;_
1941 m. rugsėjo mėn. Vilkiaušio miške buvo sušaudyti gyvi likę Joniškio žydai:
vyrai,moterys ir vaikai.Šaudė iš kažkur atvykęs lietuvių savisaugos dalinys (artimiausias lietuvių policijos batalionas buvo Šiauliuose). Šį kartą buvo nužudyti ne mažiau
kaip 345 žydai. Taigi iš viso Vilkiaušio miške nužudyti ne mažiau kaip 493 Joniškio
žydai58• Dar 150 Joniškio žydų 1941m. rugpjūčio 24- 29 d. buvo perkelti į Žagarės
59
getą ir ten sušaudyti jį lil,.'Viduojant
•

Skuodasir Dimitravo
stovykla
Vokiečių kariuomenė Skuodą užėmė pirmą karo dieną

- 1941 m. birželio 22-ąją.
kuriam vadovavo
Kostas Vasaris. Būryje buvo kelios dešimtys vyrų. Skuodo „partizanai" suiminėjo komunistus, sovietinius aktyvistusir raudonarmiečius60• Vėliau iš buvusių „partizanų"
ir šaulių buvo suorganizuotas pagalbinės policijos būrys.
Pirmieji žydų šaudymai Skuode prasidėjo jau 1941 m. birželio pabaigoje . Suimti
žydai vyrai grupėmis buvo varomi iš Šaulių sąj ungos salės ir šaudomi miesto pakraštyje kartu su sovietiniais aktyvistais ir rusų karo belaisviais. Dažniausiai šaudydavo
K. Vasario būrio nariai61•
Suimti Skuodo žydai vyrai buvolaikomi Šaulių sąjungos nam uose, o moter ys ir
vaikai - sinagogoje V. Kudirkos gatvėje. Vyrai dažnai buvo varomi valyti griuvėsių,
nes vykstant karui daug Skuodo pastatų buvo sugriauta arba sudeginta.
Apie liepos 10 d. K. Vasario būrio nariai iš šaulių salės prie žydų kapinių atvedė
apie 20 žydų vyrų ir juos sušaudė aviacijos bombų išraustose duobėse. Praėjus kelioms dienoms po šių žudynių žvyrduobėse prie Kutų kaimo (apie 2 km nuo Skuodo)
Skuodo pagalbinės policijos būrys kartu su vokiečių kareiviais sušaudė kelias dešimtis
(30-35) žydų vyrų. Po kelių dienų į tą pat vietą (prie Kulų kaimo) iš Skuodo vėl buvo
Pačioje karo pradžioje Skuode susibūrė lietuvių „partizanų" būrys,
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atvežta apie 30 žydų vyrų. Juos sušaudė tas pats pagalbinės policijos būrys. Šaudant
dalyvavoir keli vokiečiai - jie pistoletais pribaiginėdavo sužeistuosius62• Po minėtų
šaudymtĮ Skuod e liko tik apie 20 žydų vyrų, uždarytų Šaulių sąjungos namuose, ir
apie 500 žydžitĮ moterų ir vaikų sinagogoje63•
1941 m. liepos pabaigoje Skuodo žydės su vaikais pėsčiomis buvo išvarytos į
Dimitravo stovyklą (41 km nuo Skuodo). Žydžių koloną lydėjo apie 20 Skuodo pagalbinės policijos bū rio narių. Žygis truko dvi dienas. Varomos moterys ir vaikai nakvojo po atviru dangumi netoli Darbėnų miestelio. Netekusias jėgų ir negalinčias toliau
eiti moteris sargybiniai nušaudavo. Nušautųjų lavonus sargybiniai liepdavo užkasti
aplin kinių kaimų valstiečiams"". Atvarę koloną į Dimitravą vieni policininkai dviračiais grįžo į Skuodą, kiti liko saugoti atvarytų moterų ir vaikų65 • Žydės su vaikais
buvo apgyvendintos dviejuose tuščiuose barakuose. Maždaug po savaitės (1941 m.
rugpjūčio 3 d.) į Dimitravo stovyklą iš Kauno atvykoEdmundas Tyras. Vidaus reikalų
ministerijos įsakymu jis buvo paskirtas Dimitravo stovyklos laikinuoju viršininku.
Jam buvo pavesta organizuoti stovyklos administraciją ir apsaugą. 1941 m. spalio l d.
Dimitravostovyklos tikruoju viršininku tapo mjr. Julius Šurna66•
1941 m. rugpjūčio 15 d. į Dimitravo stovyklą atvyko keliolika Skuodo pagalbinių policini nkų. Vakare jie užėjo į barakus ir liepė merginoms pasilikti, o moterims ir
vaikams- eiti į kiemą. Jazdų miške, Alkos kalno papėdėje (už 1,5 km nuo stovyklos),
jau buvo iškastos kelios didelės duobės67 • Moterys su vaikais didelėmis grupėmis buvo
varomos į mišką prie duobių, išrengiamos, įstumiamos į duobes ir šaudomos. Šaudė
apie 20 Skuodo būrio narių ir 4 vietin iai aplinkinių kaimų gyventojaisavanoriai. Šaudymui vadovavo būrio narys Mykolas Vitkus. Po sušaudymo duobes užkasė patys
žudikai ir atvaryti iš aplinkinių kaimų valstiečiai. Daug vaikų buvo paprasčiausiai
sumesti į duobes ir užkasti gyvi. Po žudynių pagalbiniai policininkai grįžo į Skuodą.
SušaudytųjtĮ drabuž ius išsidalijo žudynių dalyviai68•
1944 m. gruo džio mėn . komisija, kuri tyrė žudynių vietą Alkos kalne, atkasė
keturias kapavietes. Jose rasti 5 10 nužudytų žmonių lavonai (31 vaiko, 94 paauglių ir
385moterų). Vaikq lavonuose šautinitĮ žaizdų nerasta - visi jie buvo užkasti gyvi69 •
Skuode likę 20 žydų vyrų buvo sušaudyti tą pačią naktį kaip ir Dimitravo moterys su vaikais70• Dimitrave likusias apie 40 žydžių merginų 1941 m. rugsėjo mėn. stovyklos sargybiniai nuvarė į Darbėnų miestelį ir uždarė sinagogoje.Netrukus jos taip
pat visos buvo išžudytos 7 1• Vėliau Dimitravo stovykloje buvo laikomi tik politiniai
kaliniai. 1941 m. rudenį Kretingos apskrities žydai buvo išžudyti.

Raseiniai

Iki soviett1-vokiečil1 karo pradžios Raseiniuose gyveno apie 2 tūkst. žydų. Vokiečiai Raseinius užėmė 1941 m. birželio 23 d. Jau 1941 m. liepos viduryje mieste
buvo įsteigti du getai. Darbingi žydai vyrai ir moterys buvo sutelkti už miesto (Jur-
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barko kryptimi) esančiuose Katalikų bažnyčios pagalbinio i"ikio barakuose, seni vyrai
ir mažus vaikusauginančios moterys - keliuose Nemakščių gatvės namuose. Dalis
žydų komunistų ir sovietinių aktyvistų buvo uždaryti R~seini~ ~alėĮime. Raseinių
getoviršininkupaskirtaspolicijos vachmistras Aleksas Gngarav1č1us, JOpavaduotoju
(ūhedžiu) - Kostas Narbutas.Getus saugojo vietiniai policininkai ir baltaraiščiain.
Žydaibuvovaromidirbti įvairių darbų mieste ir laukuose.
PirmosRaseinių žydų žudynės įvykdytos 1941 m. liepos 29 d. Tą dieną iš Raseinių kalėjimo ir geto paimti žydai vyrai buvo nuvaryti i Žieveliškės kaimą (5 km už
Raseinių). Netoli kaimobuvusiame žvirgždo karjere jau buvo iškastos duobės. Žydai
buvo išrengiami, suvaromi i duobes ir sušaudomi. Tą dieną nužudyti 254 žydai ir 3
lietuviaikomunistai. Šaudė gestapokarininkai73• Žudynių vietą saugojusiems lietuvių
„partizanams" jie sakė, kad moJ...')'!Ųsi šaudyti žydus, nes kitą kartą tai teksią daryti
jiems patiems. Po žudynių vokiečių karininkai sėdo i lengvuosius automobilius ir
išvažiavo Raseinių link. Duobes ui.kasė aplinkinių kaimų gyventojai74.
Antražydų naikinimo akcija buvo įvykdyta 1941 m. rugpjūčio 5 d. Tada sušaudyti 279 žydai (213 vyrų ir 66 moterys)7s. Po pirmų dviejų žudymo akcijų žydų getas
užmie tyje buvo liJ...
'Viduotas, o likę gyvi jo gyventojai perkelti i Nemakščių gatvėje
esanti getf 0 •
1941 m. rugpj ūčio 9- 16 d. buvo žudomos žydų moterys ir vaikai. Iš viso tada
sušaudyta 298 žmonės (294 moterys ir 4 vaikai)n. 1941 m. rugpjūčio 24 d. Raseinių
žydamsbuvo įsakyta ruoštis persikraustytii Biliūnų dvarą. Po kelių dienų gyvi likę
Raseinių žydaiišvarytii Biliūnų dvarą, kuris priklausė sovietų i Sibirą ištremtam grafui Bilevičiui 71• Paskutiniai Raseinių Ž)•dai buvo išžudyti 1941 m. rugpjūčio 29- rugsėjo 6 d. Kurpiškės kaime.Žydus iš Biliūnų dvaro varė baltaraiščiai, o šaudė vokiečiai.
Per savaitę buvo nužudyta 843žmonės ( 16 vyrų, 412 moterų ir 415 vaikų) 79 • Raseinių
žydų bendruomenė buvo visiškai sunaikinta.

Jurbarkas

Nuo Jurbarko iki tuometinės Vokietijos-Sovietų Sąjungos sienos buvo tik apie
l Okm. Jurbarką vokiečių kariuomenė užėmė jau pirmą karo dieną - 1941 m. birželio
22-ąją. 1940m. mieste gyvenoapie 5400 gyventojų, iš jų apie 42 proc. (apie 2300)
buvo žydai80• Jurbarkožydų bendruomenė viena pirmųjų Lietuvoje patyrė nacių holokausto politikos žiaurumus. Jurbarkas pateko i 25 km pločio pasienio wną, kurią
kontroliavo Tilžės gestapas. Pirmomis karo dienomis Jurbarke buvo atkurta lietuvių administracija ir policija. Miesto burmistru tapo J. Gepneris, policijos viršininku - Mykolas Levickas. Tilžės gestapui ir SD Jurbarke atstovavo Voldemaras Kriauza,
Richardas Šperbergas,Oskaras Še/Jeris ir Karstenis-Žebrovskis11•
Pirmosios masinės žydų žudynės vyko 1941 m. liepos 3 d. Į Jurbarką atvažiavęs
40 Tilžės gestapininkų būrys kartu su vietospolicininkais surinko apie 300 žyd11vyrų
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ir keliasdešimtis sovietinių aktyvisttJ lietuvių. Suimtųjų kolona buvo nuvestai miesto
pakraštyje buvusias žydų kapines ir ten sušaudyta. Šaudė gestapininkai.Tarp sušaudytųjlJ buvo ir apie 20 lietuvių. Po šio įvykio miesto policijosviršininkas M. Levickas
nuvyko i Raseinius ir paprašė atleisti jį iš einamų pareigų. 1941m. liepos 7 d. Jurbarko
policijosviršininku buvo paskirtas Povilas Mockevičius32 • Vokiečiq saugumo policijosžiniomis, 194 1 m. liepos 3 d. Tilžės operatyvinis būrys Jurbarke sušaudė 322žmones. Iki 1941m. liepos 11 d. šis būrys jvairiose Lietuvos vietose nužudė 1542 žmones.
Absoliuti nužudytųjq dauguma buvo žydaiu.
1941 m. liepos 23 d. Jurbarko burmistras J. Gepneris informavoRaseinių apskrities valdybą, kad Jurbarke dar liko gyventi 1055 žydai84•
1941 m. rugpjūčio mėn . Šiauliuose buvo surengtas Šiaulių apygardos burmistrų ir apskričių viršininkų pasitarimas. Jame kalbėjęs Šiaulių apygardos komisaras
H. Geweckepareikalavo kiekviename mieste įsteigti getą ir ten saugoti žydus, kol bus
sušaudyti. Tačiau Jurbarke getas jau veikė - jis buvo įsteigtas liepos mėn. S. Dariaus
ir S. Girėno gatvėje. Getą saugojo viešoji policija ir pagalbinė policija. Kaip pokario
metais paliudijo P. Kairaitis, ,,[... ] Getas - tai namas, aptvertas spygliuota viela, kur
buvo patalpinti žydai su vaikais ir seniais[ .. . ]. Ten buvę žydai turėjo suimtųjų teises.
Maitinimas buvo prastas: kopūstų sriuba ir truputis duonos. Juos su apsauga vedė į
darbus (valyti šiukšles namuose, gatvėse bei į kitus bjauriausius, sunkiausius darbus),
o valgis buvo skurdus."8S
Žydai toliau buvo naikinami ir geto gyvavimo laikotarpiu. 1941m. rugpjūčio
l d. buvo surinktos senyvo amžiaus moterys, vaikai ir naujagimiai. Suimtieji buvo
sušaudyti naktį miške, septintajame Jurbarko-Smalininkų kelio kilometre. Tą dieną
buvo nužudytos l 05 moterys86• Jaunesnio amžiaus darbingos moterys laikinai buvo
paliktosgyventi. Jos buvo laikomos „Talmud-Toroje" - žydų pradžios mokyklos pastate. 1941 m. rugsėjo 8 d. pastatą apsupo lietuvių ir vokiečių policininkai. Moterys
buvoišvarytos „į darbus", tačiau iš tikrųjų - sušaudytos už Jurbarko, netoli Kalnėnų
kaimo. Vokiečių saugumo policijos ir SD žiniomis, 1941 m. rugpjūčio 29-rugsėjo
6 d. Jurbarke buvo nužudyta 412 žydų. Paskutiniai(apie 50) Jurbarko žydai sušaudyti
1941 m. rugsėjo viduryje87• Karo pabaigos sulaukė tik keletas Jurbarko žydų, kuriuos
slėpė aplinkinių kaimq valstiečiai. Taigi vokiečitJ okupacijos metais Jurbarkas prarado beveikpusę gyventojų - vietos žydų bendruomenė buvo visiškai sunaikinta.

Kėdainiai

Pirmomis sovietų-nacių karo dienomis Kėdainiuose įkurtas lietuvių partizanų
(jie dar buvo vadinami aktyvistais ir baltaraiščiais) būrys - per 30 vyrų. Iš pradžitĮ
būriui vadovavo buvęs Lietuvos kariuomenės kpt. Zigmas Knystautas. Jo pavaduotoju tapo banko darbuotojas atsargos jaun. ltn. Juozas Kungys.Aktyvist11štabas buvo
įsikūręs KėdainitĮ amattĮ mokyklos patalpose Gedimino gatvėje. Po dviejų savaičių
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Z. Knystautasiš būrio vado pareigų pasitraukė ir b(1riui vadovauti ėmė J. Kungys.
Pastarojopavaduotoju tapo atsargos jaun. ltn. Juozas Merkevičius (jo tėvus 1941 111
_
birželiomėn. sovietaibuvo ištrėmę į Rusiją)S8• Kėdainiuose, kaip ir kituose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose, aktyvistai suiminėjo komunistus, komjaunuolius, sovietų
valdžios pareigūnus ir šalininl-.'U
s. 1941 m. liepos pabaigoje Kėdainių kalėjime Gc.
dimino gatvėje buvo laikoma apie 600 politinių kalinių. Vokiečių įsakymu 1941 m.
liepos23 d. 125 sovietiniai aktyvistaiiš kalėjimo buvo išvežti į II Babėnų kaimą (5 km
nuo Kėdainių) ir miško pakraštyje sušaudyti. Šaudė vokiečiai ir lietuvių „partizanai".
Tarp sušaudytųjų buvo lietuvių, žydų ir rusų. Vokiečių saugumo policijos ir SD vado
LietuvojeK. Jagerio ataskaitojenurodyta, kad liepos 23 d. Kėdainiuose sušaudyta 83
žydai, 12 žydžių, 14 rusų komunistų, 15 lietuvių komunistų, l rusas karininkas politinis vadovas. Kiti Kėdainių politiniai kaliniai buvo paleisti į laisvę89 • Iki 1941 111•
rugpjūčio 15 d. Kėdainių žydai gyveno savo butuose ir galėjo laisvai vaikščioti po
miestą. Jie turėjo vaikščioti prisisiuvę šešiakampes žvaigždes. Kėdainių apskrities viršininko pik. Petro Dočkaus įsalq1mu visi miesto žydai privalėjo persikelti į specialiai
jiems skirtą vietą - getą. Getasbuvo įkurtas Smilgos, Vandens, Kranto ir Pirties gatvių
rajone. Į jį buvo atvaryta žydų ir iš kitų Kėdainių apskrities vietovių - Šėtos, Žeimių
ir kt.90 1941 m. rugpjūčio 17 d. Kėdainių apskrities policijos vadas Antanas Kirkutis
informavo Policijosdepartamento direktorių Kaune, kad „visi Kėdainių apskrities
žydų tautybės piliečiai yra sugrupuoti į tris rajonus: Kėdainių rajone 913 žmonių,
iš jų moterų 183, Ariogalos rajone 290 žmon ių, iš jų moterLĮ 80, ir Krakių rajone
452 žmonės, iš jų moterų 115"91.Tą pačią dieną Kėdainių miesto policijos nuovados
viršininkas pranešė Kėdainių apskrities policijos vadui, kad 913 Kėdainių miesto ir
valsčiaus žydų sutell-.1:i
Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos daržinėje ir klėtyje. Vyrai
atskirti nuo moterų. Jie saugomi iki atskiro Kėdainių apskrities policijos vado „parė
dymo"92. Netrukus iš geto žydus „partizanai" išvarė į Kėdainių žirgyną. Vyrai buvo
apgyvendintitrijų aukštų svirne, o dalis moterų - kluone. Rugpjūčio 26 d. į žirgyno
kluoną buvo atkeltos gete likusios moterys. Žydai buvo varomi dirbti įvairių darbų.
Kėdainių aerodrome dirbę žydai kentė nuolatines vokiečių sargybinių patyčias (buvo
verčiami rankomis krauti mėšlą, kinkomi į vežimus ir t. t.) 93.
Kėdainių žydų sušaudymo išvakarėse (rugpjūčio 27 d.) sovietų karo belaisviai
prie Smilgos upelio, netoli Kėdainių-Dotnuvos kelio, iškasė 100 m ilgio, 3 m pločio ir
2.S m gylio griovį. Tą pačią dieną įvyko pasitarimas, kuriame buvo aptartas žudynių
organizavimas ir vykdymas. Jame dalyvavo vokiečių valdžios atstovas Kėdainiuose
apskrities žemės ūkio vadas kreislandvirtšaftsfiureris Bellmeris, apskrities policijos
viršininkas, saugumo policijos viršininkas, vietinių aktyvistų vadas J. Kungys9~. Tą
pačią dieną Bellmeris nuvyko į žirgyną ir iš žydžių prievarta surinko brangius daiktus
(žiedus ir t. t.)95.
1941 m. rugpjūčio 28 d. į žirgyną (apie 1,5 km nuo KėdainitĮ miesto centro)
sunkvežimiais atvyko kelios dešimtys vokiečių kareivių ir lietuvių „partizam(. Prie
svirno buvo pastatyti du traktoriai. Jų varikliai turėjo užgožti šūvius. Iš pradžių buvo
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varomi šaudyti seniai, invalidai ir ligoniai žydai. Po to buvo šaudomi kiti vyrai, moterys ir galiausiai - vaikai. Žudynėse ypač aktyvus buvo minėtasis Bellmeris.Jisduodavo įsakymus žud ikams ir pats pistoletu pribaigdavo griovyjegulinčias aukas. žudynė
se taip pat dalyvavo Kėdainių viešosios ir saugumo policijos viršininkai. žydai buvo
išrengiami, o pasku i griovyje sušaudomi. Sušaudžius didelę grupę žydų sovietų karo
belaisviai chlorkalkėmis ir žemėmis apkasdavo lavonus, tada būdavo atvedama kita
grupė žydų ir sušaudoma. Šaudoma buvo nuo pietų iki sutemų 96. žudynių metu žydas
C. šlapoberskis i griovį įvertė baltaraištį Aleksą Čižą ir pradėjo jį smaugti. Į pagalbą
A. Čižui šoko Bellmeris. C. Šlapoberskis viena ranka smaugė A. Čižą, o kita paleido
į Bellmerį kelis šūvius, bet nepataikė. C. Šlapoberskį nudūrė baltaraištis Jankūnas.
Pakeliuiį ligoninę A. Čižas mirė97 •
Vokiečių saugumo policijos ir SD žiniomis, 1941 m. rugpjūčio 28 d. Kėdainiuose
buvosušaudyta 2076 žydai (71 Ovyrų, 767 moterys ir 599 vaikai)98.Sušaudę žydus žudikai nuvyko pas Kėdainių gyventoją Aleksą Meką ir čia atšventė savo „pergalę" prieš
žydus99• Netrukus po žydų žudynių Kėdainių aktyvistų būrys buvo išformuotas.

Vilkaviškis
Vokiečių kariuomenė Vilkaviškį užėmė 1941 m. bir.želio22 d. Po kelių dienų
vietiniai„partizanai" pradėjo suiminėti komunistus, komjaunuoliusir žydus. Bir.želio
30 d. suimti žydai vyrai buvo suvaryti į aptvertą spygliuotaviela,vietinių baltaraiščių ir
policininkų saugomą buvusios Vilkaviškioseminarijos trijų aukštų pastatą. Čia laikomi žydaibuvo žiauriai mušami , kratomi ir plėšiami. 1941 m. liepos 14 d. suimtieji iš seminarijosbuvo perkelti į kareivines. Sargybiniaiir toliau žydus dažnai mušė ir visaip iš
jų tyčiojos i. Darbingi žydai kasdien buvo varomi į miestą valyti gatvių ir griuvėsių 100•
Liepos pabaigoje suimti žydai buvo nuvesti į netoli kareivinių esantį poligoną
ir čia per tris dienas iškasė apie 25 m ilgio ir kelių metrų gylio griovį. Liepos 28 d.
suimtieji buvo išvesti į kareivinių kiemą ir suskirstyti į kelias grupes. Viena kalinių
grupė buvo pasiųsta į kareivinių sandėlį valyti ginklų. Netrukus į kareivinių kiemą
atvažiavo du sunkvežimiai su gestapininkais. Iš miesto kalėjimo į kareivines taip pat
buvo atvežta nemaža grupė lietuvių komunistų ir komjaunuolių. Lietuvių policininkai suimtuosius grupėmis vedė prie poligone esančio griovio. Pasmerktuosiusšaudė
vokiečių kareiviai. Lietuvių policininkai saugojo kareivines ir šaudymo vietą poligone. Žudynės truko 3- 5 valandas. Tą dieną buvo sušaudyta 500-6 00 žydų ir 60-7 0
1
lietuvių komunistų ir sovietinitĮ aktyvistų. Mirties išvengė tik 7 žydai vyrai1° •
Po pirmųjtĮ masinių žudynių praėjus mėnesiui ar pusantro, policija įsakė likusioms žydt! šeimoms iš butt1 persikelti į kareivines. Persikeliantiemsbuvo leista pasiimti vertingus daiktus. 194 1 m. lapkričio pradžioje sovietiniai karo belaisviai iškasė
naujas duobes. Lapkričio 15 d. buvo sušaudyti paskutiniai Vilkaviškiožydai. VokiečitĮ
saugumo policijos ir SD vado K. Jagerio 1941 m. gruodžio l d. raporte pažymėta, kad
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tą dieną Vilkaviškyje buvo nužudyt a 115 žydų (36 vyrai , _48 motery~ '.r 31 vaikas). Šį
kartą žydus sušaudė Vilkaviškio policininkai. NužudyttUŲ turtas vehau buvo išpar.
duotas vietos gyventojams 102•

Lazdijai

Jau antrą karo dieną (birželio 23 d.) susirinkę Lazdijų apskrities (tuomet vadinosi Seinų apskritimi) visuomenės atstovai įsteigė laikinąjį Seinų apskrities komitetą. Jo
pirmininku buvo išrinktas buvęs valdininkas Antanas Aleliūnas. Komitetas planavo
atkurti mieste vietinę valdžią ir tvarką bei nutarė kreipti s į Lazdijų miesto vokiečių
karo komendantą su prašymu suteikti komitetui oficialius įgaliojimus J.
1941 m. birželio 25 d. vykusiame komiteto posėdyje buvo svarstomas ir žydų
klausimas. Posėdžio protokole pažymėta, kad vokiečių karo komendanto nurodymu
,,nutarta pavojingesniuosius viešajai tvarkai žydus apgyvendinti barakuose, esančiuo
se Vytauto gatvėje" 10'. Netrukus prasidėjo prie komunistinės veiklos prisidėjusių žydų
areštai ir tardymai.
Jau pirmomis 1941 m. liepos dienomi s da lis Lazdijų mie sto ir valsčiaus žydų
buvo perkelti į kelis netoli bažnyčios buvusius barakus. Kiti miesto žydai laikinai buvo
palikti laisvėje. Dalis anksčiau suimtų žydų komunistų ir komjaunuolių buvo išsiųsti į
Marijampolę ir ten vėliau sušaud)rti10s. 1941 m. rugpjūčio mėn. Lazdijų miesto policijos vado įsak.-ymu laisvėje gyvenę žydai buvo suvaryti į minėtus barakus Lazdijų mieste. Vokiečių komendanto įsakymu jiems buvo liepta ant krūtinės ir nugaro s prisisiūti
šešiakampes žvaigždes. Į barakus suvaryti žydai dieną galėjo po miestą vaikščioti laisvai, o naktį privalėjo būti barak.'1!o
se. Barakus saugojo Lazdijų miesto policininkai1 06•
l 941 m. ru gsėjo pradžioje l,5 km nuo Lazdijų esančiame Katkiškės kaime Lazdijų apskrities vokiečių komendanto įsakymu buvo įsteigtas getas. Į buvusi us šešis
Raudonosio s armijos barakus buvo perkeliami Lazdijų miesto ir apskrities - Kapčia
miesčio, Šventežerio, Veisiejų ir Rudaminos valsčių - žydai. Iš viso gete buvo sutelkta apie 1600 žydų. Iki spalio pabaigos žydai buvo varinėjami į įvairius darbu s. Geto
teritorija buvo aptverta 1,5 m aukščio spygliuotos vielos tvora ir visą laiką saugoma
Lazdijų miesto policininkų. Geto viršininku buvo paskirtas Lazdijų miesto policinin·
kas Bronius Kazlauskas 107•
Lazdijų geto žydus planuota sunaikinti 1941 m. spalio pabaigoje. Spalio 23 d.
Lazdijų miesto policijo s viršininkas Povilas Braška pranešė geto gyventojams, kad
jie būsią sušaudyti spalio 26 d. Tačiau tą dieną iš Kauno turėjęs atvykti Joachimo Ha·
man no „skrajojanti s" būrys neatvažiavo ir getas liko gyvuoti dar savaitę laiko 108• Iki
numatyto žydų sušaudymo policija suvarė kelis šimtus aplinkinių kaimų gyventojų ir
liepė jiem s iškasti du (69 ir 65 m ilgio) griovius.
Lazdijų getas buvo sunaikinta s 1941 m. lapkričio 3 d . Tos dienos rytą į Lazdijus
iš Kauno autobusu atvyko J. Hamann o žudikų būrys (20 - 30 vyrų). Tarp jų buvo trys
10
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vokiečiai ir vienas lietuvis karininkas. Žudynės prasidėjo apie 11 valandą. Iš pradžių
buvo sušaudyti iš Lazdijų ligoninės atvežti serganty s žydai. Po to pradėta grupėmis
po kelis šimtu s žmonių varyti iš barakų prie netolie se (maždaug už 500 m) esančių
duobilĮ- Pasmerktieji buvo nurengiami iki apatinių drabužių, suvaromi į griovius ir
iš viršaus šaudomi. Daugi ausia šaudė J. Hamanno būrio kareiviai, vilkintys Lietuvos
kariuomenės uniforma. Žudynėse dalyvavo ir kai kurie Lazdijų miesto policininkai.
Kiti jų varė žydus iš barakų arb a saugojo žudynių vietą. Vokiečių karininkas egzekuciją fotografavo. Sušaudžius vieną grupę, lavonai buvo šiek tiek apkasami ir ant
jų šaudoma kita pasmerktųjų grupė. Žydų žudynės truko kelias valandas. Joms pa-

sibaigus J. Hamanno būrio žudikai išvažiavo į Kauną. Lavonus užkasė policininkų
saugomi aplinkinių kaimų ir Lazdijų gyventojai109 • Vokiečių saugumo policijo s ir SD
vado Lietuvoje K. Jagerio raporte pažymėta, kad 1941 m. lapkričio 3 d. Lazdijuose
buvo sušaudyta 1535 žydai (485 vyrai, 51 l moterų, 539 vaikai)110 •
Taip buvo sunaikinta Lazdijų apskrities žydų bendruomenė. Išsigelbėjo tik nedi delis skaičius žydų, pabėgdami iš Katkiškės geto iki 1941 m. lapkričio 3 d.

Butrimonys

Pirmomis vokiečių okupacijos dienomis Alytaus apskrities Butrimonių miestelyje buvo įkurtas lietuvių „partizanų" (aktyvistų) būrys (apie 40 narių). ,,Partizanai"
111
pradėjo su iminėti komunistus, komjaunuolius ir sovietų valdžios aktyvistus • Butrimonių policijos nuovados viršininkas K. PiJionis 1941 m. liepos 15 d. raporte Alytaus
apskrities policijos vadui pranešė, kad iki tol miestelyje l komunistas buvo sušaudytas, 10 komunistų perduota vokiečiams, o dar 17 uždaryti areštinėje. Dėl žydų minė
tame raporte pasakyta, kad šis „klausimas labai aktualus, nes miestelyje gyvena per
2000 žydų, kuriuos art imiau siu laiku reikėtų sutvarkyti "112•
Pirmieji masiniai Butrimonių žydų areštai buvo vykdomi 1941 m. rugpjūčio
10-12 d. Tada buvo suimami 18-40 metų žydai vyrai. Tuometinis Butrimonių polici jos viršininkas Leonardas Kaspariūnas-Kasperskis davė nurodymą iš suimamų žydų
atimti auksinius ir sidabrinius žiedus , laikrodžius ir gerus drabužius. L. Kaspariūnas
Kasperskis iškvietė Butrimonių žydtĮ seniūną ir pagal sąrašą nurodė, kuriuos jaunus
žydus reikia atr in kti į darbus ir atvesti į turgaus aikštę. Susirinkusius nurodytus žydus
vietos policininkai ir „partizanai" suimdavo ir nuvarydavo į Butrimonių daboklę, o iš
ten veždavo į AlyttĮ. Prieš išvežant į AlyttĮ iš žydų buvo atimami papuošalai ir vertingi
daiktai. Tada buvo suimta 120- 150 žydtĮm. Alytuje jau 1941 m. rugpjūčio 13 d. pradėta šaudyt i Alytaus ir aplinkinių apskrities miestelių (taip pat ir Butrimonių) žydus.
Antroji Butrimonių žydq areštų banga nusirito rugpjūčio 15- 17 (kitais duomenimis - rugpjūčio 22) d. Policijos viršininkas L. Kaspariūnas-Kasperskis vėl iškvietė
žydt! senifmą ir įsakė surinkti žydus į turgau s aikštę. Šį kartą policininkai atrinko apie
400 žmonilĮ. Tarp jų buvo moterų, vaiklĮ ir seneliq. Suimtieji iš pradžių buvo nuvaryti

1S4

HOlOKAUSIAS
LIETUVOJE
1941- 1!
4411

į miestelio daboklę, o paskui tą pačią dieną - i Alytų. Ten jie buvo užda ryti i kalėjin,ą
ir vėliau sušaudyti1".
L. Kaspariūno-Kasperskio nurodymu Butrimonių valsčiaus vi ršaitis Pranas
Proškus-Praškevičius rugpjūčio pabaigoje pradėjo rūpintis geto steigimu . Vieta jam
buvo parinkta Totorių gatvėje ir čia perkelti likę miestelio žydai (600 - 1000 žmonių).
Į Butrimonių getą taip pat buvo atkelti Stakliškit! ir Punios žyda i. Getą, veikusį tik
apie dvi savaites, saugojo policija115• Jo likvidavim o išvakarėse visi Butrimonių žydai
nakti buvo suvaryti į miestelio pradžios mol-.')'klą. Kitą dieną ( 1941 m. rugsėjo 9 d.)
iš Alytaus atvažiavo autobusas su 20 J. Hamann o ypatingojo būrio kareivių. Po pietų
vietiniai policininkai ir baltaraiščiai pradėjo varyti žydus iš mokyklos ir rikiuoti į kolonas. Geresnius drabu žius vilkintiems žydams buvo įsakyta nu sirengti iki apatinių.
Žydų kolonos buvo nuvar ytos į netoliese (už 2 km nuo Butrimonių) esantį Klydžionių kaimą. Ten jau buvo iškastos duobės. Žydai buvo susodinti pievoje, grupėmis
vedami prie duobės ir šaudomi. Šaudė ypatingojo būrio kareiviai , o vietiniai policininkai ir „partizanai" saugojo mirties laukiančius pasmerl-.-tuosius. Žudynes stebėjo ir
vokiečių karininkas su fotoaparatu. Žydus baigta šaudyti vakare. Po to budeliai grįžo
i Butrimonis ir „darbo" baigtuves atšventė miestelio valgykloje su samane ir alumi116•
Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje žiniomis, 1941 m. rugsėjo 9 d. Butrimonyse buvo nužudyta 740 žydų (67 vyrai, 370 moterų ir 303 vaikai) 117 • Taip žuvo
pasl-.'lltiniaiButrimonių, Stakliškių ir Punio s žydai.

Švenčionys ir Švenčionėliai

Iki Antrojo pasaulinio karo Švenčionyse gyveno apie 9 tūkst. gyventojų, iš jų
trečdalis (apie 3 tūkst.) buvo žydai. Lenkmečiu Švenčionyse buvo kultūrinių ir politinių žydų organizacijų, veikė mol-.')'klajidiš kalba. Švenčionių burmistro pavaduotoju
paprastai buvo skiriamas žydas. Dauguma miesto žydų vertėsi prekyba ir amatai s.
Sovietams okupavus Lietuvą, Švenčionių žydų partijų vadams, rabinams ir ješivų (religinių mol-.')'klų) moksleiviams buvo leista išvykti į Palestiną. Vokiečiams
užpuolus Sovietų Sąjungą, dalis miesto žydų komunistų, komjaunuolių ir sovietinių
aktyvistų pasitraukė i Rusiją. Vis dėlto dauguma Švenčionių žydų pasiliko gimtajame
mieste118. Vokiečiai Švenčionis užėmė 194l m. birželio 29 d.
Švenčionių apskrityje, kaip ir kitose Lietuvos apskrityse, kūrėsi lietuvių partiza nų būriai, kurie apšaudydavo besitraukiančius raudonarmiečius ir sovietų valdžios
pareigūnus. Apskrityje al-tyviai veikė kpt. Jono Kurpio partizanų būrys 119• Mieste
buvo atku rta vietinė admini stracija ir policija.

Valdžios nurodymu policija iš gyventojų konfiskavo ginklus, ša udmenis, radijo
imtuvus ir dviračius. Vokiečių karo komendanto įsakymu Švenčionėlių žydai buvo
suvaryti i atskirą kvartalą dar 1941 m. liepos mėn. Panašiu laiku buvo įsteigtas ir Švenčionių getas. l 941 m. rugpjūčio viduryje Švenčionių apskrities policijos viršininkas
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,njr. Petras Januškevičius valsčių policijo s viršininkams išsiuntinėjo slaptą įsakymą,
nurodantį visus apskrities žydu s suvaryti i netoli Švenčionėlių (apie 1,5 km nuo mie sto) buvusio poligono barakus , o jų turtą konfiskuoti. Į barakus varomiems žyda ms
buvo leista pa siimti tik patalynę, nešiojamus dr abužius ir mai sto. Konfiskuotas žydų
turtas vėliau buvo pusvelčiui išparduota s vietos gyventoja ms 120• 2- 3 tūkst. Švenčionių
žydų 194 1 m. rugsėjo pabaigoje taip pat buvo atvaryti į net oli Švenčionėlių buvusį
poligoną 12 1• Keli šimtai Švenčionių žydų pabėgo į Baltarusiją. Barakų teritori ja buvo
aptverta spyg liuota viela ir saugom a policininkų.
194 1 m. spalio prad žioje į Švenčionėlius atvyko apskrities policijos viršininkas
P.Januškevičius ir du vokiečių saug umo pareigūnai. Švenčionėlių burmistrui ir valsčiaus policijos viršininkui B. Gruzdžiui buvo pranešta, kad vokiečių valdžios nuro dymu visi Švenčionių apskrities žydai turi būti sušaudyti. Atvykėliai įsakė per vieną
dieną mobilizuoti vietos žmones grioviui poligone iškasti. Tą pačią dieną policininkai
surinko apie 300 darbininkų, kurie net oli barakų iškasė apie 200 m ilgio, lO m pločio
ir 3 m gylio griovį 122 •
Po kelių dienų i Švenčionėlius iš Vilniaus atvyko leitenanto Juozo Šidlausko vadovaujamas saugumo policijos ir SD ypatingasis būrys (apie 30 žmonių). Jis jau buvo
vykdęs masine s žudynes Paneriuo se ir kitose Vilniaus apygardos vietovėse. Poligone
iudynių vietai sa ugoti buvo sutelkt a apie 80 Švenčionių apskrities policininl...'Ų. Žudynės prasidėjo 1941 m . spali o 8-ąją ir truk o dvi dienas . Žydai iš barakų grupėmis
buvo veda mi prie griovio, įstumiami į jį ir šaud omi. Iš pradžių buvo suša ud yti vyrai,
paskui moterys ir vaikai. Po žudynių atvaryti Švenčionėlių gyventojai griovį užkasė.
Jų liudijimu, nemažai vaikų bu vo užka sti gyvim.
Vokiečių saugumo policijos ir SD žiniomi s, 1941 m. spalio 9 d. buvo sušaudyti
3726 žydai ( 1169 vyrai, 1840 moterų ir 7 17 vaikų) 1 i.. Kiti šaltini ai nurodo, kad Švenčionių apskrities žydai buvo masi škai žudomi spalio 7- 8 d.
Po šių žudynių 1941 m . rudenį Švenčionyse toliau veikė nedidelis getas. 1941 m.
gruod žio 17 d. ŠvenčionitĮ apskrities viršininkas informavo Vilniaus apygardos ko misariatą, kad Švenčionių getas aptvertas spygliuota viela ir saugomas ginkluotos sargybos. Getas suskirstytas į keturi s kvartalus , kiekvienam jų paskirtas vedėjas žydas.
Be to, sudaryta s 5 asmenų žydų komiteta s, kuriam pavesta rūpintis geto reikalais. Atsakingu už tvarką ir švarą gete buvo paskirtas Švenčionių miesto policijos nuovado s
policininka s Antanas Markauskas 125•
Dalis geto gyventojų ėmė ruo štis ginkl uot ai kovai su nacių okupantais ir kolaborantais . Gete susibūrė nedidelė grupelė jaunuolių, kurie ėmė kaupti ginklus. Pogrindininkai privertė geto žydų tarybą U11denrat
) duoti 300 tūkst. rb, už kuriuos iš
lietuvių policininkų buvo nupirkta keli revolveriai, dalį ginklų pavyko pavogti iš gin klų sandėlio. Geto kovotojai -ėmė ieškoti ryšių su Švenčionių apskrityje veikiančiais
sovietų parti zanais 126•
Rytų Lietuvoje sustiprėjus partizam1 veiklai Lietuvos generalinis komisaras
Adrianas von Rentelna s 1942 m . rugpjūčio 28 d. išsiuntė raštą Vilniaus apygardos ko -
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misarui H. Wulffui.A. von Rentelnasjsakė pasirūpinti di~es'.ie Vilniaus apygardoje
dirbančių žydų apsauga.Susitarussu SSir policijosvadu bei Lietuvos saugumo sritie~
komendantubuvo nuspręsta sustiprinti dirbančių žydtl apsaugą, neskirti žydų dirbti
pas užsakovus,kurių įstaigose buvo jų pabėgimo atvejų. ~~ to, nu~arta kuo greičiau
panaikintimažųjų miestelių getus, o jų gyventojus perkelti l Švenčionių, Ašmenosir
Vilniausmiestų getus. Išimtis buvo padaryta tik žydams, kurie dirbo vermachtu1ir
"Todt"organizacijaibei kai kurioseapskričių centruose jrengtose didelėse amalinio.
kų dirbtuvėscu· . 1942 m. rugpjūčio 6 d. žiniomis, Švenčionių gete gyveno 566 žydai
(Iš jų 353 dirbantys vyrai ir moterys)121• 1942 m. vokiečiai likvidavo Vidžių getą ir
apie 1000jo gyventojų perkėlė į Švenčionių getą. Dėl ankštumo, nešvaros ir vandens
stokos šiame gete kilo šiltinės epidemija. Vilniaus geto viršininkas Jakobas Gensas
atsiuntė į švenčionis gydytojų komisiją, kuriai pavyko epidemiją gete sustabdyti119•
1942m pabaigojedar liko Švenčionių, Ašmenos,Salų ir Mikailiškių getai (visosšios
vietovės tuomet priklausė Lietuvosgeneralinei sričiai) 1 J-O.
1943m. pavasaqvokiečių valdžia nusprendė likviduoti Rytų Lietuvoje likusius
mažuosiusžydų getus ir darbo stovyklas.Lemiamą įtaką tokiam sprendimui tikriausiai turėjo šiame kraštebesiplečiantis sovietų partizanų judėjimas ir padažnėję pabė
gimai iš geto.
Pirmiausianaciai nutarė sunaikinti nedarbingus žydus - ligonius, seneliusir
vaikus.Į parengiamuosiusgetų lf stovyklų likvidavimo darbus buvo įtraukta ir Vilniaus geto žydų policija.Ji atrinko žydus, kurie turėjo būti si unčiami i Vilniausir
Kaunogetus. Nuo 1943m. kovo26 d. iki balandžio 2 d. į Vilniaus getą iš Švenčionių,
Ašmenos1rMikailiškių getų buvo atsiųsta 1250 žmonių. Dar 1459 žmonės buvo išvežti į Zaslių, Ziežmarių ir Kenosdarbo stovyklasu1• Visi kiti Švenčionių geto žydai
1943 m. balandžio4 d. buvo atgabenti į Švenčionėlius. Jiems buvo pasa1-yta,kad kitą
dieną būsią vežamij Kauną. Balandžio5 d. Ašmenos, Salų ir Švenčionių žydai Vilniuje buvo susodintiį traukinį, tariamai vyksiantį i Kauną. Tačiau traukinys sustojo
Panerių stotyje. Čia buvę vokiečių gestapininkai, Vilniaus ypatingojo būrio ir lietu·
vių policijosbatalionokariai atidarė vagonusir pradėjo vesti žydus į šaudymo vietą.
Kilo baisi panika. Dalis žydų bandė bėgti, kiti puolė žudikus. Tačiau dauguma žydų
buvo nušauti ~,etojearba aplinkiniuoselaukuose. Vilniaus geto viršininkui J. Gensui
pavykoatkabinti nuo traukinio du vagonussu Švenčionių geto Žydų tarybos šeimų
nariais ir taip ggelbėti juos nuo mirties. Vokiečių saugumo policijos ir SD žiniomis,
1943m. balandžio5 d. Paneriuosebuvo nužudyta 4 tūkst. Ašmenos, Salų, Mikailiškių
ir Švenčionių žydų. Panerių žudynėse besipriešinantys žydai sužeidė Kauno gestapo
pareigūną Willeir vieną lietuvių policininką 1 iz. Kai kurie lietuvių policininkai atsisa·
kė šaudyti žydusir patarė jiems bėgt1. Už tai vokiečių gestapininkai juos nušovė kartu
su žydais' i_ Sunaikinus Rytų Lietuvosgetus Lietuvoje liko tik trys getai - Vilniaus,
Kauno ir Šiaulių.
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Utena

Iki nacių -sovietų karo Utenoje gyvenogausi ir klestinhžydų bendruomenė. Zydai~udarė pusę miesto gyventojų. Utenojeveikė „Tarbur"progimnazijahebrajų (ivrito) dėstomąja kalba, pradžios mokyklaJidiš kalba ir progimnazijajidiš kalba. Šiose
mokyklosemokėsi apie 770 žydų vaikų. Be to, Utenojebuvo viešojižydų biblioteka,
keletassinagogų ir religinių mokyklų. Miesto žydų bendruomenė gyvenoaktyvų kultūrinĮ gyvenimą 0...
Vokiečių kariuomenė Uteną užėmė

1941 m. birželio 26 d. Dauguma miesto

žydų pasiliko gyventi Utenoje ir net nebandė trauktis į Sovietų Sąjungos gilumą.

ly-

dai pradėti persekioti jau pirmomis okupacijosdienomis. Iš pradžių jie buvo varomi
į jvairiusdarbus, plėšiamas jų turtas, žydų namai buvo pažymėti specialiaisužrašais.
Iš visų trijų Utenos sinagogų buvo išplėštos religinės knygos,kitas turtas, tyčiotasi 1š
rabinų. Žydams buvo liepta prisisiūti geltonus lopus, uždraustavaikščioti šaligatviais
ir pan. Sinagogos buvo paverstos laikinais arešto namais. Dalis suimtų žydų buvo
uždaryti Utenos miesto kalėjime• ".
l 941 m. liepos 14 d. mieste buvo išklijuotiskelbimai,įsakantys visiemsUtenos
žydams per 12 valandų palikti miestą. Nevykdysiantiemsįsakymo pagrasintaSU5audymu.Utenos „partizanai" pradėjo varyti žydus iš namų l Šilinės mišką. Ten įsteigtoje
stovyklojeatsidūrė apie 2 tūkst. žydų. Beveikkasdien 1šstovyklosbuvo išvedamos
35-40 jaunų žydų grupės ir sušaudomos Rašės miške. Iš stovyklojeapgyvendintų
žydų buvo atimti papuošalai, pinigai ir kiti vertingi da1ktai1".
Pirmos masinės Utenos žydų žudynės vyko 1941m. liepos31 d. Iš Kauno atvažiavęs oberšturmfiurerio J. Hamanno "skrajojantis"būrys kartu su vietiniais baltaraiščiais Rašės miške (apie 2 km už Utenos)s115audė 235 žydus ir l6 žydžių m.
Utenos getas buvo nedidelis. Dauguma miestoiydų buvo laikomiŠilinės miškelyjeįsteigtoje stovykloje,kiti - Utenoskalėjime. Getasbuvo1kurtasEžerogatvėje esančioje sinagogoje. Jis buvo aptvertas spygliuotaviela, įrengti vartai. Geto gyventojams
labaitrūko maisto, dėl antisanitarinių sąlygų jame buvo kilusišiltinės epidemija.
L94 l m. rugpjūčio 7 d. buvo įvykdyta antra masmė žydų naikinimo akcija. Tą
dieną J. Hamanno būrys kartu su vietiniais baltaraiščiais Rašės miške sušaude 483
žydusir 87 žydes138• Suimant ir žudant žydus aktyviaidalyvavopirmomis okupacijos
dienomis Utenoje įsikūrusio „partizanų" būrio nariai. Šiam būriui vadovavojaun.
ltn. Alfonsas Patalauskas. Jis palaikė ryšius su Utenos miesto voluečių karo komen
dantu kpt. Gussu ir vykdė pastarojo nurodymus. A. Patalauskobūrys (76 žmonės)
suimi nėjo Utenos žydus ir varė juo į Šilinės miške įsteigtą stovyklą bei Ežero gatvėje
įkurtą getą, saugojo žydų kalinimo, o žudynių metu egzekucijų vietas. Šis burys
buvo išformuotas 1941 m. rugsėjo pradžioje. Būrio narys A. Jodėnas buvo Utenos
geto komendantas1i•.
Utenos getas ir gyvi likę miesto žydai buvo nužudyti 1941 m. rugpjūčio 29 d. Šį
kartą buvo šaudomi ne tik suaugę vyrai ir moterys, bet ir vaikai, kūdikiai, seneliai.
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su Utenos baltaraiščiais sušaudė 378 2 Ut eno s ir Molėt

žydus 1• 0•

Ų

NacitĮ nusikaltimus tyrusi sovietų komisija 1944 m . Rašės mi ške surado tris

didelius griovius ir keletą duobių. Komisijos skaičiavimu, čia bu vo nu žud yta apie
9 tūkst. žmonių 141 • Vis dėlto tikėtiniau, kad nacia i ir vietin ia i kol abor antai nužudė
apie 4 tūkst. Utenos ir artimiausių apylinkių žydq. Išsigelbėti p avyko tik keliems Utenos žydams.

Biržai
Nacių-sovietų

karo

išvakarėse

apskriti es centr e Biržuose gyve no api e 3

tūkst.

žydų. Vokiečių kariuomenė Biržus užėmė 194 1 m . birželio 26 d . 1• 2 Kaip ir kitu ose

Lietuvos miestuose, karo pradžioje čia ėmė telkti s vadinami eji lietuvių parti zanai.
Biržų „part izam( būriui , kurį sudarė kelios dešimt ys nariq, vadovavo kpt. Igna s p0 •
vilaviči us . .,Partizanai" apšaudydavo bes it rauki a nčiu s raudonarmiečius, organi zavo
svarbesnių miesto objek'tų apsaugą. Vėliau dalis „partizanų" įstojo į policiją arb a tapo
pagalbiniais policini nkais 10 •
Žydai, komuni stai ir sovietiniai aktyvistai pradėti per se kio ti pirmomi s vokiečių
okupacijos dienomis. Pirm a Biržų žydų bendruomenės auka tapo gydytoja s Abraomas Zalmanas Levinas. Už band ymus ginti žydų bendruomenę nu o persekiojimų netruk us buvo nužudytas Biržų rabinas Jehuda Leibas Burn šteina s 144.
l 94 1 m. liepos 26 d. buvo išleistas po tvarki s visiem s mi es to žydam s persikelti
į getą. Nevykdančius įsak·ymo žydus vietiniai „parti zanai" ir policininkai pri evarta
iškeldind avo iš butų ir nuvarydavo į getą. Biržų getas buvo įsteigtas rytinėje miesto
dalyje - Vilniaus ir Karaimų gatvėse. Jisudarė keliolika namų aplink sinagogą ir žydų
religinę mokyklą 145 •

1941 m. liepos mėn. iš policijos areštinės paimti keliolika žydų bu vo sušaudyti
Biržų žydų kapinėse. Šaudė vokiečių kareiviai' 46 •
Masinės Biržų žydų žudynės buvo įvykdytos 1941 m. rugpjūčio 8 d. Jų išvakarė·
se Biržų kalėj imo kaliniai ir žydai Astr avo miškelyje (3 km į šiaurę nuo Biržų) iškasė
du didel.ius griovius. Žudynių dieną į Biržus atvyko Šiaulių gestapo atstovas - buvęs
Pasvalio advokata s Petras Požela, keli vokiečių saugumo ir SD karinink ai. žy dams
liepta susirinkt i sinagogoje. Iš jų buvo atimt i visi vertin gesni papu oša lai. Po to žydus
grupėmis po 100-20 0 žmonių „partizanai" varė į Astravo miškelį ir čia šaudė. žud ynės tru ko nu o l l val. ryto iki 19 val. vakaro. Tą dieną buvo sušaudyti visi Biržų žydai
(vyrai, moterys ir vaikai).

. . Ypatin gosios komisijos duomenimi s, buvo nu žudyt a apie 2400 žydų (iš jų vaikų
1k114 metų - 900, moterų - 780 ir vyrų - 720 asmenų). žudynėse dalyvav o gestapininkai, Linku vos baharaiščių būrys (apie 30 žmonių) ir Biržų „pa rti zanai" bei polici147
nink ai (apie 50 žmonių) • Biržų žydų bendruomenė buvo visiškai sun aikinta.
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Išvados
žydtĮ gct11ir laikimĮj tĮ izoliavimo (koncen travimo) stovyklų steigimas buvo sudedamoj i nacių vy kd ytos žydų genoc ido poli tikos da lis. In iciatyvą pe rsekio ti žydus
rodė okupaci nės va ldžios įstaigos (vokiečiq saugum o policija ir SD, karo kom end antai, apygardLĮ ko mi sara i) . Šios įstaigos vado vavo žydų persekiojimui ir žudymui.
Į holoka usto vykdymą bu vo įtraukta nacia ms pavaldi lietuvių adm in istracija ir
policija. MiesttĮ burmi stra i ir apskričių viršinink ai leido an tisem itinius potvar kius
(dėl skiriamtĮjų ženklų neš ioji mo, getų steigimo, įvai rių draudimų), o vietini ai policijos organ ai ir vadin amieji pa rti zanai aktyvia i juos įgyvendino.
Vykd a nt okupantų instruk cijas ir at skiru s įsakymus, getai ir stovyklo s pradėti
steigti 1941 m . liepos mėn. ir bu vo steigiami beveik tuo pačiu me tu visoje Lietuvoje.
Daugum a mažųjų getų ir stovyklų gyv avo vos kelias savaites. Vėliausiai bu vo sunaikinti LazdijtĮ, Vilkavi škio ( 1941 m . lapkričio mėn.) ir Telšių ( 1941 m. gru odž io
mėn .) getai.
Dar iki galutinai likvidu ojant getus ir laikinąsias stovyklas didelė dalis viet initĮ
žydtĮ buvo išžu dyti. Pirmi ausi a bu vo sušaud om i žydai vyrai, vėliausiai - moterys ir
vaikai. Žudynės papras tai bu vo vykdomos keli kilometr ai už getų ir stovyklų esan čiuose mi šku ose ar ba lauku ose. Masi niam s šaudym am s papra stai vadovavo gesta po
pareigūnai. Žydu s į sušaud ym o vietą atvesdavo lietuvių po licininka i ir „part izana i".
Jie taip pat sau go da vo žudynių vietą, o dažn ai ir patys šaud ydavo. Žydų pas ipri eš ini mo atvejLĮ žinoma labai ma žai. Beginklės auk os turėjo tik vieną galimybę pasipr ieši nti - mėginti pabėgti iš įkalinimo a rba žudynių vietos.
Verting esniu s nužudytųjų daiktu s (papuoš alus, baldu s, pinigus) papras tai konfiskuodavo vokiečių vald žios įstaigos. Dalį žydt) turt o (drabu žius, avalynę) išgrobstė
patys žudikai arba ji s buvo pusvelčiui išpardu otas vietos gyve ntojam s.
Mažieji getai ir laikin osios stovyklos buvo likvidu oja mi nepapra stai organ izuotai ir skland žiai. Dėl didžiųjų gett1 gyvavi mo vykdavo vokiečių okupacinės valdžios
įstaigų disku sijos (ges tapas papr asta i pageidau davo išnaikin ti visus žydu s, o civilinės
valdžios ir verma cht o pareigūnai reikalaud avo darbi ngus žydu s palik ti gyvus), o mažieji getai ir laikin os ios stovyklo s bu vo sun aikinti be didesnių okupacinės vald žios
diskusijų ir vid init1 pri ešta rav im11. Tik riausiai prov incijos žydai neb uvo laiko mi vertinga darbo jėga ir jtĮ išnaikinim as nebu vo suvo kiamas kaip didelis nu ostolis vokiečių
karo ekon omi ka i. Taigi getų ir stovyklų steigimas provincijoje tebuvo žydų sunaikinimo akcijos parengi ama sis etapa s. Žydai buvo sutelkiami į vieną vietą tam, kad juos
bfatt1galima atskirti nuo ne žyd11, saugoti ir organ izuotu bi"1duišžudyti.
1941 m . vasarą ir rudenį naciai ir vietiniai kolaboran tai išžudė beveik visus Lietu vos mažųjų mi estlĮ ir miesteli tĮ žydus. Tik pavieniams provincijos žydams pavyko pabėgti iš getų ar laikimĮjų stovyklų ir žud yni 11vietq. Dalį jų išgelbėjo lietuvių valstiečiai.
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žydų žudynės

Kaunoapskrityje
1941m.

Darbeautorius stengėsi panaudotivisusprieinamus archyvinius šaltinius ir literatūrą. Daugiausia
remtasiLietuvoscentriniovalstybės archyvo (toliau - LCVA)ir Lietu-

vosypatingojo
archyvo(toliau- LYA
) fondais.Nagrinėjamai temai ypač svarbūs kaikurie apskričių viršininlrų fondai(pvz.,Kaunomiesto ir apskrities viršininko f. R-1534
).
Šiamefondeyra išlikusių nacių okupacijoslaikotarpio dokumentų apie žydų teisinį
diskriminavimą, jų turto atėmimą ir panaudojimą, apskrityje ir valsčiuose gyvenusių
žydų statistiką irkt. Dokumentų apiefizinį žydų sunaikinimą išlikę nedaug. Nagrinėja
maitemailabaisvarbūs ir LCVAsaugomi vokiečių bei lietuvių policijos įstaigų fondai.
Išjų išskirtiniKaunomiestokomendantūros (f. R-1444) ir Pavienės policijos tarnybos
ryšių karininkoprie tvarkospolicijosvado Lietuvoje (f. R-683) fondai. Juose saugomi
įsakymai lietuvių polici
jos batalionams(tarp jų ir žydq žudynėse „pasižymėjusiam"
KaunoTautos darbo apsaugos(toliau- TDA) batalionui) ir Policijos departamento
direktoriau
s VytautoReivyčio susirašinėjimas su apskričių policijos vadais dėl žydų
sulaikymoir sutelkimoakcijos1941m. rugpjūčio mėn.
LYAitinsvarbus yra58-asis aprašas.Jamesaugoma keli šimtai baudžiamųjų bylų asmenų, kuriepokariometaissovietų valdžios buvo nuteisti už kolaboravimą su
naciais ir dalyvavimą žydų iudynėse. Nors šiose bylose yra netikslumų, nutylėjimų
arba prievartaišgautų prisipažinimų, vis dėlto lyginant kelių ar keliolikos asmenų
parodymusapietuospačius įvykius galimaatkurti daugmaž tikrą įvykių vaizdą. Minė
tosebylosetaippat pasitaikonacių okupaciją išgyvenusių žydų liudijimt), holokauste
nedalyvavusių „stebėtojų" parodymų. Holokausto tyrimams svarbūs ir kiti LYAfondai ir aprašai(pvz.,f. K-1, ap. 15, KGBrajonų skyrių bylos; f. 3377, ap. 55, už kolaboravimą su naciaisir žydų šaudymą nuteistų asmenų tardymo protokolų rinkiniai). LYA
byloseatsiskleidžiažydų genocido procesasįvairiose Lietuvos vietovėse. Archyvinės
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medžiagos gausa suteikia gal imybę iš esmės rekonstruoti holokausto eigą visose Lietuvos apskrityse. Iki šiol ši medžiaga istorikų buvo reliatyviainedaug panaudota tiriant
holokaustą Lietuvoje.
Istorinės l iteratūros apie holokaustą Lietuvos provincijoje kol kas turime labai
nedaug. Galima teigti, kad šios krypties tyrimai tik prasideda. Tarp išleistų darbų pirmiausia paminėtina dokumentų rinkinio „Masinės žudynės Lietuvoje" 2 dalis'. Čia
surinkli Lietuvos archyvų dokumentai apie komunistų, komjaunuolių, sovietinių aktyvistų ir žydų žudynes dvidešimtyje Lietuvosapskričių. Nors šis dokumentų :inkiny s
buvo išleistas dar 1973 m., tačiau ir šiandien tebėra vertingas holokausto tyrimų šaltinis. Kitas svarbus šaltinis - Valentino Brandišausko parengtas dokumentų rinkinys
l94 l m. Birželiosukilimas"2 • Jame yra nemafai informacijos apie lietuvių sukilėlių ir
~artizanų veiksmus Lietuvos provincijoje, vietinių Lietuvosvaldžios įs~a'.gų požiūrį_ į
žydus ir elgesį su jais pirmomis nacių okupacijos savaitėmis. Alfonso Eidinto ~n~~oJe
Lietuvosžydų žudynių byla"3 yra skyrelis ir apie žydų žudynes Lietuvosprovmc1JOJe.
Mokslinių straipsnių apie holokaustą provincijoje yra parašę istorikai šio straipsnio
autorius, Stanislovas Buchaveckas, Alfredas Rukšėnas, Rūta Puišytė'. Iš užsienio autorių darbtĮ paminėtini Vokietijos istorikų Joachimo Tauberio, Jiirgeno Matthauso ir
Christopho Dieckmanno straipsniai apie Tilžės gestapo operatyvinio būrio vykdytas
žydų žudynes Gargžduose, Kretingoje bei kituose Lietuvosir Vokietijospasienio miesteliuoses.
Visdėlto holokaustas Lietuvosprovincijojeiš esmės tebeliekabaltoji dėmė Lietuvosistoriografijoje.Iki šiol neturime sintetinio moksliniodarbo, kuriame būtų išnagrinėtas žydų genocidas ne atskirose Lietuvosvietovėse, bet visose apskrityse (jų 1941 m.
Lietuvojebuvo 22). Terminu „provincija"šiame straipsnyjevadinamos Lietuvosapskritys,išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus - Vilnių, Kauną, Šiaulius ir Panevėžį.

žydų persek
iojimasir žudymas
Kaunoapskrityje

Kauno apskritis užima bene centrinę vietą Lietuvos žydų genocido (holokausto) istorijoje. Kaunas buvo administracinis ir politinis nacių okupuotos Lietuvos centras. Blltent Kauno mieste ir apskrityje pirmiausia būdavo pradedamos vykdyti nacių okupacinės politikos priemonės (taip pat ir žydų atžvilgiu). Dėl to Kauno apskritį
su išlygomis galima laikyti visos Lietuvos provincijos žydtĮ persekiojimo ir žudymo
modeliu. Kauno apskritį nacių okupacijos metu sudarė 16 valsčių. Beveik visuose
valsčitĮ centruo se (išskyrus Raudondvarį, Aukštąją Panemunę, Lapes ir Pakuoni) gyveno gana didelės žydų bendruomenės. Visos jos buvo sunaikintos iki 1941 m. rugsėjo mėn. pradžios.
Naciams okupavus Lietuvą (Kauno apskritis užimta per tris pirmas karo dienas),prasidėjo pasilikusių komunisttĮ, komjaunuolitĮ ir sovietinių pareigūm1 persekiojimas (areštai, mušimas, šaudymas). Pirmosiomis okupacijos savaitėmis, maždaug iki
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1941m. rugpjūčio mėn., Kaunoapskrityježydai dažniaus!ai bu_v?~ers~ki.ojaminedėl
rasiniii-tautinių motyvų (dėl to,kadjie buvo žydai), bet del pohtmių pnezasčių - kai
buvusiosovietų okupaciniorežimo bendradarbiai ir šalininkai. Tuo metu labiausi:
nukentėjo buvę žydii tautybės komunistai, komjaunuoliai, sovietiniai pareigūnai i;
aktyvistai, dažniausiai vyrai. Visuotinis žydų persekiojimas Kauno apskrityje,kaipir
daugumojekitų Lietuvosapskričių, prasidėjo 1941 m. rugpjūčio mėn., įvedus Lietu
.
vojevokiečių civilinę valdžią. Kaunoapygardos(ją sudarė Alytaus, Kauno, Kėdainių,
Lazdijų, Marijampolės, šaki11ir Vilkaviškioapskritys) komisaru liepos pabaigojebu.
vo paskirtas SAoberfiurerisArnoldasLcntzenas. Neoficialiais Statistikos valdybo
s
duomenimis, 1941m. sausio l d. Kaunoapskrityjegyveno 83 161 (86,91 proc.)lietuvis ir 4363(4,56proc.) žydai6•
Kaipžinoma,masinės žydų žudynės Kaune prasidėjo jau 1941 m. birželiopabaigoje.Pagalvokiečių saugumo policijos ir SD 3-iojo operatyvinio būrio vado Kario
Jagerioraportą (šis būrys nuo 1941m. liepos 2 d. perėmė saugumo policijosfunkcijas Lietuvoje),
pirmosios didesnės žydų žudynės Kauno apskrityje buvo įvykdytos
l 941m. liepos9 d. Vandžiogaloj
e. Tuomet sušaudyta 32 žydai, 2 žydės, l lietuvė, 2
lietuviaikomunistai ir l rusas komunistas7• Nacistinis „žydų klausimo sprendimas"
priklausė nuo vokiečių saugumopolicijosir SD, tačiau efektyviai ir greitai šį klausimą „išspręsti" buvoneįmanoma be lietuvių administracijos (pirmiausia policijosir
vadinamųjų partizanų (baltaraiščių)') pagalbos. Kaip savo ataskaitoje rašė K. Jageris,
žydų sunaikinima
s „galėjo būti pasiektas tik dėl to, kad iš rinktinių vyrų buvo suorganizuotas„skrajojantis" būrys, vadovaujamasoberšturmfiure rio Hamanno, kurisvisiškaisuprato manuosius tikslus ir sugebėjo užtikrinti bendradarbiavimą su lietuvių
partizanaisbeiatitinkamomiscivilinėmis įstaigomis" 8 •
Tačiau dar iki visuotinioišžudymožydai buvo persekiojami kitais būdais. Pirmiausia siektaiš jų atimtipilietines ir žmogaus teises, atskirti juos nuo kitų tautybių
gyventojų, vėliau sutelktiį getusir laikinąsias izoliavimostovyklas, konfiskuotijų turtą ir pagaliauvisiškaisunaikinti. Žydų klausimu vokiečių apygardų komisarai leisdavo atitinkamu
s potvarkius. Štai Kaunoapygardos komisaras A. Lentzenas 1941m.
rugpjūčio 4 d. išleidoskelbimą Nr.3 Kaunoapygardai.Šis skelbimas pranešė, kad karomeluišmiestopabėgusiems žydamsbuvo uždrausta sugrįžti į Kauno apygardą. Visiemsnamų savininkams ir valdytojams griežtaiuždrausta priimti gyventi grįžtančius
žydus.Zydams taip pat uždrausta pardavinėti, keisti ar kitokiu būdu realizuotisavo
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turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Užskelbimo nuostatų nevykdymą pagrasinta griežčiausiomis bausmėmis9 , Taigi naci11okupacineivaldžiaiiš pat pradžių rūpėjo
suregistruoti ir pasigrobti žydų turtą. Kauno apskrities viršininkas 1941m. rugpjūčio

6 d. išsiuntė raštą visiems apskrities valsčių viršaičiams. Jameįsakė iki rugpjūčio 13 d.
pranešti, kiek žydai yra nesumokėję įvairios rūšies mokesčių (valstybinių, savivaldybinilĮ ir kt.), kiek jie skolingi kitų tautybių asmenims, bankams, kooperatyvamsir pan.,
kokievalsčiuje yra išlikę nenacionalizuoti (sovietų valdžios) žydų turtai: namai, ūkiai,
įvairios įmonės ir namų apyvokai nereikalingas turtas10• Valsčių viršaičiai atitinkamą
informaciją apskrities viršininkui pateikė 11 • Netrukus jis pranešė valsčių viršaičiams,
„kad pagal Kauno Apygardos komisaro nurodymus visas likęs valsčiaus ribose žydų
turtas, inventorius ir kt. pereina valsčių viršaičių žinion, kurie rūpinasi tinkamu šio
turto tvarkymu bei jo apsauga"12•
Kartu su žydų turto registravimu ir konfiskavimupradėta žydus telkti getuose ir
laikinosiosestovyklose. 1941 m. rugpjūčio 7 d. Kaunoapskritiesviršininkas Vaitiekus
Bortkevičius davė nurodymus visiems valsčių viršaičiams ir policijos nuovadų viršininkams apgyvendinti žydus getuose iki 1941m. rugpjūčio 15d. Getus turėjo saugoti
vadinamiejipartizanai. Getuose gyvenantysvyriškosios lyties 12-60 metų amžiausžydai turėjo būti įtraukti į sąrašus pagal specialybes,o sąrašai perduoti valsčių savivaldybėms, policijos nuovadoms ir Kauno apskritiesviršininkui. Pačiuose getuose tvarkai
palaikytiiš žydq turėjo būti suorganizuota 5- 15 asmenų policija, .,apginkluota"medinėmis kuokelėmis. Getuose taip pat turėjo būti išrinkti žydų komitetai (12 asmenų) ,
kurie turėjo tvarkyti geto vidaus reikalus. Žydai getuose turėjo maitintis savo pačių
lėšomis, sumažintomis normomis; jie neturėjo teisės gauti mėsos ir pieno produktų,
riebalqir kiaušinių. Getui tenkantis maistodavinys turėjo būti perduodamasžydų komitetui,kuris rūpinosi jį paskirstyti.Už getų steigimą ir nustatytostvarkospalaikymą
atsakingais buvo paskirti valsčių viršaičiai ir valsčių policijosnuovadų viršininkai13•
Pažymėtina, kad getai buvo jsteigtine visuoseKaunoapskritiesvalsčiti centruose. Didesni getai atsirado Darsūniškyje, Garliavoje,Jonavojeir Vilkijoje.Paprastai
getai buvo steigiami sinagogose ir šalia jų esančiuose žydų namuose. Po 1941m. liepos mėn. masinių žydų žudynių Kauno Vll forte nuo rugpjūčio vidurio prasidėjo
masinės žydų žudynės Kauno apskrityje. Kaip minėta, iki to laiko dažniausiai buvo
žudomi komunistine veikla arba palankumu soviettĮ valdžiai jtariami žydai, o nuo
dabar prasideda visų žydtĮ (vynĮ, moterq ir vaikų) žudymas remiantis nacių rasine
antisemitine ideologija.Taigi dabar prasideda tikrasis genocidas(holokaustas),žydų
šaudymas pagal rasinę (tautinę) priklausomybę. Rugpjūčio viduryježydus uždarius į
getus,naci11valdžiai susidarė geresnės sąlygos masiškaijuos žudyti. Kauno mieste žydai tuo metu jau buvo suvaryti į getą, ir dėl to nacitĮ administracijaiatsirado daugiau
jėgų ir laiko žydtĮ klausimui Kauno ir kitose apskrityse „spręsti".
Remdamasis vokiečių saugumo policijos ir SD nurodymais, Policijos departamento direktorius V.Reivytis1941m. rugpjfačio 16d. nusiuntė Kaunoapskritiespolicijosvadui slaptą aplinkrašti Nr. 3, kuriame rašė:

• Terminaipartizanai,.partizanai", vadi11ami
eji partizanai, baltaraiščiai straipsnyje vartojami
kaipsinonimai.Griežtaimoksline prasme terminas partizanai vartojamas tik tais atvejais,kai
jie (partizanai
) kovojosu sovietų kariniais daliniaisir besitraukiančiais sovietiniais pareigūnais.
Su vokiečiais l 941m. lietuvių parti1,anainekovojo,bet, priešingai, padėjo įgyvendinti naci11
okupadnę politiką, taippat ir žydų atžvilgiu.Dėl to kitais atvejaisvartojamos „partizam/ , vadi1ia11111p1
partrza1111
ir baltaraišči11 sąvokos. Pastarosiomis sąvokomis siekiama išvengtiklaidingo
sąvokos partizanaivartojimo.
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.Gavusšiaplinkrašti,pastabojnurodytosevietos~tuojau su_laikyti visusžydų tau
tybės vyrusnuo 15metų amžiausir tas moteris, kurios b_olše~ 1 kų ~kup~cijos laikaii
pasižymėjo savobolševikiška
veiklaarba dar ir dabar pas1žym1tokia veiklaar !Žū)u.
mu.Sulaikytusasmenissurinkti prie magistralinių susisiekimo ~elių ir tuoj specia
!tomissusisiekimopriemonėmis praneW PolicijosDcpartamcntu1. Prancfant tiksliai
nurodyti,kokiojevietojeir kiekyra sulaikytų ir surinkttĮ šios ru~ies žydų.
Reikiapasirūpinti, kad sulaikytiejibutų aprupinti maistu ir tinkama apsauga,
kuriaigalimapanaudotipagalbin~policiją
Šisaplinkraštisturi buti išpildytasper dvi paras nuo jo gavimo. Sulaikytus žydui
saugoti,kolbus paimtiir išvežtil stovyklą.""
Aplinkraštisbuvogsiuntinctas 1rkitų apskričitĮ policijos vadams. Policijos nuo
vadų viršininkaiPolicijosdepartamentuipranešinėjo apie aplinkraščio vykdymoei
gą. Zydų sutelkimo1rpasirengimožudynėms procesas vyko labai sparčiai. AntaiBabtuosebuvosulaikyti34 žydai,jie buvo uždaryti ir saugomi sinagogoje.
Garliavoje1švisosutelkta73 žydų tautybės vyrai ir 46 moterys. Jie taip pat buvo
ui.darytisinagogojeJonavojeiki 1941m. rugpjuč10 17 d. sulaikyti 83 vyrai ir 20 moterų. Kruoniovalsčiuje surinktižydaibuvo apgyvendinti Darsūniškio bažnytkaimyje.
Šiamevalsčiuje pasilikoapie50 iydtĮ tautybės senų moterų ir apie 30 vaiktJiki 15metų amžiaus.Pctrašiūnų policijosnuovadosveikimo rajone sur inkti 54 žydai.Jiebuvo
ufdarytiPetra~iunų savivaldybės patalpose11•
Vandžiogaloje
sulaikyti30 žydų buvo išsiųsti i Babtus. Iš Vilkijos išvežta (kur,
dokumentuose
nenurodyta)280vyrų ir 120moterų. Vilkijossinagogoje dar buvopa
likta18moterų. Čia taippal buvolaikoma 21 Čekiškės žydė, 14 Veliuonosžydžių, 62
Seredžiaus
i.ydcsir 14žydų. Iš visoVilkijossinagogoje buvo uždaryti 129 žydai.
Zapyškiopolicijosnuovadosdaboklėje buvo saugomi 67 žydai: 29 Zapyškio,2
Jankų 1r36 Paeierėlių 11 •
Priešnužudantžydaibuvo suregistruojami ir apiplėšiami kontribucijos būdu.
1941m. rugpjūčio 21 d. Kaunoapskritiesvirfo1inkas, remdamasis Kauno apygardos
komimo nurodymais,valsčių viršaičiams išsiuntė tokį įsakymą:
.Apygardoskomisaropavedimuįsakau Tamstoms ne vėliau ligi Vlll.25 visus
esančius valsčiaus nbosežydus(abiejų lyčių) apdėti ir išreikalautišitokio dydžiokontribucijomis:
nuo l hgi JOžydų galvų l 000 Rb,nuo l l 20 žydų galvų - 2000 Rb ir t. t.
Reikalavimas
turi būti pateiktasžydų Komitetovyriausiajam (balabosui)su įspė
jimu, kad,re1kalau1amos
kontribucijosper 24 val. nesumokėjus, kiekvienam išjų gresiasušaudymobausme.
Isre1kalautus
pinigusjneWi savivaldybės sąskaitą atskiron sąskaiton.
Ši įsakymą įvykdžius, praneW man ne vėliau š. m. VIII.26 tikslius šio darbo
duomenis."'·
Netrukusvalsčių viršaičiai ėmė siųsti pranešimus apskrities viršininkui apie
surinktaskontribucijas.1s pranc~imų matyti, kad 2945 Kauno apskrities žydai iki
l 941m rugpjučio 25 d. sumokėjo 298 l 00 rb kontribuciją 18•
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J941 m. rugpjūčio 22 d. KaunoapygardoskomisarasA. Lentzenasparagino Kauno apskrities viršininką V. Bortkevič1ų greičiau baigti apskrityježydų surinkimą ir
nustatytitikslų apskrityje esančių fydų ska1čių 19•
Remdamasisapygardos komisaro įsakymu, Kaunoapskritiesviršininkaspavede
valsčių viršaičiams iki 194l m. rugpjūčio 28 d. informuotijį, kiek kiekvienovalsčiaus
teritorijojeyra: l) žydų vyrų 12 60 metų amžiaus,2) žydų vyrų per 60 metų, 3) žydų
moterų nuo 12 metų iki senatvės, 4) žydų vaikų (mergaičių 1rberniukų) iki 12 metų 1r
5) žydų iš viso. Į nurodomą vyrų skaičių 1sakytaįtraukli 1rtuos vyrus, kurie jau prieš
tai buvo suimti, neatsižvelgianti tai, iš kur jie yra atgabenuro.
Vykdydamiapskrities viršininko įsakymą, valsčių viršaičiai pateike reikalauja
mą informaciją. Tuo metu ( 1941 m. rugpjūčio 28 d.) žydų nebuvo tik Aukštosios
Panemunės ir Lapių valsčiuose. 1941m. rugpjūčio 28 d. duomenimis,Kaunoapskri
tyjc buvo 3220 žydų 21 • Dauguma Raudondvariovalsčiaus žydų 1941 m. rugpjučio
viduryje persikėlė i Vilijampolės getą. Ten pat buvo iškeltiir v1s1Lapių valsčiaus žydai
(20žmonių) 22 •
1941m. rugpjūčio 28 d. visoje Kauno apskrityJepradėtos vykdyti masinės žy•
dų žudynės. Didžioji dalis ne tik Kauno apskrityje,bet ir visoje Lietuvoje(išskyrus
Vilniaus ir Šiaulių apygardas) įvykdytų žydų žudynių siejamasu anksčiau minėtu SS
obedturmfiurerio Joachimo Harnanno .skrajojančiu" (mobiliuoju)būriu (Rollkom
mandol lamann). Taigi kas tas J. Hamannas ir jo vadovau1amas
būrys? Nacių sovietų
karo išvakarėse buvo sukurtos vokiečių saugumo policijosir SD operatyvinės grupės
(Einsatzgruppen), kurios okupuotuose kraštuoseprivalėjo žudyti nacių priešus. Karo
su sovietais išvakarėse naciai sukūrė keturiasoperatyvinesgrupes - A, B,C ir D. Operatyvinių grupilJvadus tiesiogiaiskirdavoHeinrichas Himmlerisir RetnhardasHeydri
chas.Kiekvienaiarmijų grupei (Šiaurės, Centro ir Pietų) sukurta po vieną operatyvinę
grupę. A grupė buvo priskirta Šiaurės armijų grupei, kuriai duotas uždavinysužimti
Baltijosšalis ir Leningradą. A operatyvinę grupę sudarė 2·asis ir 3 iasisoperatyviniai
būriai (Einsatzkommandos)bei l a ir l b ypatingiejibūriai (Sonderkomma
ndos)21• A ope
ratyvineigrupei iš pradžių vadovavoSSbrigadenfiurerisFranzasWalterisStahleckeris.
LietuvojeveikusiamA operatyvinės grupės 3-iajambūriui vadovavoSSštandartenfiu
reris K.Jageris. Šiame operatyviniamebūryje buvo per 120narių, jie buvo suskirstyti
i tris būrius (Ziige). J. Harnannas buvo vieno būrio vadas 1r K. Jagerioadjutantas2•.
J. l lamannas žinomas kaip itin aršus antisemitas.Manoma,jOg K. Jageris su J. Ha
mannu i Kauną atvyko jau pirmomis vokiečių okupacijosdienomis ir pastarasis ga
vo A operatyvinės grupės vado F.W. Stahleckerioužduotisuorganizuoti„skrajoiantj"
būrį masinėms žydų ir komunist11žudynėms·'. Šiems uždaviniams įvykdyti vokiečių
saugumo policijos ir SD pajėg11 nepakako.Dėl to A operatyvinės grupės 3-iasisbūrys
i pagalbą pasitelkė Kaune besikuriančio TDA batalionokareivius.Taipjau susiklostė,
jog masinėms žydtĮ žudynėms dažniausiai buvoskiriamaTDA bataliono3-ioji kuopa.
J. l lamanno „skrajojantis"būrys nebuvo nuolat veikiantisir atskirą dislokacijos vietą
turintis būrys. Paprastai jis buvo suformuojamaskonkrečiai akcijai vykdyti iš kclitĮ
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vok1cė111 gestap111i
nk11ir kelių dešimčių TDA bataliono kar~ivi11.P,~tsJ. ! lamanna1
dažnainetgi nevykdavoi žudymo akcijasprov111c1JOJC,
JIS t1k paskirdavo užduotis
TDA(vėliau pavadinto1 uoju)batalionokari111nkams
(lc1tcn:111t
,1111~
AnatolijuiDa
gmi,JuozuiBarzdaiir BronimNorkui).Spėjam,,, jog 1~vok1l'Č111 akc1J<>SC
dainiau11
31
dalyv,rndavo
šie SS karininkai:hauplfarfiurcria1Rc1noldas Porstas, Joscfas Stittlai,
WalterisSalzmannas,HeimasMackas1rE Waltcrb Plancrtas. J. l lamanno pavaduo
toja1buvoSShauptšturmfiureris
l lclmulasRauca2•.
l akcij,Į „skraj0Jan
t1s" burysvykdavotada, k,1ivbi parengiamieji darbai būdavo
atlikti:mirčiai pasmerktižydaibt1davosutelkiamii vieną vietq, j11apsaugai pasitelkia
ma vietospolicijair „partizanai'',parenkamanuošabnė žudynių viela (dažniausiai
miškuosearba atokiuose laukuose),iškasamosduobės. Žudyti i provinciją paprastai
vykdavopaskirti3-iosioskuoposkareiviaiarba savanoriai. [ numatytą žudynių vietą
lengvuoju
automobiliuatvažiuodavoir kelivokiečių gestapininkai. K. Jagerio 1941m.
gruodžiol d. raporteišvardytasilgassąrašas vietovių, kurio e esą J. 1lamanno būrys
kartusu lietuvių „parti1.anais"
įvykdė žydų žudynes. Remiantis turimais archyviniais
duome111m1s
gahmateigU,Jogne visoseK.Jagerio raporte išvardytose vietovėse (ypač
provincijoje)
dalyvavoTDApolicijosbatalionokareiviai. Galima spėti, jog nemažoje
dalyjeLietuvosvietovių žydaibuvoišžudytivietos policijos ir „partizanų" būrių, nedalyvaujant
J.Hamanno„skrajojančiam" būriui.
Petra!iūnai. NorsPetrašiūnai buvoKaunopriemiestis, tačiau garsiajame K. Jageri
o
raportejie pažymėti kaipatskiražydų žudynių vieta. Dėl to Petrašiūnų žydų žudynės
čia priskinamosprieKaunoapskrities,bet ne miesto žydtĮ žudynių. Be to, Petrašiūnų
žydų žudynės buvoįvykdytos tuo pačiu laiku kaip ir kitų Kauno apskrities miestelių
žydų žudynės.

Pirmomiskarodienomisbuvęs šaulys Vladimiras Nefiodovas suorganizavosukilėlių būrj. Sukilėliai Petrašiūnų apylinkėse kelis kartus susikovė su besitraukiančio

misraudonarmiečių grupelėmis. V.Nefiodovobūrys veikė 1941 m. birželio 25-29 d.,
buvoišformuotas.Petrašiūnų sukilėliai nušovė l O ir paėmė i nelaisvę 30 raudonarmiečių, sulaikė apie 50 besitraukiančių žydų vežimų ir pasiuntė juos Kauno
komendantūros žinion2-.
Petrašiūnų žydaibuvosušaudytigreičiausiai 1941 m. rugpjūčio 30 d. Yraišlikęs
Kaunoapskrities viršininkoV.Bortkevičiaus raštas, kuriame nurodyta, kad tą dieną
karobelaisviaiPetrašiūnuose užkasė sušaudytusžydus28•
Žudynių dieną apie40TDAbataliono3-iosioskuopos kareivių, vadovaujami leitenantų A.Dagioir BroniausPauliukonio,dviem sunkvežimiais išvyko i Petrašiūnus.
Akcijaivykdytikareivių pavardespagalsąrašą paskelbė viršila z.Arlauskas29•
Sunkvežimiai
atvažiavoi krūmokšniais apaugusią netoli Petrašiūnų esančią žemumą. Jojebuvoiškastidu keliolikosmetrų ilgio grioviai. Į lauką jau buvo atvaryti
žydų tautybės vyrai,moterysir vaikai.Juos saugojo civiliškai apsirengę vietiniai ginkluotivyrai. Pasmerktiejigrupėmis buvovedami prie duobiq krašto ir statomi nugaromisi faudytojus.Pagalltn. A. Dagio ir viršilos z. Arlausko komandas žydai buvo
vėliau
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vienu metu prie abiCJlfduobi11.Šaudė 3 1os10skuopos karc1v1a1,
o v1etin1ai
v1cl,Į 1rsavo eilės lauk1,111č1as ,1ukas.Pas1ba1gus
,udyncms, sav1saug1
~.n1g<>J
. . .
.., K
IO
. k · ,unkvc1.lnrn11s
sugqzo J auną .
11111
JI
Pctra~1un11
i.yd11fodynesc vokiečių gcstap111inka1
ned.1lyvavo.Pagal K. Jageno
Jort,J,Petrašiunuosc buvo nužudyti 125 žydai: 30 vyrų, 72 moterys ir 23 vaikai11•
r,iJ Toliau nagnnėsime žydtf foclynių akc1JasKauno apskritiesv,1lsčiuose.

~ 1UtlOI111
'
0 fudynilĮ

Jonava
. Jonavoje buvo didžiausia Kauno apskrities žydtĮ bendruomenė. Zydai čia
.
•gyvc
no
nuo pat miesto įkurimo ( 1775m.). TarpukariolaikotarpiuJiesudarė m1es
aps1
to gyvcnl<ljlfdaugumą. 1932 m. Jonavoje gyveno 271Ožydų (65 proc. nuesto gyventoji)),0 karo išvaka rėse apie 3 tukst. (iš viso Jonavoje tuo metu buvo apie 5 tūkst.
,yvcntojų). Žydaigyveno intensyvų ūkinį, visuomenini ir kultunn1gyvenimą. Daugu
~a miesto žydtJ dirbo pramonės įstaigose, amatininkų dirbtuvėse ir vertesi prekyba.
Jonavojejie turėjo 7 sinagogas, religinių ir pasaulietinių mokykit!,bibliotektĮ, politinių, kultūri niLJ ir ~porto organizacijų. t.ydų liaudies bankas Jonavoje 1929 m. turėJO
560narių 12•
Prasidėjus karui daug Kauno ir Jonavos žydų bandė pasitraukti Besitraukian
čius žydus ir sovietinius aktyvistus bombarduodavo ir apšaudydavovokiečių lėktuvai
ir lietuvių partizanai. Dalis bėglių žuvo arba buvo sužeisti, kiti pasislėpė aplinkiniuose
kaimuosearba sugrįžo i namus, kai kuriems pavyko pabėgti i Rusiją.
Jau 1941 m. birželio 24 d. Jonavos apylinkėse pradėjo veikti lietuvių partizanai.
Jieblokavo išvažiavimo kelius iš Jonavos ir priversdavobesitraukiančius žydus grįžti
atgal.Tą pačią dieną lietuvių partizanai apšaudė iš Kauno i rytus važiuojantį sovietų
karini traukinjl3•
VokiečitĮ kariuomenė Jonavą užėmė birželio 25 d. Del Jonavos vyko smarkus
vokiečitĮ ir sovict11dalinilĮ mūšis, kurio metu žuvo ir civilių miesto gyventojų, buvo
sugriauta ir sudeginta daug namų. Kai kurie Jonavos žydai bandė pasislėpti Kaune.
Tenjie buvo suimti ir 1941 m. liepos pradžioje sušaudyti Vll forte..'.
Pirmomis karo dienomis Jonavojesusiorganizavolietuvių partizanų būrys. Į bū
rį įstojo 50-60 vyrtJ. Jam vadovavo atsargos karininkas Vladas Kulvicas.Vėliau partizanų būrys buvo pavadintas savisaugos būriu. Šis burys buvo pavaldus vermachto
vietoskomendantūrai, be to, privalėjo vykdyti vokiečių augumo policijos (ge tapo)
nurodymus.Pirmomis okupacijos dienomis savisaugosbūrys represinitĮ užduočil1 nevykdė. Būrio nariai tvarkė sugriautą nuestą, rinko ir uikasinėjo žuvusių vokiečių ir
rus11karit! bei civililĮ gyventojų lavonus. Be to, mū ių vietose būrio nariai rinko paliktus ginklus ir gabeno juos i savivaldybės pastate įsiki:1rusj partizanų (savisaugos)
būrio štabą. Bfirystaip pat saugojo tiltą per eri, geležinkeliir kitus svarbius karinės
reikšmės objektus. Praėjus kelioms savaitėms būrys buvo visiškaiapginkluotas ir aprengtasiš Kauno atvežtais Lietuvos kariuomenės drabužiais. Būrio veiklos funkcijos
buvo išplėstos. Į jo veiklą vis dažniau pradėjo kištis saugumo policijos valdininkai
Simas Dolgačius ir JokfabasAlekna. Būrį imta naudoti sovietinitĮ aktyvistLĮ ir žydų
persekiojimuibei naikinimui3s.
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1941 111
. rugpjūčio 7 d. Kauno apskrities virši_11i'.1k
_as parašė_ n~rodymus visicnis
apskritiesvalsčit1 viršaičiams ir policijosnuovadų v1rš1111n
kams dcl zydtl apgyvcnd,·n,..
1110
getuoseiki 1941 111
. rugpjūčio 15d.l<I
Rugpjūčio pradžioje savisaugosbi"1rio kareiviai visus žydt1 tautybės vyrus suvarė
i netoli Neriesesančias kareivines. Čia ir turėjo ~0'.i įst_eigt as žydt1 g~tas. Maždaug
tuopat metu suimti žydaiuž Jonavos(apie 1,5 km l šiaures rytus) esa nčia me Girelkos
(Giraitės) miškelyje iškasė keletą didelitl duobil1. Kareivinėse jie buvo saugomi kelia
s
dienas. 1941111
. rugpj(1čio 14 d. savisaugosbOrysžydus surikiavo i koloną ir vedė i Giraitės miškelį. Suimtiesiems buvo pasakyta, kad jie vedami i darbus. Į žudynit1vietą g
Kauno atvykoir keletas vokicči11 gestapininktĮ bei kareivių bOrys. Miškelyje grupė žyd11, supratusių, kasj11laukia,bandė pabėgti. Dauguma bėgusi ųjtĮ buvo nušauti, tačiau
6 vyrams pavykopabėgt i. Vėliau 5 bėgliai buvo suimti ir sušaudyti; nacių okupacijos
pabaigossulaukė tik vienasbėglys - Nachumas Bliumbergas. Žydai buvo suvaryti į
grioviusir vokieči11 bei lietuvių savisaugininkt1sušaudyti37• Pagal K. Jagerio raportą,
1941111
. rugpjfačio 14 d. Jonavojesušaudyti 552 žydai (497 vyrai ir 55 moterys)ls.Tarp
sušaudytųjų buvodaug partinitJ ir sovietinitJ aktyvisttJ39•
1941 m. rugpjūčio pabaigojevietoj mėgstan čio išgerti V. Kulvico Jonavos savisaugosbūrio vadu buvo paskirtasja1111
. ltn. Jonas Ju revičius•0• Po pirmojo masinio
Jonavosžydų šaudymolikusios žyd11šeimos dar porą sava ičių gyveno savo butuose.
Paskui savisaugosbūrio kareiviai juos suvarė į kareivines (..getą"). Didelę dali daiktų
žydaipalikosavobutuose,dėl to prasidėjo masinis jtĮ plėši m as. Kareivines nuolat saugojoapie 12savisaugosbūrio vyrų. Kareivi nėse žydai buvo laikomi keletą diem1iki
sušaudymo.Priešsušaudymą žydamsbuvo paskirta kontribucija. Rugpj Očio 23- 24d.
Jonavosžydaisumokėjo 120 tūkst. rb kontribuciją". Prieš pat sušaudymą Jonavos
valsčiuje buvo 1257žydai42•
Antrosiosmasinės Jonavosžydų žudynės įvyko rugpjOčio ir rugsėjo mėn. sandūroje (tarp rugpjūčio 31 ir rugsėjo 2 d.). Žudyn ių dieną Jonavos saugumo policijos
viršininko nurodymujaun. ltn. J. Jurevičius paskyrė 16 savo būrio vyrų egzekucijai
vykdyti'3• Žydaiį žudynių vietą Giraitės miškelyjebuvo varomi grupėmis. Prieš konvojavimą savisaugosbūrio kareiviam
s davė išgerti degtinės. žudynių vietoje buvo ir
Jonavos saugumopolicijosviršininkas bei savisaugos būrio vadas jaun. ltn. J. Jurevičius. Sušaudžius pi rmąją pasmerktųjų grupę, i Giraitę iš Kauno atvyko TDA bataliono leitenantaiB. Norkus ir Vladas Malinauskas. Jie kartu su gestapo viršininku toliau
vadovavožudynėms. /. /urevičius grįžo į Jonavą ir vėli au žudynėse nedalyvavo44.šaudė ne lik Jonavos būrio nariai, bet ir civiliškai apsirengę k itų vietovitJ „partizanai"
bei keli vokiečiai. Iš pradžitJbuvo sušaudyti vyrai, paskui moterys su vaikais. Prieš
sušaudant aukos buvo išrengiamos iki apatin ių drabužių. Sušaudžius vieną grupę,
lavonai buvo užberiami smėli u ir kalkėm is, tada į griovj buvo atvedama kita grupė
ir sušaudoma.Kraupių žudynitJ vaizdų negalėjo ištverti netgi kai kurie budeliai. Už
„silpnadvasiškumą" šaudymometu Jonavos būrio narys L. Gineitis buvo uždarytas
i vokiečių komendantūros dabokJę•s. Antrojo šaudymo metu Jonavoje buvo nužudy-
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ti l 556 žydai: 112 vyn1, 1200 moterų ir 244 vaikai46• Jonavos gete liko tik apie 200
,noten1 ir vaiktĮ47. Jonavos gyventojai buvo labai nepatenkinti žydų šaudymu. Apie
tai tuometinis Jonavos valsčiaus policijos vadas Juozas Stankevičius informavo savo
vadovybę Kaune. Tuomet Kauno miesto policijos vadas Kęstutis Renigeris pakvietė
J. StankevičitĮ atvykti i Kauną. Šiam atvažiavus jie abu nuvyko pas vokiečių karo ko,nendantą. Pastarasis paskambino i gestapą ir pasakė, kad likusiejiJonavos žydai bus
išvežti i Kauno getą. Sugrįžęs į Jonavą /. Stankevičius sutarė su valsčiaus viršaičiu, kad
paskirsvežikus žydams nugabenti i Kaun ą. 1941m. spalio 4 d. Jonavosžydai buvo išvežtiį Kauno getą. Už pagalbą žydams 194l m. lapkričio mėn . vokiečiai J. Stankevičių
suėmė ir iškėlė jam baudžiamąją bylą. Jis buvo nuteistas kalėti 2 metus. Iki 1942 m.
rudens J. Stankevičius buvo kalinamas Kauno kalėji me◄ 8 • Žydus išgabenus i Kauno
getą didelės Jonavos žydų bendruomenės nebeliko. l 943 m. Jonavos savisaugosbūrys
buvo prijungtas prie lietuvių 257-ojo policijosbataliono•9•
Nacių okupacijos pabaigoje ( 1944 m. vasarą) vokiečiai Giraitės miškelyjenaikino savo nusikaltimų pėdsakus. Apie dvi savaites žudynių vietoje buvo atkasami ir deginami žydų lavonai. Deginimo vieta buvo apsupta kareivių, pašaliniams asmenims
buvo griežtai draudžiama prisiartinti50•
Holokausto kituose Kauno apskrities valsčiuose apžvalgatoliau pateikiama abė
cėlės tvarka.
Babtai
. Prieš Pirmąjį pasaulinj karą Babtuose gyvenoapie 1200gyventojų, 80 prae.
jų buvo žydai. Nepriklausomos

Lietuvos laikaisžydų skaičius sumažėjo. Dalisjų emigravo į JAV arba persikėlė gyventi į kitus Lietuvos miestus. 1923m. Babtuose gyveno
153žydai (apie 20 proc. miestelio gyventojų)s1 .
Vokiečių kariuomenė Babtusužėmė 194l m. birželio24 d. Miestelyje buvo atkurtos vietos valdžios įstaigos. Valsčiaus viršaičiu tapo Justinas /anušauskas,šias pareigas
ėjęs ir Antano Smetonos valdymo metais; valsčiaus policijos viršininku buvo paskirtas KazysTribunevičius. Iš buvusių šaulių buvosuorganizuotas „partizanų" (baltaraiščių) būrys. Jam vadovavo Stanislovas Aniulis iš VarekonitĮ kaimo. .,Partizanai"vykdė
valsčiaus viršaičio ir policijos viršininko nurodymus52• jau pirmomis okupacijos dienomis prasidėjo komunistų, komja unuolių ir sovietinių aktyvistų areštai. Keli rusų
tautybės žmonės buvo sušaudyti (tarp jų Stepanida Patyševa ir du jos sūnūs - 17 metų
Leonidas ir 15 mettĮ Pimenas)53•
1941m. liepos l 7 d. Babtuose buvo sušaudyti 8 komunistai ir sovietiniaiaktyvistai, tarp jt16 žydai'''.
Visuotinis žydų persekiojimas prasidėjo 1941m. rugpjūčio mėn. Iš pradžitĮ žydai buvo suregistru oti. Rugpjūčio 11 d. Babtų viršaitis informavo Kauno apskrities
virši ninką, kad miestelyje gyvena 93 žydai55• Po kelitĮ dienq vykdant slaptą V. Reivyčio nurodymą 34 suaugę žydai buvo suimti ir uždaryti miestelio sinagogoje. Čia pat
atgabenta ir 30 Vandžiogalos žydų56 • Žydams taip pat buvo paskirta kontribucija. Jie
sumokėjo 9 tC
1kst. rb57 • Babt11ir Vandžiogalosžydai buvo sušaudyti tarp 1941 m. rug-
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pjūčio 28-osios ir rugsėjo 2-os ios. Daugumos liudytojų teigim u , tai pada ryta rugsėjo

pradžioje.
žudynitĮ dienos rytą miestelio seniūnas į parinktą žudynitĮ vietą Babtų šile netoli Nevėžio upės atvedė keliasdeš imt Babtų mieste lio ir aplinki ni ų vietovių vyrų ir
jiems liepė iškasti apie 50 m ilgio, l m pločio ir 2 m gylio griovį. Jis baig tas kasti apie
14 valandą58 • Pabaigus kasti griovį į žudynit1 vietą atvyko du sunkveži m iai 1-ojo bataliono 3-iosios kuopos kareivių (apie 50 vyrų). Jiems va d ovavo kar in ink ai B. Norkus,
J. Barzda ir A. Dagys. Suimti žydai vietinių „par ti za mi" ir policininkų iš miestelio
buvo atvaryti į žudynių vietą. Dalį negalinčių eit i žydų (sene lius, mažamečius vaikus)
atvežė vežimais. Zydai buvo išrengiami iki apatinių drabužių ir grupėmis vedam i prie
griovio bei veidais statomi ant griovio krašto. Paga l kar in ink o komandą kareiv iai šaudė žydams į nugaras. Pr ie šaudymo prisidėjo ir pora vietinių baltaraiščių. Pirmi ausia
buvo sušaudyti vyrai, pasku i moterys, vaika i ir se neliai. Pasike is dami šaudė visi atvykę 3-iosios kuopos kareiviai. Zudynės tru ko kelias valandas. Liudytojų pa rodyma is,
buvo sušaudyta 300-400 Babtų ir Vandžiogalos žydų. Po žudynių vie tini ai ir atvykę
žudikai išsidalijo geresnius aukų drab u žius ir ve rtin ges niu s d aiktu s59 • Pagal K. Jagerio
raportą, buvo sušaudyti 83 Babtų ir 252 Vand žioga los žyd ai (iš vis o 335 žmonės)<i().
Tai daugmaž atitinka žudynių liudytojų nuro do m ą aukų ska ičių (300 -400 ž monių).
Vieno iš liudytojų parodymu , Babtų ir Vandžioga los žydų žud y nes stebėjo ir vienas
vokietis su fotoaparatu 61•
tekiškė. Prie Dubysos įsikūręs Čekiškės mi estelis bu vo sva rbu s punkt as KaunoRaseinių kelyje. Pr ieš Pirmąjį pasaulinį karą Čekiškėje gyven o apie 200 žydtĮ šeimų.
Tarpukario laikotarpiu žydų miestelyje sumažėjo. Pri eš nacių-sovietų karą Čekiškėje

gyveno maždaug 60 žydų šeimų (jie sudarė apie 45 pr oc. mi estelio gyventojų ) 62•
Didžioji dalis žydų vertėsi amatais ir d aržinin kys te. Vietos žydų bendruomenė
nepriklausomos Lietuvos laikais turėjo savo banką (jo naria i bu vo 60 žmo nių), sinagogą, mokyklą hebrajų kalba ir biblioteką. Pask utini s Čekiškės ra bin as bu vo Šmuelis
Zevas Melarnedas63•
Pirmo mis nacių-sovietų karo dieno mi s Čekiškėje, kaip ir kit ose Lietu vos apskrityse ir valsčiuose, ėmė ku rtis lietuvių admi n istrac ija. Vien as iš vald žios kf1rimo iniciatorių Čekiškėje buvo stambus ūkin i nkas (A. Sm eton os laikais turėjo l 03 ha ūki) ir
Tautininkų partijos bei Kauno apskritie s valdy bos n arys Bro niu s Se m aška. 1941 m.
birželio 24 d. mies telyje buvo sušauktas pasitari m as, jam e nuspręsta įsteigti laikinąjį
komitetą, kuris rūpintųsi atkurti vietos valdžio s organ us. Pasitarim e Čekiškės valsčiaus viršaičiu pasiūlyta išrinkti Stasį Stumbrį, o valsčiaus po licijos vadu - Stasį M inelgą. Jų kandidatūras turėjo patv irtinti Kauno apskri ties vi rši n in kas ir p olicijos vadas.
Minėtos kandidatūros Kaune buvo patvirtintos birže lio 26 d. Čekiškėje leista steigti
policijos punktą, turintį penkis etatus. Taip pat buvo steigiamas pagal bi nės policijos
(baltaraiščių) būrys64• Netrukus pradėta p ersekioti kom un istus, ko mj au nuo lius, sovie·
tinius aktyvistus ir žydus. Pirmom is okupacijos dienomis Čekiškėje b uvo sušau dyti 4
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komun istai ir sovietin iai ak tyvistai: Povilas Sadauskas, broliai Vincas ir Kazys Žiau kai bei Stasys KarpavičiUS65 • 1941 m. liepos 4 d. Čekiškės valsčiaus policijo s viršininku huvo pa skirtas (vie toj S. Minelgos ) Aleksas Skuodis. Jis iš Kauno apskrities
policijos vado gavo nurodymus pirm iausia su imti komuni stus ir sovietini us aktyvistus, o kiek vėliau ir žydus. Suim ti komunis tai ir soviet iniai aktyvistai turėjo būti
kvočiami apie jtĮ veiklą sovietų ok up acijos metais, o jų kvoto s bylos - kartu su suimtaisiais perd uotos saugumo policijai Kaun e. Liepos mėn. į Čekiškę iš Kauno buvo
atvykęs lietuvių saugumo po licijos Kauno rajono vadas Kazys Mikelionis. Jis kartu
su A. Skuodž iu sudarė suimtinų komunistų ir sovietinių aktyvistų sąrašą. 1941 m.
liepos-lapkričio mėn . Čekiškėje po licija suėmė keliolika komunistų, komjaunuolių
ir sovietinių aktyvistų 66 •
Vienas iš pagalbinės po licijos būrio Čekiškėje organizatorių buvo Vilkijos komendant (1ros ginkl uo to būrio vadas Stasys Gudavičius. Atvažiavęs į Čekiškę jis organizavo m iestelio gyventojų susirinkimą ir ragino kurti ginkluotą būrį kovai su komunistais, soviet in iais pareigūnais ir žydais. Po jo apsilankymo atsirado nemažai savanorių stoti į organ izuojamą ginkluotą būrį. Į Čekiškę S. Gudavičius buvo atvažiavęs kelis
kartus. Papras tai jo apsilanky mai baigdavos i pavienių žydų sušaudymais 67•
Visuo tin is ir mas inis žydų persekiojima s prasidėjo 1941 m. rugpjūčio mėn.
Šio mėnesio viduryje Kau no apskrityje buvo steigiami getai ir vyko žydų sulaikymo
akcija.
Čekiškėje getas neb uvo įsteigtas. Vietin iai policininkai ir baltaraiščiai rugpjūčio
vidur yje žydu s uždarė mi este lio sinagogoje , o po kelių dienų konvojavo į Vilkiją - vieną didžiausių žydų sutel ki mo punktų Kauno apskrityje. Čia 1941 m. rugpjūčio 1618 d. bu vo atgabe nti žydai iš Čekiškės, Lekėčių, Seredžiaus ir Veliuonos valsčių. Jie
buvo laikomi Vilk ijos sinagogoje. Žydai čia buvo telkiami ir vėlesnėmis savaitėmis63• Į
Vilkiją konvojuot iems Čekiškės žydam s leista pasiimti drabužių, avalynės ir vertingesnitĮ daiktLĮ, Neki lnojamas is žydų tur tas paliktas valsčiaus valdžios priežiūrai69•
1941 m . rugpjūčio 22 d. Kauno apygardos komisaras išsiuntė raštą Kauno apskrities viršin inku i, reika laudamas nedelsiant baigti telkti žydus ir sužinoti tikslų apskrityje gyvenančių žydLĮ skaičil170 • Savo ruožtu Kauno apskrities viršininkas valsčių viršaičiams išsiuntė raštą, kuriuo pavedė iki rugpjūčio 28 d. jam pranešti, kiek valsčiuose
yra žydų pagal am žiaus kategorijas 71•
Atsaky d am as į apskri ties viršininko raštą, Čekiškės valsčiaus viršaitis pranešė,
kad valsčiuje yra 144 žyda i, tar p jų 70 moten1 ir 42 vaikai72• Tuo metu dalis Čekiškės
žydų jau galėjo būti išvežta į Vilkiją. 1941 m. rugpjūčio viduryje didži oji dalis Vilkijoje esančiLĮ žydtĮ buvo išvežti į Kauną; tikėtina, kad tarp jų pateko ir grupė Čekiškės
žydų. Kita dalis Vilk ijos žydtĮ sušaudyti rugpji:1čio 28 d. Pakarklės miške (2 km nuo
Vilkijos), pr ie JaučakitĮ kaimo. Iš Vilkijos sinagogos atgabentus žydus šaudė 1-ojo
pagalbinės po licijos tarnybo s ba talio no (buvus io TDA bataliono) 3-ioji kuopa (vadas
ltn . ). Barzda)7l. Tuome t buvo sušaudy ti 402 žydai: 76 vyrai, 192 moterys ir 134 vaikaF•. Kar tu su Vilkijos žyda is čia sušau dyti ir ten buvę Čekiškės žydai.
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Kitas Čekiškės žydų šaudymas įvykdytas 1941 m. ru~sė!o : d . :ą die~ą buvo šau.
domi ne tik Čekiškės, bet ir Seredžiaus, Veliuonos, Zapys kw zydai . Iš viso nužudyti
146 Čekiškės žydai: 22 vyrai, 64 mote rys ir 60 vaikų;s_ Tikslesnės šių žudynių aplinky.
bės autoriui nėra

žinomos.
Kaip ir kitų valsčių žydams , Čekiškės valsčiaus žydam s pri~~ sušau_dant dar bu.
vo paskirta kontribucija. Čekiškės žydai ( 144 asmenys) sumokeJO 15 tuk st. rb kontribuciją76.

žydų turto klausimu Kauno apygardos komi saras A. Lent ze na s 1941 m. rugsėjo 5 d. raštu nurodė, kad žydų buit inius rakandus galima parduoli iš varžytinių.
Brangiųjų metalų dirbiniu s, meno vertybes ir geros kokybės kilimu s parduoli uždrau sta - juos jsakyta suregistruo ti ir pranešti apygardos komi sarui n . Paliktam žydų
turtui Čekiškėje registruo ti ir jvertinti buvo sud aryta speciali komisi ja, kurio s pirmi ninku tapo B. Semaška. Už parduotus žydų daiktu s gauta apie 50 tūkst. rb. Pinigai
įmokėti i valsčiaus savivaldybės kasą. Pats B. Semaška nu sipirko spintą, stalą, 2 lovas
ir 4 kėdesn .

Garliava.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Garliavoje gyveno apie 400 žydų (maždaug
100 šeimų). 1921 m. miestelyje gyveno 206 žydai, o prie š nacių-sovietų karą - apie 70
žydų šeimų. Dauguma miestelio žydų vertėsi smulkiąja prekyba, amatai s ir dar žininkyste. Bendruomenėje buvo ir turtingų žydų - dvarų, malūnų ir dirbtuvių savininkų.
Josifas švarcas turėjo didžiulį dvarą Julijanavoje (keli kiiometrai nuo Garliavo s). Miestelio žydų bendruomenė turėjo sinagogą, javnės mokyklą* (joje mokėsi 45 vaikai) ir
mokyklą jidi š kalba (ją lankė maždaug tiek pal mokinių) . Tarpukario laikotarpiu dalis
miestelio žydų emigravo į JAV,Kanadą, Pietų Afriką ir Palestiną79•
Pirmomis nacių-sovietų karo dienomis Garliavos valsčiuje aktyviai veikė lietuvių "partizanų" (baltaraiščių) būriai. Čia susikūrė net try s „partizanų" būriai: vienas
veikė Julijanavos kaime, kitas - Juodvario ir trečias - Stanaičių-Garliavos apylinkėse.
Iš viso juose buvo apie 120 vyrų80•
Masinis žydų persekiojimas prasidėjo 1941 m. rugpjūčio mėn. Vykdant okupacinės valdžios nurodymus žydai buvo registruojami ir suimami. Rugpjūčio 12 d. Garliavos valsčiaus viršaitis pranešė Kauno apskrities viršininkui, kad valsčiuje gyvena
285 žydai" .
Prieš sušaudant žydai dar kartą buvo registruojami ir apiplėšiami kontribucijo s
82
būdu. Rugpjūčio pabaigoje 247 Garliavos žydai sumokėjo 25 tūkst. rb kontribuciją •
Pagal K. Jagerio raportą, Garliavos žydai buvo sušaudyti tarp 194 l m. rugpjūčio
28 ir rugsėjo 2 d.'3, o žudynių dalyvių ir liudytojų parodymai s - pačioje vasaros pabaigoje, taigi greičiausiai tarp rugpjūčio 28 ir 31 d. Pora savaičių iki sušaudymo (rugpjū
čio viduryje) vietiniai policininkai ir baltaraiščiai Garliavos ir aplinkinių kaimų žydus

• Religiniopobū.džio mokyklažydų vaikams.
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suvarė i m iestelio sinagogą. Žudynių dieną iš sinagogo s policininkai ir baltaraišėiai
atvarė keliasde šim t vyrų i slėnį šalia Rinkūnų kaimo (l km į rytus nuo Garliavo s) ir
liepė jie ms iškasti griovį neva vandeniui nule is ti. Supratę, kam šis griovys reikalingas ,
žydai atsisakė jį kasti. Tada policininkai atvarė keliasdešimt lietuvių vyrų iš Garliavos .
Jie iškasė 50- 60 m ilgio, 2 m pločio ir apie l ,5 m gylio griovį34 •
žudyn ių dieną 1-ojo lietuvių policijos bataliono 3-iosios kuopos kareivinėse Ž.aliakalnyje buvo atrinkta kelios dešimtys kareivių, kuri e dviem sunkvežimiais , vado vaujami ltn . J. Barzdo s (kitų liudytojų parodymuo se minimi leitenantai A. Dagys ir
B. Norku s), išvyko i Garliavą. Miestelyje sun kvežimiai sustojo prie sinagogos , kurioje
buvo laikomi žydai. Vietiniai policininkai ir baltarai šc iai žydus iš sinagogos varė į žudynių vietą. Varomi buvo vyra i, motery s ir vaikai. Policininkai ir baltaraiščiai apsupo
žudynių vietą ir grupėmis vedė žydus prie duobės. Pirmiausia buvo šaudomi vyrai.
Jie buvo sustatomi prie griovio ir iš kelių metrų atstumo šaudomi į nugaras. Šaudoma buvo pagal karininkų komandą15 • Žudynės pradėtos pavakare ir baigėsi sutemu s.
Kai kurie bataliono kariai turėjo pro žektoriu s ir pasišviesdami pribaiginėjo sužeistas
aukas. žudynių dalyvių liudijimu, buvo suša ud yta apie 300 žydų. K. Jageris nurodo ,
kad Garliavoje buvo nužudyti 247 žydai: 73 vyrai, l 13 moterų ir 61 vaikas. Pasibaigus
žudynėms 3-iosio s kuopo s kar eiviai sugrįžo į Garliavą ir aludėje gėrė alų. Naktj sunk vežimiais grįžo į kareivines 86• Liudytojai nemini , kad Garliavos žydų žudynėse būtų
dalyvavę vokiečiai. Atrod o, šį kartą "susitvarkyta " 3-iosios kuopos ir vietinių policininkų bei baltaraiščių jėgomis.
Kruo
nis. Tarpukario laikotarpiu Kruonio miestelyje gyveno keliolika žydų šeimų.
Kai 194l m. liepo s mėn. pabaigoje okupacinė valdžia Kauno apskrityje registravo žydus ir jų turtą, Kruonio valsčiuje buvo surašyti 153 žydai. Kruonio miestelyje žydams
priklausė l sinagoga , 20 gyvenamųjų namų, l 9 tvartų, 6 svirnai, 7 kluonai. Visi trobe siai buvo mediniai ir n edidelės vertės37 •
Pirmomi s nacių-sovietų karo dienomi s Kruonio gyventojai Juozas Jurevičius,
Jonas Jankevičius ir Jona s Arlau skas suor ganizavo sukilėlių būrį. Šis būrys 1941 m.
birželio 25 d. užsiregi stravo Kaun o komendantūroje. Jame buvo 25 vyrai88. Būrys
apšaudė ir suiminėjo Alytau s- Kauno keliu besitraukiančias nedidele s rau donar miečių grupeles ir pavienius kareiviu s. Pirm omi s karo dienomis būrio narys Antanas
Jakubauskas nukirpo raudonarmiečių dalinio štabo telegrafo laidą ir nušovė štabą
saugojusį sargybinį. Dar iki ateinant vokiečiams būrio narys Jonas Sventickas nuo
valsčiaus vykdomojo komiteto pastat o nuplėšė raudoną vėliavą ir pakabin o Lietuvos
trispalvę, pa skui savo namuo se visu garsu paleido radiją, tuo metu transliavusį Lietuvos himną 89• Pirmomi s nacių okupaci jos savaitėmis buvę vadinamieji par tizanai
(baltaraiščiai) ėmė terorizuoti miestelyje pasiliku sius komuni stus, komjaunuol ius,
sovietiniu s aktyvistus ir žydu s. Kruonyje bu vo sukurti vietiniai valdžios organai ir
policija. Valsčiaus policijo s viršininku paski rtas Pranas Maleckas. Jam buvo pavaldūs
5 policininkai. Suimti komuni stai ir sovietinia i aktyvistai buvo uždar omi i policijos
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areštinę. 1941m. vasarą iš viso suimta apie 70 nežydų tautybės komunistų ir sovietinių aktyvistų. Dauguma jų išsiųsti į Kauną ir po kurio laiko paleisti į laisvę. Ne llla90
žiau kaip 6 suimtieji sušaudyti vietoje, Kruonio pakraštyje • 1941 m. birželio 29 d.
(sekmadieni) policininkai ir baltaraiščiai į miestelio aikštę suvarė vietos žydus, iš jų
visaip tyčiojosi ir juos mušė. Būrio narys Pranas Pūras sumušė žydą Judelį ir senutę
jo motiną. J. Arlauskas su pistoletu isiveržė į Kurgano butą ir visą žydų šeimą išvarė
į aikštę. Kurgano šeima buvo žiauriai sumušta. Paskui baltaraiščiai įkinkė Kurganą į
vežimą ir privertė vežti malkas į turgaus aikštę. Kitiems žydam s liepta ridenti rąstus
iš vienos vietos į kitą. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį baltaraiščiai sušaudė žydų
Chackelio ir Pikštero šeimas. Vėliau žydus vietiniai balta raiščiai nuolat varinėjo dirbti
įvairių fizinių darbų ir dažnai juos mušė91 •
Vykdant Policijos departamento direk.1.o
riaus V. Reivyčio 1941 m. rugpjūčio
16 d. įsak.1'1Tlą dėl žydų sulaik.l'mo, Kruonio valsčiaus žydų tautybės vyrai (iš viso 87
asmenys)rugpjūčio antroje pusėje buvo nuvaryti į Darsūniškio kaime įsteigtą getą. Pačiame Kruonyje getas nebuvo įsteigtas. Rugpjūčio pabaigoje Gojaus miškelyje (3 km
nuo Kruonio) buvo sušaudytos 25 žydų moterys92 • Jas greičiausiai sušaudė Kruonio
miestelio baltaraiščiai. Kiti Kruonio žydai buvo nužudyti 1941 m. tarp rugpjūčio 28
ir rugsėjo 2 d. Darsūnišk.-yje. PagalK. Jagerio raportą, ten buvo sušaudyti 99 žydai: 10
vyrų, 69 moterys ir 20 vail'Ų93 • Šių žudynių aplinkybės autor iui nėra žinomo s.
Dar iki sušaud)'lTlOKruonio žydams buvo paskirta piniginė kontribu cija. Valsčiaus valdžia iš jų surinko 8 tūkst. rb94• Dalį nužudytų žydų turto pasigrobė vietiniai
baltaraiščiai9s.

Pakuonis
. 1941m. liepos viduryje Pakuonio valsčiaus policijos viršininku buvo paskirtas iš Kaunoatvykęs J.Stankevičius. Maždaug liepos pabaigoje-rugpjūčio pradžioje jis gavo Kauno miesto policijos vado K. Renigerio nurodymą suimti visus valsčiaus
žydus. J. Stankevičius K. Renigeriu i atsakė, jog neturįs pajėgų visiems žydams suimti.
Tuomet K. Renigeris įsakė suimti tiek, kiek pajėgsiąs. Pakuonio policininkai suėmė
14 žydų. Suimtieji buvo išvežti į Garliavos getą (ten jie tikriausiai ir buvo vėliau nužudyti kartu su Garliavosžydais). J. Stankevičius stengėsi palaikyti tvarką ir tramdyti
itin aršius antisemitus. Už žydų mušimą ir jų turto grobstymą jis iškėlė baudžiamąją
bylą baltaraiščiui Žėkui. Dėl to vadovybė J. Stankevičių perkėlė tarnauti į Jonavą96•
Vykdant sulaikymo akciją žydai buvo registruojami. 1941 m. rugpjūčio 11 d. duomenimis, Pakuonio valsčiuje gyveno 45 žydai97• Netrukus keliolika Pakuonio žydų buvo
išsiųsta į Garliavos getą. Pakuonio žydams taip pat buvo paskirta piniginė kontribucija. Rugpjūčio 23 d. 22 vietos žydai sumokėjo 3 tūkst. rb98 • ŽinitĮ apie paskutinių
Pakuonio žydų likimą nepavyko rasti. Tikėtina, jog jie buvo nužudyti 1941 m. tarp
rugpjūčio 28 ir rugsėjo 4 d., kaip ir dauguma kitų Kauno apskrities valsčitĮ žydtĮRumšiškės. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Rumšiškėse gyveno apie l 00 žydų šeimtĮ19 15 m. caro valdžia vietos žydus ištrėmė į Rusiją. Po karo dalis jtĮ sugrįžo į gimtąjį
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miestą. Tarpukar_iolai~o'.arpiu Rumšiškėse gyveno maždaug50 žydų šeimų. Vietos žydų bendruomene vertes, prekyba ir amatais, turėjo maldos namus, mokyklą hebrajų

kalbair labdaros organizacijų99 •
Pirmąją nacių-sovietų karo savaitę Rumšiškėse susiorganizavoapie 30 vyrų
,,partizanų" (baltaraišėių) būrys. Būrio organizatoriai buvo šaulys Kazysžydavičius,
ats.jaun. ltn. Leonas Šimaitis ir ats. ltn. Kazys Medzevičius. Jau 1941 m. birželio26 d.
vadinamieji partizanai pradėjo suiminėti buvusius komunistus ir sovietų valdžios
šalininkus, sovietų valdžiai simpatizavusius žydus. Būrio nariai taip pat sulaikydavo
nedideles raudonarmiečių grupeles ir iš Kauno Vilniaus kryptimi besitraukiančius
žydus. Suimti raudonarm iečiai buvo perduodami vokiečių kariuomenės daliniams100•
Suimtus žydus „partizana i" dažnai apiplėšdavo. Rugpjūčio mėn. vietiniai baltaraiščiai
suėmė beveik visus miestelio žydus ir uždarė juos Rumšiškių sinagogoje.Laisvėje buvo palikta tik miestelio vaistininko šeima. Jauni žydų tautybės vyrai, taip pat suimti
bėgliai buvo išvežti i Kauną. Rumšiškių sinagogojepaliktos žydų moterys, vaikai ir
seneliai.Jie buvo naudojami įvai riems fiziniamsdarbams•01•
Apie Rumšiškių miestelio žydų padėtį Rumšiškių policijosnuovadosviršininkas
1941 m. rugpjūčio 19 d. informa vo Policijos departamento direktorių:
,,[... ] Rumšiškės miestely buvo 140 žydų tautybės asmenų-vyrų, moterų ir vaikų. Jie buvo sutalpinti viename rajone ir policijos prižiūrimi.
Š. m. rugpjūčio mėn. 15 d. atvykus Vokiečių ir mūsų kariuomenės daliniams,
vadovaujant Ekspedicijos vadui Leitenantui Skaržinskui, visi žydų tautybės asmenys
nuo 15 ligi 70 metų amžiaus, kurie buvo pasižymėję esant bolševikams veiklakomunistų naudai ir pavojingi dabartinei santvarkai, viešajaitvarkaiir rimčiai, yra iš Rumšiškės išvežti. Išvežta apie 70 asmenų ir dar pasiliko 70, kurie yra tik vaikai ir seni.
Likusiejisurinkti ir apgyvendinti viename rajone, kurie yra prižiūrimi." 102
Prieš sušaudymą 78 miestelio žydams buvo paskirta 8 tūkst. rb kontribucija.Ją
žydai sumokėjo 194l m. rugpjūčio 23 d. Surinkti pinigai buvo laikomi valsčiaus savivaldybės kasoje 103 •
Rumš iškėse palikti žydai taip pat netrukus buvo nužudyti. Juos sušaudė iš Kauno atvykę lietuvių savisaugos dalinio kareiviai (greičiausiai 1-ojo bataliono 3-iosios
kuopos). Žydai nužudyti Rumšiškių šilo pakraštyje, netolisenojo Rumšiškių-Pievelių
kelio. Tarp nužudytųjų buvo ir miestelio vaistininko šeima. PaskutiniaiRumšiškių žydai (70- 80 žmonių) sušaudyti 1941 m. rugpjūčio 29 d.'~
SuimttĮ ir nužudyttĮ žydų turtas buvo pardavinėjamas iš varžytinių. Jos Rumšiškėse vyko 194 1 m. rugpjfačio 19, 25, 26 ir rugsėjo 20 d. Už parduotą žydų turtą gauta
30 123 rb, be to, kontribucijos būdu surinkta 8 tūkst. rb'os.
Seredžius. XJXa. viduryje Seredžiuje gyveno didelė žycltĮ bendruomenė ( 1847 m. 1090 žmonitĮ ). 1897 m. surašymo duomenimis, miestelyje gyveno 1174 žydai, o
1914m. - 800 (90 pro c. miestelio gyventojtĮ). Žydų skaičius Seredžiujeėmė mažėti
XIX a. pabaigoje dėl emigracijos į JAV ir Pietų Afriką. 1915 m. caro valdžia žydus
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ištrėmė į Rusiją, po karo dauguma sugrįžo į gimt~į m'.~st~. Did_žioji ~alis_miestelio
žydų vertėsi prel..')'ba,
amataisir žemdirbyste. Žy~~ttureJOir n~dtdel~ hkeno_garnyk.
lėlę. 1924m. Seredžiuježydų liaudies banko nana1s buvo 143 zmo~es. Nepriklauso.

mybės metaisvietosžydų bendruomenė turėjo sinagogą, <lu_che~enus, ~1okyklą heb.
rajų kalba,biblioteką, įvairių žydų partijų ir labdaros orgamzactJŲ skyn us, ,,Makabi"
sportoklubą106.
•
.
1941 m. rugpjūčio 12 d. Seredžiausvalsčiuje gyveno 112 zydų še1mų (356 žmonės)101. Rugpjūčio viduryje Kauno apskrityje vykdant žydų sulaikymo ir sutelkimo
akciją i Vilkijosgetą iš Seredžiausbuvo išvežta 62 žydų tautybės moterys ir 14 vyrų
108
ųie tikriausiainužudytiVilkijoje1941 m. rugpjūčio 28 d.) . Prieš nužudant Seredžiausžydamsbuvo paskirta kontribucija. 188 Seredžiaus valsčiaus žydai sumokėjo
18 800 rb109
. PagalK. Ja.ge
ria raportą, Seredžiaus žydai buvo nužudyti 1941 m. rugsė
jo 4 d. Tą dieną prie Skrebėnų kaimo (2 km nuo Seredžiaus) sušaudyti 193 žmonės:
6 vyrai,61 moteris ir 126 vaikai110
. Šios tragedijos aplinkybės autor iui nėra plačiau
žinomos.
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šaičiui B. Cvirkai sužymėti valsčiaus teritorijoje esančius žydų namus. žydų namai bu-

voženklinami užrašu „Jude".Žydams uždrausta vaikščioti šaligatviais, išeiti uždraustu laiku į gatvę, jie buvo varomi dirbti viešųjų darbų (kasti griovių, šluoti gatvių ir
pan.). Kiek vėliau pradėtas žydų turto surašymas ir konfiskavimas11s
.
Pirmieji Veliuonos žydai sušaudyti miestelio žydų kapinėse liepospradžioje „partizanų" būrio vado J. Miliaus įsakymu. Trys žydaisušaudyti, vienampavykopabėgti (jis
buvonevietinis, kilęs iš Jurbarko). Šie žydai sušaudyti kaip sovietiniai aktyvistai116
_
Antras Veliuono s žydų šaudymas įvyko maždaug 1941 m. liepos 20 d. prie Gystaus upelio, netoli esančiame pušyne. Tuomet į Veliuoną sunkvežimiu iš Seredžiaus
atvažiavoapie 15 gi nkluotų vyrų būrys. Jie turėjo saugumo policijos sudarytą sąrašą
ir įsakė valsčiaus viršaičiui bei policijos viršininkui išduoti jiems sąraše įrašytus žydus. Iš viso buvo suimta iri sinagogą suvaryta 40-50 vidutinio amžiausžydų tautybės
vyrų. Kitą dieną j ie sušaudyti pušyne prie Gystausupelio (1,5 km nuo Veliuonos).
Taigi per dvi liepos mėn. įvykdytas žydų žudynių akcijas Veliuonojebuvo sušaudyta 50-60 žydų vyrų 1 1 1 . Juos sušaudė vietiniai ir iš Seredžiaus atvažiavę baltaraišč iai.

Veliuona
. PriešPirmąji pasaulinį karą Veliuonoje gyveno apie 100 žydų šeimų. Karo metucarovaldžiavietosžydus ištrėmė į Rusiją. Po karo dalis žydų sugrįžo. 1921m.
Veliuonojegyveno258, o prieš nacių-sovietų karą - apie 400 žydų. Kaip ir kituose

Lietuvosmiesteliuose,
daugumažydų vertėsi smul.kiąja prekyba ir amatais, kiti turėjo
daržusir plukdė kroviniusNemunu. X.lX a. pabaigoje Veliuonoje buvo įsteigta rabinų
mokyklų (ješiva), be to, miestelyje buvo dvi sinagogos ir mokykla jidiš kalba111•
Veliuonosvalsčių vokiečių kariuomenė užėmė pirmą karo dieną. Netrukus Veliuonoje buvosuformuotosvietinės valdžios įstaigos: Laikinasis komitet as, policijos
nuovada ir „partizanų" (baltaraiščių) būrys. Pirmuoju val sčiaus policijos nuovados
viršininkutapo iš Kaunoatvykęs Kazys Ramonas, ,,partizanų" būrio vadu - Juozas
Milius. Policijosnuovadair „partizanų" būrys įsikūrė buvu siame Veliuonos policijos pastate112•
Jau pirmomisvokiečių okupacijosdienomis vietos policija ir „partizanai" pradėjo suiminėti pasilikusiuskomunistus, sovietinius aktyvistus ir raudonarmiečius. Iš
visobuvosuimta55-60 minėtų asmenų, tarp jų ir keli žydų tautybės vyrai. Didesnė
dalissuimtųjų buvo ištardyti ir paleisti į laisvę, kitus baltaraiščiai konvojavo į Kauną
ir perdavė saugumopolicijai(iš viso 15- 20 žmonių) 1 13 .
1941 m. liepos pradžiojepasikeitė Veliuonos valsčiaus įstaigų viršininkai. ! šias
pareigassugrįžo A. Smetonoslaikų valdininkai. Valsčiaus viršaičiu tapo Benadas
Cvirka,kuris šias pareigasėjo 1934- 1940 m., o valsčiaus policijos nuovados viršininko pareigasperėmė iš Kauno atvykęs Kazys Tautkus. ,, Partizanų" (baltaraiščių)
būrys išaugoiki 60 žmonių. Maždaug1941 m. rugsėjo vidur yje šis būrys buvo išformuotas, o jo vadasJ.Milius iš Veliuonos išvyko gyventi kitur 11
4.
Veliuonosžydų persekiojimas prasidėjo 194 1 m. liepos mėn. Okupacinė valdžia
mėnesio pradžiojeįsakė policijosnuovadosviršininkui K. Tautkui ir savivaldybės vir-

194 1 m. rugpjūčio viduryje visoje Kauno apskrityjeprasidėjo žydų sulaikymo ir
sutelkimo akcija - taip pradėta rengtis visuotiniam žydų naikinimui. Rugpjūčio pradžiojeį Veliuoną atvažiavo keturi vokiečių gestapininkai, jie įsakė valsčiaus viršaičiui
ir policijos nuovados viršininkui suimti visus valsčiuje gyvenančius žydus ir išsiųsti
juos į Vilkijoje steigiamą getą. Viršaitis pavedė baltaraiščiams sudaryti išvežamų į Vilkiją žydų sąrašą. Vietiniai baltaraiščiai suimtus žydus uždarė miestelio sinagogoje118
.
Veliuonos viršaitis 1941 m. rugpjūčio 9 d. pranešė Kauno apskrities viršininkui, kad
Veliuonos valsčiuje tuo metu buvo 237 žydai119
.
Veliuonos žydai į Vilkijos getą buvo gabenami keliais etapais. Pagal buvusio
Veliuonos pašto darbuotojo J. Sabaliausko parodymus, rugpjūčio pradžioje į Vil.kiją
išvežta apie 60, rugpjūčio pabaigoje - apie 100, rugsėjo pradžioje - apie 200 žydų
tautybės moterų ir vaikų. Kitų liudytojų teigimu, 1941 m. rugsėjo pradžioje į Vilkiją
išvežta maždaug 150 motenĮ ir vaikų. Ypatingosiosvalstybinės komisijos 1945 m.
duomenimis, iš Veliuono s Kauno kryptimi išvežtos 74 žydų šeimos, iš viso 271 žmogus120.Į Vilkiją išvežti Veliuonos žydai sušaudyti kartu su Vilkijosgeto žydais 1941 m.
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Prieš sušaudymą Veliuonosžydams taip pat buvo paskirta
kontribucija. Rugpjūčio 22 d. iš 160 vietos žydų (kaip minėta, rugpjūčio 9 d. Veliuonoje buvo 237 žydai) surinkt a 16 tūkst. rb ir įmokėta į savivaldybės kasą 121.
K. Jiigerio ataskaitoje nurodyta, kad 1941 m. rugsėjo 4 d. buvo sušaudyti 159
Veliuonos žydai: 2 vyrai, 7 1 moteris ir 86 vaikai. Istoriko A. Rukšėno nuomone, tai
nereiškia, kad jie buvo nužudyti biHent Veliuonoje. Jo nuomone, ši data greičiausiai
reiškė jų konvojavimą į Vilkiją ir sušaudymą Vilkijoje. Po 194 1 m. rugsėjo 4 d. Veliuonoje žydt1nebeliko122•
Kartu su žydtJ areštais ir šaudymais vyko jų turto konfiskavimas ir pardavimas.
Vertingesni daiktai buvo surašinėjami, žydų namai antspauduojami. Veliuonos vals-
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čiaus viršaitissudarė 8 komisijas,kurios turėjo įvertinti ir realizuoti paliktą žydų tur.
tą. žydų turtasbuvorealizuojamasvaržyt inių b(1du: 194 l m . rugsėjo 18 d. parduoda.
masmiesteliovarguomenei, rugsėjo 19 d. - ,,partizanams" (baltaraiščiams) ir tarnau.
tojams,rugsėjo 20 ir 22 d. - valsčiaus ūkininkams. Už parduotą Veliuonos žydų turtą
gauta apie200 tūkst. rb123•

Vilkija. Vilkijoježydų bendruomenė įsikūrė XVJII a. pabaigoje. 1915 m. caroval.
džiažydusištrėmė į Rusiją. 1921 m. Vilkijoje gyveno apie 800 žydLI(80 proc. miestelio gyventojų). Tarpukario laikotarpiužydų skaičius mažėjo. Nacių -sovietų karo išva.
karėse miestelyjegyvenoapie 400 žydų (48 proc. miestelio gyventojų). Svarbiausias
vietosžydų pajamų šaltinis buvo prekyba (jie aktyviai prekiavo net su Rytprūsiais).
Nepriklausomybės metaisvietos žydų bendruom enė turėjo dvi sinagogas, mokyklą
hebrajų kalba, veikė žydų politinių, labdaros ir sport o organizacijų skyriai. Paskutiniaisnepriklausomybės metais nemažai vietos žydų jaunimo persikėlė gyventi į Kauną arbaemigravoį Palestiną •
Vokiečiams okupavusLietuvą, 1941m. birželio pabaigoje Vilkijoje buvo įsteigta
vokiečių komendantūra, kuriai vadovavo SS oberšturmfiureris Missenbaumas. Prie
komendantūros buvosuformuotas „partizanų" (baltaraiščių) būrys, kuriam vadovavo teismo antstolisStasysGudavičius. Būrys turėjo eiti įvairias sargybas, suiminėti
komunistus,sovietinius aktyvistus,besislapstančias raudonarmiečių grupeles ir t. t.
Vėliau jis buvopanaudotasžydų areštamsir šaudymams 125•
1941m. liepos7-8 d. komendantoMissenbaumo įsakymu Vilkijos baltaraiščių
būrys suėmė 150-200žydų tautybės vyrų. Dauguma suimtųjų buvo konvojuoti į Kauną, o 21 žydas sušaudytasnetoli Vilkijos prie Jagm iniškių kaimo 126 • Vilkijos būrys
buvosiunčiamas areštuotiir šaudyti žydų taip pat į kitus Kauno apskrities valsčius.
1941m.rugpjūčio mėn. prasidėjo visuotinis žydų terorizavimas. Vilkijatapo vienu svarbiausių Kaunoapskrities žydų telkimo centrų. Į Vilkijos getą buvo perkeliami
ir kitų valsčių žydai. Rugpjūčio viduryjeVilkijos valsčiuj e gyveno 603 žydai127•
Vilkijosvalsčiaus policijosnuovados viršininkas 194 l m. rugpjūčio l8 d. pranešė V.Reivyčiui, kad iš Čekiškės, Lekėčių, Seredžiaus, Veliuonos ir Vilkijos surinkta
138žydai: 23 vyrai ir 115moterų'u. Dalis Vilkijojesu i mtų žydLI buvo išvežti į Kauną
ir vėliau sušaudytiKaunofortuose. Pagal Vilkijospolicijos nuovados viršininko raš·
tą Policijosdepartamento direktoriui V.Reivyčiui, iš Vilkijos išvežta 280 vyrų ir 120
12

moterų 129•

Prieš sušaudymą Vilkijos žydams buvo paskirta kontribucija . Iš 222 tuo metu
Vilkijojebuvusių vietinių žydų surinkta21 400 rb 130• Be vietinių žydų, 1941m. rugpjū·
čio pabaigojeVilkijosgetedar buvolaikoma 119 kitų valsčių žydų 131•
Vilkijosgetesutelktų žydų žudynės įvyko 194.1 m. rugpjūčio 28 d. Pagal K. Jagerio pran ešimą, tą dieną sušaudyti 402 žmonės: 76 vyrai, 192 moterys ir J34 vaikaiui_
Žudynių dieną iš Kauno dviemsunkvežimiais į Vilkiją atvažiavo 25-3 0 (kitais duomenimis,apie40) 1-ojo policijosbataliono kareivių, kuriems vadovav o ltn. J. Barzdair
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viršila Z. Arlauskas. Miestelyje jų laukė keletas vokiečių kari ninkų ir kareivių. Žydai
buvo saugomi sinagogoje. Jie buvo surikiuoti į koloną ir nuvestiį žudynių vietą Pakarklės miške (apie 2 km nuo Vilkijos) prie Jaučakių kaimo. Dalis vietinių baltaraiščių
apsupošaudymo vietą, kiti grupėm is vedė žydus prie duobės. Pasmerktuosius šaudė
iš Kauno atvykę 1-ojo bataliono 3-iosios kuopos kareiviai.Prieš šaudymą ir šaudymo
metu viršila Z. Arlauskas kareivius girdė degtine. Žudynėms pasibaiguskuopa sugrį
žo į Kauną 'ii_
Zapy
škis.Prieš Antrąjį pasaulinį karą Zapyškyjegyveno apie 50 žydų šeimų "'. Pirmomis nacių-sovietų karo dienomis Zapyškio apylinkėse ėmė veikti lietuvių partizanų (baltaraiščių) būrys. Jam vadovavo mokytojas KostasBarkauskas. 1941m. birželio
23 d. partizanai suėmė į Kauną vykusią grupę sovietin ių pareigūnų. Suimtieji buvo
nuvesti į partizanų štabą Kačerginės girininkijoje, paskui į mišką netoli Kačerginės ir
tenbuvo saugomi griovyje. Pavakare į Kačerginę atvykoraudonarmiečių dalinys ir tai
sužinoję partizanai išsibėgiojo. Pasinaudoję sąmyšiu išsilaisvinoir suimti sovietiniai
pareigūnai us_ Kačergi nės partizanų būryje buvo 40 vyrų 136•
Vokiečiams užėmus Zapyškio valsčių, komunistų ir sovietinių pareigūnų areštai
tęsėsi. 1941 m. liepos pradžioje baltaraiščiai vienaisuimtai lietuveiant nugaros pritvirtino Stalino portretą ir liepė vaikščioti tarp gatvėje suvarytų žydų. Šie buvo verčiami
bučiuoti Stalino portretąu 7 •
1941m. rugpjūčio viduryje vykdant Policijos departamento direktoriaus V.Reivyčio aplinkraštį dėl žydų sutelkimo Zapyškio daboklėje buvo uždaryti 67 žydai: 29 Zapyškio,2 - JankLĮ ir 36 - Paežerėlių 1 38• Yra žinių, jog apie 40 žydų tautybės vyrų
1941m. vasaros pabaigoje buvo sušaudyta šalia Dievogalos kaimo (l km į pietryčius
nuo Zapyškio miestelio) 139• 1941 m. rugpjūčio 13 d. Zapyškiovalsčiaus viršaitisAndrius Jankūnas informavo Kauno apskrities valdybą, kad Zapyškiovalsčiuje gyvena 141
žydas. Jis taip pat nusiuntė sąrašą Zapyškio valsčiaus žydų, kurie buvo skolingi valstybeiar kitoms jstaigoms (bankams, kooperatyvams ir kt.) įvairias pinigų sumas. Skola
sudarė 6066,31 rb "'0 •
Kaip ir kitiems Kauno apskrities valsčių žydams, Zapyškio žydams taip pat
buvo paskirta kontribucija . Iki 1941 m. rugpjūčio 23 d. jie sumokėjo 18 tūkst. rb
(kontribuciją sumokėjo 178 žydai) 141• Zapyškio žydai buvo sušaudyti rugsėjo 4 d.
vakariniame miestelio pakra štyje. Pagal liudytojų parodymus, iš Kauno atvažiavo
sunkvežimis gin kluotų vyn1 (galimas daiktas, jog tai buvo liūdnai pagarsėjusi TDA
bataliono 3-ioji kuopa). Jie kartu su vietiniais baltaraiščiais nuvarė žydus į sušaudymo vietą. Ten buvo ir keli vokiečiai su fotoaparatais. Pagal K. Jagerio raportą,
Zapyškyjesušaudyta 178 žydai: 47 vyrai, 118 moterų ir 13 vaikų 142 • Po sušaudymo
suorganizuotas žydLI turto pardavimas iš varžytinių (1941 m. rugsėjo 13 ir 20 d.) 10 •
Dalį žyd ų turto pasiėmė vielinės valdžios įstaigos ir gyventojai. Pvz., Zapyškio policijos nuovada pasiėmė l knygtĮ spintą ir l laikrodį, valsčiaus savivaldybė - l spintą,
l rašomąjį stal ą, 6 kėdes ir t. t. 14' 1
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Iki 1941m. spalio mėn. Kaunoapskrityje žydq_n~beli~?· Abs_oli~ti jų dauguma
buvosušaudyti,o labai nedidelė dalis (maždaug keh ~imtai zmon iq) iškelti i Kaun
o
getą. Spaliomėn. Kaunoapskritiesviršininkas praneše Kauno apygardos komisaru·
kad „Kaunoapskrityje žydų jau nebėra. Paskutiniai žydai iš Jonavos pervežti i gei'
Kaune- Vilijampolėje" 1 ' 5• Apytikriais skaičiavimais (remiantis K. Jiigerio 1941 ą
gruodžiol d. ataskaita),Kaunoapskrityje 194_1 m. li~pos- r~gsėjo mėn. buvo nužudy:
ta 4211žydų. Šisskaičius daugmaž atitinka prieš na_m1-so:1etLĮ kar~ K~uno apskrityje
gyvenusių žydų skaičių (4363). Galimas daiktas, JOg kelioms deš1mt1ms K. )agerio
ataskaitojenurodytų žydų pavyko iš žudynių vietos pabėgti ir pasislėpti pas kairno
gyventojus. Didelę dali Kaunoapskrities žydLĮ sušaudė TDA bataliono 3-ioji kuopa,
kitus- vietosbaltaraiščių būriai ir policininkai.
Žudynėms pasibaigus,toliau buvo sprendžiamas žydq turto klausimas. Vokie
čių okupacinei valdžiaiatrodė, kad žydų žudynėse dalyvavę baltaraiščiai, policinink
ai
ir kt. asmenyspasigrobė per daug žydų turto. Dėl to Kauno apygardos komisaras
A. Lentzenasjsakė Kaunoapskritiesviršininkui sur inkti žinias, ,,kiek Kauno apskrities pareigūnai, vykdę žydų likvidavimodarbą, yra priėmę brangenybių ir pinigų".
Kaunoapskritiesviršininkas 1941 m. rugsėjo 5 d. nusiuntė raštą Kauno miestoir
apskritiespolicijosvaduiJuozuiDženkaičiui dėl žydq turto . Jame rašė: .,Jei nuovadų
viršininkai ar Tamstapats esi turėjęs pasakytos rūšies turtą ar pinigu s, taip pat reikia
suteiktižinių ir pateiktijrodymusapiejtĮ sunaudojimą." 1 '6
1941m. rugsėjo mėn. žydų turtas buvo išparduodamas. Kauno apygardoskomisarasleidoparduoti gyventojamsžydq namų apyvokos rakandu s varžytinėse. Vokiečių komisaras priminė lietuvių administracijai, kad „visa žydq nuosavybė dabar
laikoma Reichonuosavybe".Uždrausta parduoti brangiajq metalq dirbinius (aukso,
platinos, sidabro), menovertybes,gerai išsilaikiusius kilimu s, taip pat vartojimo reikmenis iš sidabro, švino ir žalvario.Šios rūšies daiktai turėjo būti atskirai registruojami
ir apie juos pranešamaapygardoskomisarui. Už parduo tus daiktus surinkti pinigai
turėjo būti įnešami i specialią apskritiesviršininko sąskaitą taupomojoje kasoje. Apygardoskomisarasįsakė apskrities viršininkui informuoti apie pinigq sumas, surinktas
iš žydų kontribucijų, nusavinimo būdu, bei kitas panašaus pobūdžio pajamas147•
Aukščiausi nacių pareigūnai taip pat nevengė gvieštis nužudytq žydq turto. LietuvosgeneraliniskomisarasAdrianasvon Rentelnas 1941 m. rudenį lankėsi Kulautuvojeir įsakė kurorto direktoriuibuvusią žydo vilą suremontuoti ir rezervuoti jam1" .
1941m. rugsėjo 16d. Kaunoapskrities viršininkas pranešė valsčil1 viršaičiams,
kad buvusiaisžydų trobesiais miesteliuosepirm iausia turi būti aprūpintos valdžios
įstaigos, paskuiverslininkai,amatininkai ir kiti gyventojai 149.
1941m. rugsėjo 27d. Kauno apskrities viršininkas, remdamasi s apygardos komisaro įsakymu, įpareigojo viršaičius paskelbti, kad kiekvienas asmuo ar įstaiga, įsigijusi
arba paėmusi žydų turto, privalojį užregistruoti valsčiaus savivaldybėje. Suregistruo·
to turto sąrašai turėjo būti pristatyti iki 1941m. spalio 20 d. Už neregistravimą pagra1
sinta piniginebauda iki 10 tūkst. rb arba l metais priverčiamųjų darbų stovykloje so·

111

t1olokauslU provincijoje

187

Vykdant apskrities viršininko įsakymą valsčiuose buvo registruojamas po
l941 m. birželio 2 1d. jsigytas arba paimtas žydų turtas. Susi rašinėji mas dėl žydų turto tęsėsi ir l 942 m. 1942 m. liepos 29 d. Kaunoapygardoskomisarasišleidojsakymą
dėl žydų turto paėmimo, valdymo ir naudojimo.Žydų turtą tvarkytipavestaapskričių
viršininkams. Be savininko likęs turtas prilygintasžydų turtui. Visiprivatūs asmenys,
įstaigos ir jmonės, kurie nebuvo teisėtai įsigiję žydų turto, privalėjo nekilnojamąjį žydų turtą nedelsdami užregistruoti apskrities viršininko įstaigoje. Karinėms įstaigoms
numatytaatskira tvarka. Policijos įstaigos (vokiečių ir lietuvių) privalėjo žydų turtą registruoti apygardos policijos vado įstaigoje Kaune(K. Donelaičio g. 27). Užregistruotą buvusį žydų turtą parduoti uždrausta. Tai galėjo būti leista tik ypatingaisatvejais
(kokiais - nenurodyta)' 5 '. Kaip toliau buvo įgyvend inami šie reikalavimai, archyvuose žinių nepavyko surasti.

Išvados

Remiantis anksčiau pateiktais tyrimais, žydų persekiojimoir naikinimoprocesą
provincijojesąlygiškai galima suskirstyti į du etapus.
Pirmasis etapas - 1941 m. birželiopabaiga- lieposvidurys.Šiuo laikotarpiuvyravo politiniai persekiojimo motyvai. Žydai dažniausiai būdavo suimami, įkalinami ir
šaudomi kaip buvę komunistai, komjaunuoliai, sovietų valdžiospareigūnai ir šalininkai.Dėl tų pačių priežasčių buvo persekiojami ir nežydų tautybės asmenys(lietuviai,
lenkai,rusai ir kt.}. Šiuo laikotarpiu terorizuojamibuvo daugiausia žydų tautybės vyrai. Moterys ir ypač vaikai dar nebuvo masiškai šaudomi. Žydų persekiojimo iniciatyvą rodė vokiečių okupacinės valdžios įstaigos (karo komendantai,nacitĮ saugumo
policijosir SD operatyviniai bOriai, kiek vėliau - apygardų komisarai).Nacių įstaigos
taippat vadovavožydų persekiojimui ir žudymui.! ši procesą nuo pat nacių okupacijos pradžios buvo įtraukta lietuvių administracija(apskričių viršininkai,miestų burmistrai),lietuviq policija ir vadinamųjų partizanų (baltaraiščių) btiriai.
Antrasis etapas - 194 1 m. liepos pabaiga- lapkritis. Tai buvo rasinio genocido
laikotarpis. Žydai buvo persekiojami ne dėl politinitĮ priežasčių, bet dėl to, kad jie
žydai. Šiuo laikotarpiu išžudyti beveik visi Lietuvos provincijosžydai. Intensyviausiai
žudynės vyko 1941 m. nuo rugpjūčio iki rugsėjo mėn. vidurio.Dar iki masinioprovincijosžydq sunaikinimo buvo steigiami laikini žydų getai ir izoliavimostovyklos.Tai
buvopasirengimo masinėms žudynėms laikotarpis.Šis procesasprovincijojeprasidė
jo maždaug liepos pabaigoje ir truko iki rugpjt1čio vidurio. Policijos departamento
direktoriusV. Reivytis 1941 m. rugpjt1čio 16 d. išleido slaptą raštą Nr. 3 dėl žydų sulaikymo ir sutelkimo specialiai tam numatytose vietose. Šis įsakymas buvo vykdomas
ne tik Kauno,bet ir Alytaus, KėdainiLĮ, Marijampolės, ŠakitĮ, galbt:1tir kitose Lietuvos
apskrityse (apie jo vykdymą Vilniaus ir Šiauli11apygardosežini11neturime). Vykdant
nacitĮ ir lietuviLĮ administracijos pareigūm1 įsakymus ir nurodymus visi provincijos
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žydai buvo suvaryti į getus ir izoliavimo stovykla~. Dar iki gal~tinio g~t_L!ir stovyk.
lų likvidavimo daugel)1e vietovių buvo sušaudyti žydų ta~ty_b~s. vyr_a1 1r paaugliai.
Galutiniame provincijos žydų sunaikinimo etape sušau_d yt1_v1s1 hkę zydai: moterys,
vaikai ir seneliai.žudynės paprastai buvo vykdomos keltų k1lometn1 atstumu ui get
ir stovyklų esančiuose miškuose arba laukuose. Pagrind iniai provin cijos žydų žud:
nių vykdytojai - SSoberšturmfiurerio J. Hamanno „skrajojan tis" būrys (jo pagrinJ
sudarė TDAbataliono 3-ioji kuopa), vietinės savisaugos kuopo s (Jonavos, Kupiškioą
Zarasų ir J...1
.), vietiniai „partizanų" (baltaraiščių) bt1riai ir nuovadLĮ policininkai. Ma'.
siniams šaudymams kartais vadovaudavo vokicčit1 gcstapo pareigūnai, tačiau buvo
daugprovincijos miestelių, kuriuose žydai buvo sunaikinti vokiečių pareigfinams tiesiogiai nedalyvaujant. Į žudynių vietą aukas paprastai atvesdavo vietiniai policininkai
ir baltaraiščiai. Jie taip pat saugodavo žudynilĮ viet ą šaudymo metu, dažnai ir patys
šaudydavo. Provincijo
s žydų masinės žudynės vėliausiai įvykdytos Lazdijuose (1941
m. lapkričio 3 d.) ir Vilkavišk)1e (1941 m. lapkričio 15 d.). Iki 1941 m. lapkričio vidurio faktiškai buvo sunaikinti beveikvisi provincijos žydai. Išsigelbėjo arba vietos
gyventojų buvo išgelbėti tik nedaugelis vietos žydų (kažin ar galėjo būti daugiau kaip
3-5 proc.).
žydų turtas oficialiaibuvo laikomas Trečiojo reicho nu osavybe. Dalį vertingesnio turto (baldus, auksinius papuošalus) pasiėmė vokiečių įstaigos, dalį išgrobstė patys žudikai, kita dalis (drabužiai, smulkūs namų apyvokos daiktai) buvo pusvelčiui
parduota arba išdalytavietosgyventojams.
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b. 47536/3, t. 2, l. 183 a. p.
" Masinės iurly11ės Lietuvoje, d. l, p. 133.
" S. Kaplan 1967 m. birželio 8 d. apklausos
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47536/3,
t. l, l. 256.
"' J.Jureviė i aus 1949 m. spalio 8 d. tardymo
protokolas, ibid., b. 13545/3, l. 24.
41
Jonavos valsčiaus vi r!aičio 1941 m. rugpjuėio 25 d. raštas Kauno apskrities viršininkui, LCVA, f. R-1534, ap. l , b. 190, l. 6.
., Jonavos valsčiaus viršaičio l94 1 m. rugpjū 
čio 30 d. raštas Kauno apskrities viršininkui, ibid., b. 186, l. 11.
" Ibid., l. 25; V. Gineič io l 967 m. balandžio
29d . apklausos protokolas, LYA, f. K- 1,
ap. 58, b. 47536/3, t. l , l. 66-67.
"J . Jurevičiaus t949 m. sausio 8 d. tardymo
protokolas, ibid., b. 13545/3, l. 25- 26.
" V. Gi neiėio 1967 m. balandžio 29 d. apklausos protokolas, ibid., b. 47536/3, t. l, l. 6771.
.. Masinės fody11ės Lietuvoje, d. l , p. 134.
S. Kaplan 1967 m. birželio 8 d. apklausos
protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 47536/3,
t. l, l. 257.
41
J. Stankevič iaus 1954 m. rugsėjo 28 d. tardymo protokolo išrašas, ib1d., f. 3377, ap. 55,
b. 138, l. 158- 159; S. Kaplan 1967 m. birželio 8 d. apklausos protokolas, 1b1
d ., f. K-1,
ap. 58, b. 47536/3, t. l , l. 257.
" V. Gineiė io 1967 m. gegužės 20 d. apklausos
protokolas, ,b,d., l. 118.
"' V. Krc,ėmario l 944 m. rug,ėJO 29 d. tardy
mo protokolo kopija, ibid., t. 2, l. 162 a. p.
" N. Schocnburg, ~- Schocnburg, op. cit.,
p. 76.
" Masinės žudy11ės Lietuvoje, d. t, p. 29l 294.
" lbid., p. 293- 296.
" lbid., p. t31.
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1941m. rugpjūčio
11 d. raštas Kauno apskrities viršininku i,
1.CVA, f. R-1534, ap. l , b. 193, l. 40.
,. Policijos nuovadų viršinink11raportai Policijos departamentui, ibid., f. R-683, ap. 2, b. 2,
l. 20-89.
•· Babtų valsčiaus vi ršaičio 1941 m. rugpjf1čio
25 d. raštas Kauno apskrities viršininkui,
ibid., f. R- 1534, op. l, b. 190, l. 6.
" V. 2lobecko 1962 m. birželio 15 d. apklausos
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47337/3,
l. 8, l. 39- 40.
,. P. Matiuko1961m.spalio2 d.apklausos protokolas, ibid., 1. l, l. 157- 161.
"' Masinės žudynės LictuvoJc,d. l , p. 134.
" V. Zlobecko 1962 m. birk lio 15d apklausos
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47337/3,
l. 8. 1.39- 42.
" N. Schoenburg, S. Schocnburg, op. cit.,
11

Babtų valsčiaus viršaičio

p. 80.
" lbid., p. 8 l.
" Karo tribunolo 1944 m. lapkričio 24- 25 d.
teismo posėdžio išrašas, LYA, f. 3377, ap. 55,
b. 154, l. 94- 95.
•• Čekiškės rajono D2:DT vykdomojo komiteto 1944 m. spalio 5 d. pažyma, ibid., l. l 02.
.. Karo tribunolo 1944 m. lapkriči o 24- 25 d.
teismo posėd žio išrašas, ibid., l. 98, l Ol.
., lbid., l. 100.
.. A. Rukšėnas, op. cit., p. 268.
., Karo tribunolo 1944 m. lapkričio 24- 25 d.
teismo posėdžio išrašas, LYA, f. 3377, ap. 55,
b. 154, l. 96.
" Kauno apygardos komisaro 1941 m. rugpjū 
čio 22 d. raktas Kauno apskrities viršininkui ,
LCVA,f. R-1534, ap. l , b. 186, l. 5.
71
Kauno apskrities viršininko raštas Nr. 973
(be datos) visiems valsčių viršaičiams, ibid.,
l. 8.
·, Čekiškės valsčiaus viršaičio raštas Kauno apskrities vidini nkui, ibid., l. 31.
" A. Rukšėn as, op. cit., p. 268- 269.
·• Masinės iudynės Lietuvoje,d. l, p. l 34.
" lb1d.
" Čekiškės valsčiaus viršaičio pranešimas Kauno apskrities viršininkui, LCVA, f. R- 1534,
ap. l, b. 190, l. 14.
" Kauno apygardos komisaro 1941 m. rugsė
jo 5 d. raštas Kauno apskrities viršininkui ,
ibid., l. 85.
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•• Karo tribun olo 1944 m. lapkričio 24- is
teismo posėdžio išrašas, LYA, f. 3377, op. ~·
5
b. 154, l. 96.
·
'' N. Scho cnbur g, S. Schocnbu rll, op.
c11.1
p. 107.
"" l 94 l 111. Birt elio sukilimas, p. 75.
11
~a rliavos valsčiaus viršaičio 194l m. rugpjū 
čio 12 d. pra ncš una ~ Kaun o apskrities virš,.
ninkui , LCVA, f. R- 1534, ap. l , b. 193,1. J?.
Garliavos valsčiaus viršai čio 194 1m. rugpjū
čio 25 d. raštas Kau no ap skrities viršininku,,
ibid., b. 190, l. 14.
., Masinės tudynės Lict11voj e, el. l , p. 134.
•• J. Ivanau sko 1962 m . kovo 20 d. apklausos
prot okolas, LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 47337/3,
t. 8. 1.26- 28.
., J. Vosyliaus 196 1 111. ba land žio l O d. tardymo protokola s, ibid ., t. l , l. 36- 38.
86
J. Palubin sko 196 1 m. spa lio 12 d. apklausos
prot okolas, ibid ., l. 3 10- 315; Masinės i udynės Licl11voje, d . l , p. 134.
" Kruonio valsčiaus viršaičio 194 1 m. ru gpjū 
čio 13 d. rašta s Kauno apskrities viršininkui,
LC VA, f. R- 1534, ap. l, b. 193, l. 19.
.. l 94 l 111
. Birželio sukilima s, p. 73, 75.
" LSSR KGB 1959 111. ba land žio 9 d. pažyma
apie Kruonio 1941 m. sukilėlitJ bū rj, LY
A,
f. 3377, ap . 55, b. 149, l. 164- 165.
90
Ibid ., l. 165, l 67.
" lbid ., l. 166.
" Ibid., l. 167; Mas inės tudyn ės Lietuvoje,d. 2,
p. 392; Kauno ap skritie s viršininko raštas
Kauno apyg ardo s komi sarui apie l 941 m.
rugpjūčio 28 d. apskr ityje užregis truotų iy·
dų skaič i ų , LC VA, (. 1534, ap. l , b. 186, l. 33.
" Masinės iudynės Lieluvoje , d. l , p. 134.
" Kruonio va lsčiaus viršaičio pran ešimas Kauno apskritie s viršininkui (be datos), LCVA,
f. R- 1534, ap. l , b. 190, l. 4.
" LSSR KGB 1959 m. balan džio 9 d. pažyma
apie Kruo nio l 94 1 111. su kilė li11 biirj, LYA,
f. 3377, ap . 55, b. 149, l. 167.
.. ]. Stankevičiaus 1954 m . rugsėjo 28 d. tardy·
mo prot okolo išrašas, ibid., b. 138, l. l 56.
" Pakuonio valsči aus viršaič io 194 1 111.rugpjū·
čio 11 d. ra~tas Kau no ap skrit ies viršininkui,
LC VA, (. R- 1534, ap. l , b. 193, l. 45.
.. Paku onio valsči aus vi ršaičio 1941 m. rugpjū·
čio 23 d. raštas Kaun o ap skritie s viršininkui,
ibid ., b. 190, l. 11.

"

N. Schoe nburg , S. 5choe nbur g, op. cit.,
p. 257.
"'" J91/l 111
. /Jiri cho s11
k i//111
as, p. 84- 85.
,o, M. Virb1cko 1967 111. birfo lio 14 d. ta rdymo
protokola ~. LYA, f. K l , ap. 58, b. 47533/3 ,
1. 1. 1. 53- 54.
,o,Rumši~kh1 policijos nu ovados viršin111ko
19'1l 111. rugpjū čio 19 d. raport as Polic1io s
depart amento dir ektoriui , I.C.VA, f. l( 683,
ap. 2 , b. 2, l. 63.
io, l(um šlškhf valsčia us viršail io 194 l m. rugpjūči o 25 d . raš tas Kauno apskrities v1r! inin kui, ibid., f. R- 1534, ap. l, b. 190, l. 3.
l. Šim kūn o 1967 m. birfo lio l d. apklau so~
protok o las, 1.YA, f. K- 1, ap. 58, b. 47533/3,
t. l , l. 93- 95; Masinės iudynės Lieluvoje,
el. 2, p. 393 .
10> Rumšiškitf valsč iaus viršaič io r~ tas Kauno ap skritie s viršininku i, LCVA, f. R- 1534,
ap. l , b. 190, l. 32.
106
N. Schoe nburg , S. Schoe nburg , op. cit.,
p. 296- 297.
11
•
Seredžiau s valsč iaus vi ršai čio 194 1 m .
rugpjūč io 12 d . ra štas Kauno apskriti es
viršininkui, LC VA, f. R- 1534, ap. l, b. 193,
l. 22.
101
Policijo s nuovad tĮ viršininkt1 rapor tai Policijo s departamentui, ibid., f. R-683, ap. 2,
b. 2, l. 20- 89.
109
Sered žiau s va lsčiaus viršai č io raštas Kauno apskritie s vir šininkui (be dat os), ibid.,
f. R - 1534, ap. l , b. 190, l. 9.
110
Masinės fodynės lieluv oje, d. l , p. 134; d. 2,
p. 393.
111
N. Schoenburg , S. Schoe nburg, op. cit.,
p. 361- 362.
111
J. Gu clelio 1944 m . rugsėjo l d., V. Kvietkausko 1944 m . spa lio l el., J. Sabaliausko
1944 m. spa lio 7 d. tardym o protokolai,
LYA, f. K- 1, ap . 58, b. 34255/3, l. 94- 95,
204. 237.
1
" A. Rukšė no straip snio „Veliuonos vn lsčius
pirmai s iais naci11 okup acijos mėnes iais"
rankra štis, p. 7- 8, kopija saugoma auto riau s asmeni n iame a rchyve.
1
" Ibid., p. 8.
111
A . Rukšėnas, .,Veliuonos ,,alsč iaus žyd11genoc ida s 1941 m.", p. 265 .
11
• B. Mickfmo 1959 111. i;ruodžlo 14 d., J. Danilaičio 1959 m. birže lio 16d . tardym o pro -
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tokolai, LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 45 l l 6/3, t. l ,
l. 46- 47, 217- 2 18, 219- 220.
117
A. Rukšenas, .Veliuonos val<tiaus.. .", p. 265266.
11
• lbid., p. 268.
1
" Veliuonos valsčiaus viršaičio 1941 m. ru g
pjūč10 9 d. ra{ta~ Kauno apsknr ics v1rš111in
kui, LCVA, f. R- 1534, ap. l , b. 193, l. 57.
1
" A. Rukšenas, .Veliuonos valsti aus .. .·, p. 268.
111
Veliuonos valst iaus viršaičio l 941 m. rug
pjutlo 25 d. raštas Kauno ap~krnl e~vlrš111in
kui, I.CVA, f. R 1534, ap. l, b. 190, l. 2.
111
Masmės tudynės liet 11
vo1e, d. l , p. 134;
A. Rukšenas, "Veliuonos valst laus", p. 269.
11
' A. Ru~nas
••Veliuonos valsčiaus . .. ",p. 270;
Veliuonos val5ėiaus viršaičio 194 1 m. rugsė
jo 12 d raštas Kauno apskr ilics viršinin ku,,
LCVA,f. R- 1534, ap. l , b. 191, l. 383.
111
N. Schoe nbur g, S. Schoenburg, op. cit.,
p. 334- 335.
m A. Ruldėnas, .Veliuonos val5ėiaus .. .•. p. 268.
116
S. GudaV1č1aus 1944 m. rugpjūčio 7 d.
tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 44463/3, l. 9; J. Dailidės l 944 m. spalio
17 d. tardymo protokolas, ibid., b. 27754/3,
l. 20- 21.
117
Vilkijos valsčia us vi ršaič io raštas Kaun o
apskrities vid ininkui (be datos), LCVA,
f. R- 1534, ap. l , b. 193, l. 25 .
"' Vilkijos valsčiaus policijos nuovados viršininko 1941 111. rugpjūčio 18 d. raštas Nr. 2
Policijos dep artament o direkt oriui V. Reivyč iui , ibid .• f. R-683, ap. 2, b. 2, l. 62.
'" lb1d.
,,. Statistiniai duomenys apie 1941 m . rug pjūčio 25 d. Vilkijoje buvusius žydus ir surinkt,, kont r ibu ciją , ibid., f. R- 1534, ap . l ,
b. 190, l. 21.
rn lbid., b. 186, l. 32 .
'" Mas111ės fodynės Lietuvoje, d . l. p. 134.
'" P. Zelionk os 1968 m. gru odžio 8 d. tard ymo
protokolas, LYA, (. K- 1, ap. 58, b. 47588/ 3,
t. 2, l. 227- 228; J. llclskio 1944 111. rugsėjo
26 d. tardymo protokolas, ibid ., b. 38506/3,
l. 16.
' ~ N. Schoenburg , S. Schoenbu rg, op. cit.,
p. 261.
'" V. Buč insko 1949 111. spalio 3 1 d . apklausos protokolas, LYA, f. 3377, ap. 55, b. 55,
l. 200- 201.
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'" 1941 m. Birželio sukilimas, p. 75.
11• G. Plenaitienės l 947 m. lapkričio 17 d. ap·
klausos protokolas, LYA
, f. 3377, ap. 55,
b. 55,l. 202.
11•

Policij os nuovadtĮ vi ršinin kų raportai Policijos departamentui dėl žyd11sulaikymo,
LCVA,f. R-683, ap. 2, b. 2, l. 20- 89.

"' Masinės ž udynės Lietuvoje, d. 2, p. 394.

''°Zapyškio valsčiaus viršaičio l 94 1 m. rugpjūčio 13d. raštas Kauno apskri ties valdybos bendrajam sl-.
")'l'iui, LCVA, f. R-1534,

ap. l , b. 193, l. 26.
'" Zapyškio valsčiaus viršaiči o 1941 m. rugpjūčio 23 d. raštas Kauno apskritie s virši ninkui, ibid„ b. 190, l. 18.
142

Masinės žudynės

Lietuvoje, d. l, p. 134;

G. Plenaitienės 1947 m. lapkričio 17 d. ap·
klausos protokolas, LYA, f. 3377, ap. 55,
b. 55,l. 202.
'" 1.CVA,f. R-1534, ap. l, b. 190, l. 51, 72.
'" 2inios apie žydų kilnojamąji turtą, kuris
buvoduotasistaigoms ar asmenims naudotis, ibid., b. 188, L61.
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,.., Kauno apskriti es vir šinin ko 194l m. spalio
mė n . raštas Kau no apygardos komisarui
ibid ., b. 186, tarp 33 ir 41 l.
•
,.. Kauno apskri t ies v ir ši nink o 1941 m. rug.
sėjo 5 d. raštas Kauno miesto Ir apskrities
polici jos vadui , ibid ., b. 191, l. 264.
,., Kauno apygardo s komi saro 194 1 m. rugsė
jo 5 d. raštas Kau no apskritie s viršininkui,
ibid ., b. 190, l. 85.
,., Kauno apskriti es vir šin ink o 1941m. lapkri.

and especia lly childr en we re not subject to mass arrests or shoo ting s. Persecution of Jews

č io 25 d. raštas Kauno apygardos komisa.
rui , ibid., b. 19 1, l. 666 .
'" Kauno apskri ti es vir šin ink o 1941 m. rug.
sėjo 16 d. rašt as valsčių vi ršaičiams, ibid.,

ghet tos and isolation cam ps were estab lished. Th is was a preparatory stage before the mass

l. 373.

was mo stly initiated by instituti ons of the occupational

Nazi autho rit ies (mi lit ary comman -

dant s, Nazi Security Police, 5D ope rational and Specia l Squads) . The second st age (end of
July - August , 1941) can be conside red the period of racial genocide (hol oca ust ). Th e Jews
we re per secuted not on politi cal g round s, but on racial grounds, i.e. because they we re Jews .
Almo st all th e Jews who lived ln the provinces of Lithuania were massac red du rin g this pe ·
riod. Acco rdln g to th e author 's research, 4,211 Jews (out of 4,363 w ho lived the re before the
wa r) were kill ed in Kaunas d istrict. The peak of the massacre was in Augus t and September
of the year 194 1. Even befo re the exter mination of Jews in the prov in ces started , temporary
ext ermin ation. It sta rted aro und t he en d of July 19 41 in the provinces and lasted up until
mid August of the same year . Before the ghettos and camp s we re finally liqu idated , men and
teenagers of Jewish orig in were shot in most pla ces. Durin g the finai stage of exte rm inat io n of the Jews in the province ai! t he rest were shot: women , ch ildr en , and the eld ers. The

"" Kauno apskrit ies vi ršinink o 1941 m. rug.
sėjo 27 d. raštas valsčių viršaič iams, ibid.,

b. 188, l. l.
"' Kauno apygardo s komi saro 1942 m. liepos
29 d. isal-.-ymas dėl žydų tur to paėmimo,
valdymo ir naudoj im o, ibi d., b. 194, l. 358.

Arūnas Bubnys

MASSA
CREOFJEWS
IN KAUNAS
0ISTRICl
IN1941

This article analyses one aspect of the Holocaust least researched least up until now: genocide of Jewsin the provinces. Kaunas district was selected as an example. The reasonfor
this choice was that Kaunaswas th e administrative and political centre of Nazi occupied
Lithuania. Namely, the Nazis began implementing th e mean s of their occupational policy
(also in regard to Jews) in the town of Kaunas and its env irons. Tha t is why Kaunas district
with minor exceptionscan be considered a model of the per secution and massacre of the
Jewsof ai! the provinces of Lithuania . The article reveals major step s and elements of the
persecutionof Jews in the provinces, and also present s stati stical data on Jews massacred
in the parishesof Kaunasdistrict. Such findings are made refe rring to the ana lysis of much
archivalmaterial and historical literature . The process of the persecution and ext ermination
of the Jewscan be divided into two stages. The fir st stag e (end o f Jun e - mid July, 1941) was
largely dominated by political motives. The Jews w ere most ly arrested, impri soned, and shot
for being former Communists, Comm unist youth, Soviet regi me officers, and supporters.
Peopleof other nationalities (Lithuani ans, Polish, Russians etc.) were also persecuted for the
same reasons.During this stage, it was Jew ish males who were mostly terrori sed. Women

main perp et rato rs of these massacres were : the "fly ing squad " (Einsatzgruppen)

lead by 55

Obe rsturmfur er Joachim Ham ann, loca l (Lithuanian ) self -defence squ ads, Lithuan ian p arti san squad s, and poli cemen from local precincts . By mid November 1941 , actu ally , alm os t all
th e Jew s in t he provin ces had been massacred . Only 3- 5 % of Jews manag ed to sur vive or
were saved by the local people.
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Ma žeikių

apskrities
žydų likimas
Antrojopasauliniokaro
metais

Lietuvos žydų likimo Antrojo pasaulinio karo metais tyrimas - skaudu s, prieštaringas, pedantiškai kruopštus, neretai gana komplikuota s. Šiuo konkrečiu atveju komplikuotumą lėmė literatūros stoka ir pana ši archyvinių šaltinių kilmė - vien sovietiniais metais nuteistų asmenų tardymo protokolai. Prie š kelis dešimtm ečius buvo išleista bene vienintelė knygelė' nagrinėjamu klau simu , tačiau ją publikuojant norėta
ne tiek nuosekliai atkurti tragišką vietos žydų likimą, kiek dema skuoti asmen is, dalyvavusius jų žudynėse.
Temos tyrimą sunkina to laikota rpio archyvinitĮ dokumentų stok a: neišliko jokių oficialių dokumentų apie partizanų būrių steigimąsi ir veiklą, po licijos atsikūrimą
ir nuveiktus darbus, pirmomi s Vokietijos-SS RS karo savaitėmis priimtu s apskrities
vadovybės sprendimus (juk būtent nu o šių institucijų ir jų darbuotojų iš esmės priklausė žydų likimas). Išlikusi negausi to meto archyvinė med žiaga yra labiau memuarinio pobūdžio, menkai informat yvi ir r yškiai atspindinti laikotarpio dvasią: vieni
autoriai (nelygu kuriai partinei ir ideologinei stovyklai atstovauja) šlovina 1941 m.
Birželiosukilėlių veiklą, .,demaskuoja" komunistų ir žydų klastą 2 , kiti , pr iešingai, ap·
rašo pavienius sovietinių aktyvistų susirėmimus su sukilėliais, kalbant jų ter minol ogija, - .,banditais"3•
Atsiminimai apie apskrities žydų likimą ir šiandien skelbiami vietos spau doje,
šia tema domisi Akmenės, Mažeikių ir Skuodo raj onų◄ m oks leiv iai: jų raš iniai tema
„Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai" saugom i visuomeninės organizacijos
.,Atminties namai" archyve. Atsiminimu s renka Mažeikių mu ziejau s darbu otojai 5, ta·
čiau iki apibendr inamojo tyrimo dar toloka.

Raša nt stra ipsnį naudotasi vien bau džiamosiomis bylomis, saugomomis Lietu vos ypa tingaja me arc hyve. Tai bylos asmenų, kuriems po karo sov iet in iai teisėsaugos
organa i inkr im inavo vie nokius ar kitok ius karo nu sikal tim us. Tokių bylų peržiūrėta
dau giau negu du ši mt ai. Tačiau net ir šių bylų gausa nepadėjo išvengti kai kurių trū
kumų - nepavyk o išsamia i ap rašyti įvykių kai kur iuose valsčiuose, atskle isti laips niško žydtĮ elimin avim o iš lietuvių bendruomenės proce so. Tai lėmė daugelis aplinkybitĮ: nei šsa mfas tardymo protokolai (tardyto ja ms buvo svarbu ne procesas, o suri n kti
ikalčius ir išga uti pri s ipažinimą) , daugybė vienas kita m prieštaraujančitĮ fakt ų (ypač
kai kalbama apie partizanų būrių gausumą, žydų suėmimo laiką, kalinimo sąlygas,
žydų skaičių ir kt. ). Akivaizdu, kad tar dytojai nekreipė dėmesio į skirtingu s liudijimus, neretai to paties asmen s. Bylose esan ti informacija nelabai patikima ir dėl to,
kad kvočiant buvo vartoja ma prie varta (tai liud ija tardom ieji, tai buvo užfiks uota ir
išliko kvotų prot okoluose )6; jos patikimumą ma žina ir Lietuvos SSR valstybės sa u gumo kom iteto (to liau - KGB) tardytojų nora s padidinti 1941 m. Biržel io sukilėlių,
partizanų bfarių narių skaičių 7 • Kita problema - sudėtinga, kartai s ir neįmanoma
takoskyra ta rp sukilėlių (partizanų, baltaraiščių) ir jau vėliau įkurtų policinių struk tūrų darbuotojų. Dėl to su nk u nustatyti tikslų būrių skaičių, atsek ti, kas atliko pagrin di nį vaidmenį sui man t ir likviduojant žydus - partizanai ar jų funkcijas perėmus i
lietuvių polici ja.
Tekste vartojamos trys, atrodytų, skirt ingos sąvokos - 1941 m. Birželio sukilėliai,
part i1.anai ir baltaraiščiai, nes tardymų protoko luo se ir liudytojų parodymuose taip pat
dažnai vartojamos visos tr ys sąvokos; tai priklau so nuo įvykio ir kvotos laiko, teisiamo jo veiklos turinio 6 • Supra ntama, visos sąvokos turi skirtingas vertybines pra smes (,,pa rtizanu" ar „sukilėliu" papra stai laiko mas asmuo, 1941 m. birželio mėn. pasipriešin ęs
besitraukiančiai Raudona jai armijai ir įsitraukęs į vietos būrio veiklą; ,,baltaraiščiu"
tradici škai įvardijamas nacių valdžios rėmėjas, represijų prieš buvusius sovietiniu s ak tyvistus ir žydus vykdytojas), tačiau tikrovėje tas pats asm uo neretai galėtų būti įvardi 
jamas visais tr imis vardais: viskas priklauso nu o įvykio laiko ir veiklos pobūdžio.
ŽydtĮ likimą Mažeikių apskr ityje apžvelgsime nagrinėdami kiekvieną valsčių atskira i.

Akme n ės

ir Klykolių

žyd ų

likimas

Akm enės val sčiaus sukilėlių kom itetas susikC1rė jau pirmomis karo die nom is. Savo posėdžiuose bir želio 24-25 d. jis paskyrė partizanų bC1riovadą, policijos viršininką
ir val sčiaus viršaitį . Bf1rio vadu buvo išrinkta s kpt. Izidoriu s Jatulis , policijos viršinin ku - Jonas Kašėta, viršaičiu - Domas Rakauskas 9 •
Būrio, kur iame esą bu vo net apie 60 vyn 110, nar iai pa sirodžius vokiečiams suė mė
80- 90 buvusilĮ soviet i nilĮ aktyvistlĮ, 50- 60 buvo paleisti, kiti išsiųsti į Ma žeikiq kalėji
mą, iš kur dau gum a jtĮ nebegrįžo 11 • Tarp suimttĮjtĮ buvo ir keli žydai, apka lti nt i pr iklau-
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sę komjaunimo organizacijai ir prisidėję prie lietu:i~ trėmim~ ~ 941: m. ~irže.lio mėn.

Jieamžiną poilsi surado anksčiau už kitus Akmenes zydų kaptnese . Tačiau zudynės,
anot vieno tiesioginio jvykiq liudytojo ir dalyvio, prasidėjo pirmiesiems vokiečiq kariniams daliniams pasirodžius Akmenėje penktą ar šeštą karo dieną: sukilėliq štabo
kieme jie sušaudė tris vietos žydus 13.
Policijos viršininkas, liepos mėn. gavęs telefonogramą iš apskr iti es vi ršin inko
Janušonio, įsakė suimti visus valsčiaus žydus. Anot J. Kašėtos, buvo suimta apie 70
žydq, iš jtĮ Akmenėje - 8 šeimos, KlykolitĮ kaime - 4 ar 5, Mantartiškių kaime _ 1
šeima 14. Tačiau duomenys labai skiriasi: pasak vienų, Akmenėje buvo u ždaryta apie
17
30 žydq15, pasak kitq - daugiau kaip 30 16 ar net 50-60 žydų šeim t! - Minima ir apie
200 žydq 18.
Greičiausiai apie liepos mėn. vidurį visi žydai vyra i buvo suvaryti į žydų kepyklą - raudonq plytq namą K. Kasakausko gatvėje, n etoli pašto. Kepykla buvo aptverta
spygliuota viela. Iš kepyklos pastato žydai buvo varomi prie didžiosios sina gogos 19_
Aptvėrus ir ją, čia buvo suvarytos žydės moterys ir vaikai. Daiktų lei sta pasiimti tiek,
kiek kas galėjo panešti 20. Žydų vyrų getas buvo įkurtas atskirai 21. Visi suimti eji uždaryti išbuvo ne mažiau kaip 10 dienų 22 • Kalinami žyda i buv o varomi va lyti gatviųn.
Apsauga leisdavo žydams nusipirkti maisto: prie d idžios ios sinagogos vartų atvažiuodavo ūkininkų ir atveždavo pieno, duonos. Žyda ms, be abejo, su apsauga, prireikus
buvo leidžiama nueiti į vaistinę nusipirkti vaistų; pas sergančius žydus i sinagogą vienas partizanas buvo nuvedęs lietuvį gydytoją Joną Lelį 24 .
Tušti likę žydų namai buvo užantspauduoti, turtas suregistruotas. Gavus nuro dymą iš apskrities, žydų turtas buvo perduotas valsčiaus viršaičiui Jonui Montvydui2 5,
kuris sudarė komisiją, turėjusią įvertinti ir parduoti likusį turtą26 . Žydų turto likvidacinės komisijos pirmininku buvo paskirtas D. Rakauskas. Kadangi pirmininkas beveik
nedirbo, visus darbus nuveikė du eiliniai komisijos n aria i. Jiem s teko suskaičiuoti
likusį 50-60 žydų šeimų turtą, ji įvertinti, perv ežti į tam skirtas patalpa s, vėliau - parduoti baltaraiščiams, o kas liko po jų - civiliams vietos gyventojams. Surinkti pinigai
buvo perduoti valsčiaus savivaldybei. Komisijos narys Ild efon sas Noreiki s įsigijo spintą, 2 kėdes, minkštą sofą, žieminį paltą, 2 kostiumus, kišeninį laikrodį ir kt., iš viso už
150 vokiškų markių2'. Atsirado ir „naujakurių": Pranui Levinui buvo pa skir tas butas,
kuriame liko ir buvusių šeim ininkų baldai - stalas, sena spinta, lo va, 2 kėdės. Šį nekilnojamąjį tu~tą jam skyrė valsčiaus namų valdyba, už tai kas mėnesį ji s turėjo mokėti
28
po 20 markių - Savo dalies neatsisakė ir vokiečiai - dalį vertinges nio turto jie išsivežė
dar iki minėtų dalybų 29 .
Liepos ?abaigoje ar rugpjūčio pradžioje visi žyda i buvo išvaryti į Mažeikius.
Buvo varomi dviem grupėmis, sargybos viršininku buvo p olicij os v ir šininko pavaduotops 30. Sveikieji varyti pėsčiomis, ligoti , seneliai ir va ikai b uv o vežam i vežimais31. -~-~v~ryti ~-r nuvežti buvo uždaryti į daržinę, 0 rytojaus dieną _ su šaud yti.
B~ltara~s_c1_a
1, pas1e_"'.ę dalį aukų drabužių, grįžo į Akmenę. Vertingesni daiktai la1krodz1a1,avalyne ir kt. - iš žydų buvo atimti d ar stovykloj e, t. y. prieš juos išve-
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žant į Mažeikius. Už atliktą „darbą" iš Mažeikių kiekvienas kišenėje parsinešė dar
ir po 300 rubliq . .. 32
Klykoliq miestelio, p rikl ausiusio Akmenės valsčiui, partizanų būriui va d ovavo
buvęs pasienio tarnautoja s Kazys 33Bielskis 3' (jau po žydų žūties vado pareiga s perė
mė vieto s pašto viršininka s Antana s Malduti s35). Iš viso būryje buvo apie 30 vyrų 36 . Jo
na riai patruliavo po miestelį, saugojo tiltą per Vadaksties upelį, suėmė ir pa što pastate
(jame buvo įsikūręs ir bC1rio štabas ) uždarė kelis buvus ius sovietinius aktyvistus 37 ir
du raudonarmiečius. Buvę sov ietin iai aktyvistai b uvo išsiųsti į Akmenę, o raudonarmiečiai esą ten pat sušaudyti 38.
Miestelio žydai buvo su imti maždaug liepos viduryje 39. Suiman t žydus baltaraiščių būrys buvo padalytas į tris grupes: vieni suiminėjo, antri saugo jo, treti
užra kinda vo tuščius likusius namus. Suimtų žydq skaičius įvairiuose šaltiniuose
šiek tiek skiriasi' 0, tačiau su n ku netikėti va rd iniu suimtųjų sąrašu: bendras skaič ius - 2 1, tar p jq - 4 vaikai iki 10 metų. Visi suimt i tą pačią dieną"' . Suim tieji buvo
uždaryti į vietos sina gogą, o po keliolikos d ienų išvar yt i į Akmenę" 2 , dar vėliau - į
Mažeikius.
Likusius ger iausius žydų daiktus pasidali jo aktyvesni būrio nariai , ki tas turtas
buvo siū lomas pirkti vietos gyventojams 43 •

Palaidotisavo žemėje: Ylakiai
Sukilėlių būrys, vadovaujamas buvusio Lietuvos kariuomenės kpt. Prano Petrausko (dėl pablogėjusios sveika tos netrukus jį pakeitė atsargos puskari ni nkis Kaz ys
Venckus)'14, valsčiaus centre Ylakiuose įsteigtas dar iki pasirodant vokiečių kariuomenei45. Branduolį sudarė buvę šaulitĮ organiza cijos nariai. Vienas jų prisiminė: P. Pet rauskas „įsakė visiems šaulių organizacijos nariams atvykti i Ylakius, tame tarpe ir
man, kaip buvusiam šauliui "46 • Buvę civiliai į bC1rį stojo vedami įvairių motyvų: iš
vieno tėvų soviett! vald žia buvo atėmusi žemę ir mišką, o jį patį laikė buožių sūnumi,
nepriėmė į jokias organizacijas, todėl jis buvo „p iktas ant tarybų vald žios .. . " 47; kito
nemalonę naujoji va ld žia užsitraukė, kai suėmė jo tėvą ir brolį. Prasidėjus karui imta
kalbėti, kad bus „lie tu višk a valdžia ", t. y. tokia, kokia buvo „p rie Smetonos" ·18, o tai
žad in o v iltis, kad bus atkurtas teisingumas. Parti zanq vadas susirinkusiesiems paaiškinęs bC1riotikslus: ,,padėti vokiečil1 armijai išvyt i iš Lietuvos RaudomĮją armiją, suimi nė t i komun istu s, komjaunuolius ir partinį tarybinį aktyvą siek iant Lietuvą padaryti
n ep riklau soma valstybe, tokia , kok ia ji buvo iki 1940 m." 49
Ylakiu ose buvo iškeltos lietuv iškos trispalvės, ,,po mieste li vaikščiojo šautuvais
ginkluo ti pa rti zanai - šauli ai ir gaudė komuni stu s, komjaunuolius ir tarybinių įstaigtĮ
tarnautoju s"50. Pasak jvykitĮ dalyvitĮ ir liud ytojt!, iš viso YlakitĮ bC!rio vyrai suėmė apie
30 sovie tinil ! aktyvistų ir apie 10 raudonarmiečili5'. Suėmimai prasidėjo jau biržel io
23 d., o ry tojaus dieną suim tieji bu vo veda mi šluoti mie stelio gatvit) . Jiems liepta „di rb -
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4 komunistai, kiti suimtieji išsiųsti į apskrities cen'.rą M~zei iu s :
. ..
Suėmus sovietinius aktyvistus, atėjo eilė ir vietos zydams. Jie buvo sum1t1 1r už.
daryti į YlakilJ sinagogą. Dauguma sutaria, kad suimtqjų būta ~~ie 3 oos•:- Šis skaičius
turėtų būti daugmaž tikslus, nes esama žinių, jog iki karo p r:dz i~s Ylak_m ~s~ gyveno
apie 100 žydlJ šeimlJss_ Kitaip negu kiti apskr ities valsčiau~ z'. da1, ylakiškJa1 ~mžino
poilsio atgulė vietos žydų kapinėse•: ,,Žydų kapinės buvo uz kilom~tro n_uo ~11estelio.
Būreliais ėjo žmonės, daugiausia moterys, šiuo mirtie s tak u , lyg n oreda mi atsisveikinti
su nužudytais kaimynais. Kartu nuėjau ir aš. Už kapinių tvoros bu vo gana didelė aikštelė. Joje maždaug pusantro metro aukščio krūvoje gulėjo įvairiai suvirtę žmonių kūnai.
Visi nužudytieji, tarp jų - ir vaikai, buvo tik su baltais apatiniais drabu žiais, b asi."56
Pasak liudytojų, žudynės truko dvi di enas, t. y. liepos 6-7 d. 57 (pirmą dieną prie
duobių buvo varomi vyrai, antrą - moterys ir vaik ai). Kartais teig iama, jog ylakiškiai
pirmieji Lietuvojeatsikratė savo buvusių kaimynų 58 • Egzekuciją įvykdė v ieto s ba ltara iščių būrio vyrai59, nors esama liudijimų, kad ir vokiečiai dal yvavo ar net šaudė .. : lietuviai esą tik varę žydus vyrus, o vėliau perdavę ju os vokiečiams60 • Įvykdžius egzekuciją,
kasti duobių iš miestelio kalėjimo buvo atvaryti ten įkalinti sov ietiniai aktyvistai 61 •
Likęs žydų turtas pirmiausia pateko į buvusiq būrio narių rankas. Daugiausia
žydų turto, anot vietos gyventojų, teko bro liams Budreckiams 62 • Nebuvo nu skriau sti
ir kiti: vienas gavo arklį, baldų ir 2 ar 3 ha žemės63 , kitas, kaip neturįs Ylakiuose gyvenamojo ploto, - žydo butą64 ir t. t. Vietos gyventojai liku sio turto galėjo įsigyti iš žydų
turtą skirsčiusios komisijos. Tačiau prasigyventi iš jo n ebuvo le mta : p asak vien o naujojo savininko, įsigytą žydų „paltą pavogė, batai susin eš iojo, patalynė s us idėvėjo..."65
Baigiantis Antrajam pasaulinian1 karui ir Lietuvą vėl užėmus Raud o najai armijai, sušaudytųjų palaikai buvo ekshumu oti. 1944 m . spalio mėn. atkastos tr ys duobės,
kuriose buvo užkasti daugiau kaip prieš trejus metu s suša udyti žydai. Pi r moj e duobė
je (ilgis 15 m, plotis 5 m, gylis 1,85 m) rasta apie 300 lavom1, antroje (a titinkamai 10, 5
ir 1,7 m) - 100 lavonų ir trečioje (4,3 ir 0,75 m) - 3 vyrų palaik ai. Iš viso suskaičiuota
apie 400 aukų. Komisija konstatavo, kad pirmoj e ir antroje duobėse kūnai sume sti
netvarkingai, yra vyrų, moterų ir vaikų kūnų, dauguma be batų, kai kurie išrengti.
Teismo medicinos ekspertai apžiūrėjo 47 kūnus, iš jų 33 vyn1, 9 moten1 ir 5 vaiktĮ,
Visuose palaikuose rasta po šautinę žaizdą viršutinėje kūno d a lyje, ka i kuriuose jų
buvo po kelias66•
SJ

• Topriežaslį nurodytisunku. Galimatik spėlioti: gal tai lėmė didesnis atstumas iki apskrities
centro,galga_u_sesnė vi~tosžydų bendruomenė, galnacių iniciatyvaar vietinilĮ baltaraiščilf uolu·
mas. Atsakytif š1klausimą galėtų padėti tik tolesni tyrimai.
•· Kadtai ~eg~lėjo įvykti be nacių žiniosir, tikėlina, vadovavimo,rodo ir tokia detalė: prieš su·
š_auda
nt pnešzydus buvoimlasiviešų žeminimoakcijų _ daugeliovietos gyventojl! akivaizdoje
Jiemsbuvonukerpamo
s barzdos.Vokiečiai ši „reginį" fotografavo.

.Tušči a gurguolė ":

Laižuvajau be žydų

Prasidėj us karui „per radiją buvo p ranešta, kad visi grįžtų p rie savo vietų. Aš,
kaip buvęs pa sie ni o policininkas, taip pat atėjau į valsčiaus pata lpas ... " - taip apie
įstoji mą i Laižuvos valsčiaus partizanų būrį liu d ijo vienas jo n arys 67 • Kitas, išsigandęs,
kad ga li būti suimtas ir ištremta s, slapstyt is m iške pradėjo dar birže lio 14 d . M iške
sutiko Domą Žukauską. Ik i karo slapstėsi kartu, o ja m kilu s D. Žu kauskas ėmė organizuoti bi'i rį. O rgan izac in is sus ir inkimas, kur iame dalyvavo vos 5 vyrai, įvyko bir že lio
23 d. D. Žu kausko, kuris ir buvo išr inkta s būrio vadu, namuo se. Greitai bendramin čių skaičių papildė dar keli nariai 68 , būrio narių skaičius išaugo maždaug iki 20 vyrų.
Nemažą jų dalį sudarė buvę Lietuvos Respublikos laikų pasienio tarnautojai (Laižuva - pasie n io su Latv ija miesteli s), policin in kai, Šaulių sąjungos n ariai 69 •
Birželio 23 d. būr io vyrai sulaikė 12 sovietinių aktyvistų, ėjusių Mažeikių-Ve
gerių keliu , apšaudė l engvąjį automobilį , važiavusį tuo pačiu keliu. Važiavusiej i juo
pabėgo, sukilėliai gavo trofėjų - mašiną ir du šaut uvu s. Atva žiav us į Laižuvą D. Žukauskas įsakė suna ikin ti likus ius vykdomojo komiteto dokumen tu s. Tą pačią dieną
bū rys Laižuvoje dar padegė tiltą pe r Vadakstie s upelį, ne s juo traukėsi Raudonosios
arm ijos da lini ai ir sovietiniai aktyvis tai 70 •
Po savaitės D. Žuka usko įsakymu buvo sui mti vietiniai buvę komun istai ir komjaunuo liai (iš pradžių jie bu vo laikomi Laižuvos stotyje, sandėlyje, vėliau u ždaryti į mieste lio koop eratyvo pas tato rūsį, d ar vėliau išsiųsti į Mažeikių kalėjimą)7 1 • Sui mti Laižuvos
žydai buv o uždaryti į vietos sinagogą. Pasak vieno baltaraiščio, liepos 12 ar 13 d. jis su
dar dviem bendražygia is suėmė du vietos žydus ir uždarė į Laižuvos sinagogą, kurioje
jau buvo apie 30 žydų72 • Kitas baltarai štis pri simena sinagogoje saugojęs apie 9 žyd q
šeima s7 3 (ž inant šeimų vidurkį, galima apskaičiuoti, kad buvo ne mažiau kaip 30 suimtųjq). Part izan ai suimtųjų nemaitino: m ais to jiem s at nešdavo vietos gyve n tojai. Baltaraiščiai mait inti leisdavę, tik patikri ndavę, kas ką at neša 74 • Maisto suimties iems parū
pindavo ir va lgyklos, kurioje maitintis galėjo tik partizanų būrio nar iai, darbuoto ja: ji
maisto atn ešdavo tiek suimti ems sovietiniams aktyvistams, tiek žydams 75 • Žydai bu vo
varomi į da rb us - ravėti runkelių į laukus , kurie priklausė valsčiaus savivaldybei7 6, šluoti miestelio gatvilĮ 77 • Žyda m s tek o pat irt i ir moralinį pažeminimą: miestelio aikštėje kai
kuriems iš jų baltaraiščiai viešai žirklėmis nukirpo barz da s78•
Liepos mėn . pabaigoje visi mieste lio žydai buvo išva r yti i Maž eikius 79 • Baudž iamosiose bylo se m in im as konvojuojamų žydų skaičius skirias i, tačiau realiau sias skaičius - ne da u giau kaip 40 80 • Vie ni buvo varomi pėsčiomis, o negali nt ys eiti vaikai ir
senyvo am žiaus žydai veža m i veži m ais. Iš Laižuvos „gurguolė" su „krovi n iu" pajudėjo
rytą, o į miestelį kitos die n os vakare grįžo tuščiomis81 •
Masiniam (įskaitant va iku s, m oteris ir senelius) žydtĮ suša ud ym ui nepritarė v ietos kunigas Alek sas Narkevičius. Jis esą neužstojo suimtų buvusių sov ietinit! aktyvis tlĮ, tačiau prieštaravo ko lek tyvi n ei žydl! kaltei ir atsakomybei. Šią nuomonę jis išsakė
b(1rio vadui D. Žuk ausk ui (su juo kunigui teko ne kartą su sitikt i, nes būrio štabas bu-
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vo jsikūręs pastate, lmris iki jį nacionalizuojant so:ietų v~ldžiai pri~a~sė_bažnyčiai, o
sovietiniaismetaisjame buvo valsčiaus vykdomasis komitetas .
kunigas kreipėsi
i būrio vadovybę prašydamas, kad namas būtų grąžintas, nes ir JIS pat s 1_1eturėjo kur
gyventi, nuomojosi kambari- Aptariant nekilnojamojo turto nu osavybes klausimą,
82
negalimabuvo nepaminėti ir tų dienų „aktualijų", l. y. žydų likim0 Likę žydų drabužiai buvo išgrobstyti baltaraiščitĮ, namų apyvokos daiktai parduoti iš varžytiniųSJ. Pasak vieno būrio nario , likusio žydų turto gavo visi buvę būrio
nariai, jis pats - 4 moterišk.'Us
žieminius ir vieną vasarinį paltą, 3 suknele s, 2 pagalves,
vienas vyriškas kelnes, moteriškus pusbaėiuss..

:~~el

Seda: burtas ,š audyti" ištrauktas
Prasidėjus karui Sedos valsčiaus partizanai organizavosi keliose vietovėse: vieni jų, ginkluoti ir beginkliai, rinkosi Leono Mikalausko sod yboje Kulšėnų kaime , kiti - Grūstės kaime. Čia susidarė gerokai didesnis būrys. Būtent iš Grūstės jie atėjo į
85
Sedą ir užėmė buvusio vykdomojo komiteto pastatą •
Sedos būrio organizatoriumi ir vadu dauguma buvusių partizanų įvardija agronomą, atsargos ltn. Antaną Stanciką56 , miestelio komendantu - mjr. Praną Vilutt . Į
būrį vyrai stojo vadovaudamiesi įvairiais motyvais: per radiją išgirdę, kad „vokiečiai
mums atiduos Lietuvą ir mes gyvensim nepriklausomi kaip iki l 94O-ųjų" 88 , išsigandę
suėmimo už priklausymą komjaunimo organizacijai 194O- 194 l m. 89 ir t. t. Būrys greitai išaugo maždaug iki 50 vyrų, iš k.'Urių apie 30 turėjo „šiokius tokiu s ginklus" 90•
Greitai būrio vadovybė davė įsak.1'mą ieškoti komunistų, sovietinių aktyvisllj
ir raudonarmiečių, juos suėmus - pristatyti į bū rio štabą91. Parti zana i taip pat patru liavo miestelyje, tikrindavo nepažįstamųjų dokumentus, o įtartinus sulaikydavo apklausai91.

Suimti sovietiniai aktyvistai buvo uždaryti Sedos kalėjime, kur į atstojo papras čiausias parduotuvės sandėlis93. Jų būta 30- 35. Buvęs kalėjimo vi ršininka s, į šias pa-

reigas paskirtas Sedos policijos viršininko 9\ tardomas prisipažino, kad jis turėjo organizuoti kalėjimo apsaugą, pranešinėti policijos virši ninkui apie suimtųjų skaičių,
priimti ir tikrinti siuntinius suimtiesiems, paskirti sargybą išvedant suim tuosi us į
apklausą, prižiūrėti vidaus tvarką. Kelis kartus suimtuo sius jis bu vo nusivedęs į savo
namus val)1i tualeto•;_ Per tardymus iš vienų suimtųjų buvo siekiama išgau ti prisipažinimą, kad jie buvę komunistai, konfiskuodavę ūkininkų grūdus, organizuodavę
9
mitingus 6,ki11jbuvo klausiama, ką jie dirbo sovietų valdžios metai s, kaip padėdavo
komunistams'" ir l. t. Suinltųjų protokolai buvo spausdinami rašomąja mašinėle, po
jais apklaustieji turėję pasirašyti98•
~iš~'e_ngtair s~imtųjų aukų. Buvusių būrio vyrų parodymai kvotų metu ski riasi:
~są sov1et1nių ~~stų buvo sušaudyta nuo 1599iki 5o u>0
_Tačiau bene patikimiau sia
Jau po karo sov1et1111ų pareigūnų surinkta medžiaga, iš kurios matyt i, kad Sedoje bu ·
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vo sušaudyta po 18 lietuvių ir žydų (tautybė nu statyta tik pagal pavardes ) - tikėtina,
buvusių sovietin ių aktyvistų ar bent jau kaltintų šia veikla 101
. Pirmieji 9 žydai buv o
sušaudyti dar birželio pabaigoje - galbūt 28 d. Jie buvo išvesti iš miestelio kalėji mo,
nuvaryti 2- 3 km už Sedos, į senkapių te ritoriją. Kas turėtų šaudyti , aiškintasi burtai s.
Lapelius su užrašu „saud yti" ištraukė du baltaraiščiai: vienam teko sušaudyti 4 , kitam - 5 suimtu osi us 102
. Suimti sovietiniai aktyvistai lietuviai buvo sušaudyti katalil-..-ų,
dar keli žydai - žydų kapinėse 103 .
Pirmą masinį žydų pogromą ankstų liep os 1-osios rytą esą įvykdė dviem sunkvežimiai s į mi estelį atvažiavę Telšių baltaraišėiai. Pasak A. Stanciko , kai Sedos partizanai
atėjo iš Grūstės, vieni telšiškiai girtuokliavo, kiti ieškojo vežimų , kad galėtų išsivež ti
p risigrobtą turtą. Nei jis, nei P. Vilutis nepajėgė sustabdyti atvažiavusiųjų savivalės. Po
šio jvykio miestelio komendanta s esą pastatęs sargybą, išleidęs įsakymą, kad turintie ji
ginklus juos atidu otų, kad už savivalę ir plėš imus bus suimama ir šaudoma nusikaltimo vietoje . Toks įsakymas žydus nuraminęs'°' .
Tuo metu Mažeikuose susikūrė apskr iti es valdyba, komendantū ra, poli cija, bu vo išleistas įsakas valsčiuose nevykdyti mirtie s bausmių. Tada pasirodęs ir potvarkis
atskirti visus žyd us '05. Daugum a sutaria, kad buvo suimta apie 300 Sedos žydų 106, nors
esama ir šiek tiek mažesnių ' 07 ar, priešingai , didesnių 108 skaičių.
Iš pradžių žydai buvo uždaryti miestelio centre buvusių parduotuvių patalpose.
Iš čia jie buvo varomi šluoti gatvių, valyti kiemų 109• Maždaug po savaitės perkelti į Zyd dvario 110daržines už mie stelio ' 11 •
Suėmus žyd us buvo surašytas jų tur tas, užantspaud uoti tušti likę narnai. Surašyti daiktai buvo vežanli į sandėlį ir perduodami valsčiaus viršaičio žinion 11! . Suimtieji
buvo varomi į darbus: valyti gatvių, krauti malkųm. 2.ydai buvo uždaryti apie dvi
savaites 11'.
Iš Zyddvario liepos pabaigoje ar pirmomis rugpjūčio dienomis 115 visi 116 žydai
buvo išvaryti į Mažeikius: vaikai, seneliai ir dai.l..'1aibuvo vežami vežimais w , kiti ėjo
pėsčiomis. Po dviejų dienų baltaraiščiai grįžo vežimuose parsiveždami likusius žydų
daiktus 118 • Būtent jie pirmiausia ir tapo naujaisiais daik.'1Ų savi ninkais. Vienas j ų apsi gyveno žydo name , kuriame buvo likę baldai , patalynė, smulkūs narnų apyvokos daiktai 119
, kitas gavo žydo wtj su gyvuoju ir neg yvuo ju inventoriumi (tie sa, policija naująjį
,.šein1ininką" iš ūkio 1943 m . i škėlė) ' 20 •
Išformavu s būrį dalis buvusių jo naritĮ jstojo į pagalbinę policiją 12 1. Buvusiems
partizanam s buvo išduo ti pažymėjimai (iš viso išdu ota apie -10), išspausdinti šapirog rafu ir pasirašyti atitinkamų pareigūm1. Pažymėjimai buvo išduoti visiems , kurie prašė, nor s realiai nieko ir nenuveikė 1 !2.
Kilus karui partizam1 būrys buvo sudar ytas ir Barstyčiuose. Jau birželio 22 d.
mie stelyje įvyko mitingas , buvo iškelta trispalvė. Kalbėtojas mol-..
·ytojas Alfon sas Jablonskis pranešė, kad prasidėjo kara s, paragino lietuvius stoti i partizanų būrj'D. Būrio
vadu tapo Liudas Benikauskas 1!'. Antrą karo dieną prasidėjo buvusių sovietinių aktyvistq suėmimai m . Netrukus buvo suimtos ir 9 ar 10 žydtĮ šeimų, jos u ždarytos įsina-
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gogą'26. Dauguma įvykių liudytojų sutaria , kad žyd ai buvo išvežti iš pradžių i Šates,
vėliau - į Sk'Uodą 127 , t. y. i Kretingos apskritj.
Būrys susidarė ir buvusio Renavo dvaro apylinkėse. Jo vadu tapo buvęs Lietuvos
kariuomenės kapitonas Stasys Baipšys128. Buvo suimti keli buvę sov ietini ai aktyvis tai.
Jie buvo greitai paleisti, tačiau kasdien turėjo ateiti į būrio štabą ir u žsi registru oti.
Atėjusiųjų buvo klausiama, ką jie veikia, kur gyve na , ar nesusitikinėja su k itai s suėmi
mo išvengusiais buvusiais sovietiniais aktyvista is 129. Keli nuo besitraukiančios Raudo-

nosios armijos atsilikę ir besislapstantys raudonarmiečiai buvo p as kir sty ti dirbti pas
ūkininkus"•. Vietos partizanai suėmė ir vienintelį vietinį žydą Faifkį Leviną bei jo
šeimą. Keletą dienų jis arešto sąlygomis buvo už.darytas savo namuose , po kelių dienų
visa šeima (5-6 asmenys) išvežtai Sedą, o iš ten , tikėtina, vėliau atsidūrė Mažeikiuose.
F.Levino sūnui Elckiui pavyko pabėgti, tačiau grei tai j is buvo sul a ikyta s ir baltarai š131
čių sušaudytas netoli Renavo esančiame Tvaskučių kaime . E. Levinas buvo užkastas
žūties vietoje ūkininko žemėje - baltaraiščiai nenorėjo gaišti laik o ve žti į artimiau sias
žydų kapines Židikuose ...131

• Lietuvospartizanų# veiklaTirkšlių valsčiuje

Valsčiuje prasidėjus karui įbirti mažiausiai du būriai - Žemalėje ir valsčiaus
centre Tirkšliuose.
Žemalės būrio organizatoriumi ir vadu tapo mokytoja s, buvęs vie tos šaulių būrio
vadas Stasys Laurikėtis 133 • Būrio vyrai budėjo kelyje Žemalė-Račiai (,,reikėjo į miestelį
neįleisti įtartinų asmenų"), saugojo sovietų valdžios metais įkurtos mašinų ir traktorių
stoties žemės ūkio inventorių, suiminėjo buvusius sovie tiniu s aktyv ist us 1:1<. Žemalėje
gyveno vos dvi žydų šeimos, iš viso 8-9 asmen ys. Visi jie ma ž.daug liepo s l Od. buvo iš-

varyti į valsčiaus centrą 135• Vienas konvojuotojų gavo išvežto žydo arklį su vežimu, dar
vėliau - ir žemę, nes, anot jo paties, gyveno sku rdžiai ir neturėjo savo arklio ...136
Partizanų būrį Tirkšliuose organizavo vietos gyventojas, iki sovietinės okupacijos buvęs etatinis policininkas Alfonsas Virk uti s. Eilinius nariu s stoti į būrį skatino
idealistiniai ir pragmatiniai su.metimai. Vienas jų, sui mta s po karo, liudi jo: ,,Į būrį aš
įstojau, kad kovočiau su tarybų valdžia už savarankišką Lietuvą, t. y. u ž tokią, kokia ji
buvo iki tarybų valdžios įvedimo[ ... ]. Smetonos metais[ ... ) mokesčiai buvo ma žesni nei atėjus tarybų valdžiai, todėl tada gyve nti buvo daug lengviau. " 137 Kitas tikin o
patikėjęs geresnio gyvenimo pažadais: ,,Nereikės pačiam rūpintis maisto produktai s,
gerai maitins, o darbo bus mažai."'ia
Iš pradžių būrio vyrai, kurių buvo apie 20, saugojo miestelį, tiltą per Vento s upę,
kartu su vokiečių kariais du kartus šukavo mišką, bet ni eko nerado' 39, tikrin o dokumentus, ,·ažiuodavo į aplinkinius kaimus sau maisto 1'°.Paskutinėmis birželio dienomis prasidėjo buvusių sovietinių aktyvistų suėmimai. Jie vyko spo ntani škai: prisimi nus kurio nors kaimyno aktyvią veiklą 1940-1941 m ., jis buvo suimamas 1 ◄ 1 . Visiems
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būrio nariam s buvo išd uodami balti raiščiai su raidėmis „LP"; tai reiškė „Lietuvos
•
"142
partizanas
.
žyd us pradėta suim ti liepos pradžioje. Pas vietos gyventoją P. Tėvelį atėjo Tirkšlių po licijos viršininkas Šeirys ir liepė iš pradžių „atlaisvinti " rūsį, vėliau - daržinę.
Okini nka s jo nurodymą įvykdė1◄ 3• Daržinėje buvo uždaryti žydai vyrai. Čia jie buvo
laikomi iki išvarant į Mažeikius. Maždaug po dviejų savaičių suimtos žydės moter ys
su vaikais ir uždarytos į vietos sinagogą '+<.
Suimtųjų skaičius įvairuoja: pagal vienų atsi min imus, valsčiuje gyveno nuo 3 iki
10 žydų šeimų'", pasak kitų liudytojų, uždarytų žydų buvę apie 40 146. Akivaizdu, kad
pastarasis skaičius yra padidintas, žydų bu vo daugiau negu dvi dešimtys .
žydai buvo varomi į darbus, dažniausiai šluot i miestelio gatvių1◄ 1 . Maistu juo s
aprūpindavo vie tos gyventojai; partizana i tam netrukdė, netgi patys perduodavo
maisto 148.
Rugpjūčio prad žioje 149 visi suimtieji baharaiščių ir pol icininkų buvo išvaryti į
Mažeikius ir ten rado amžino poilsio vietą .

Vegerių partizanų.negeri

sapnai"

Vegerių valsčiuje susidarė daugiau kaip 20 vyrų būrys 150. Įstoję į būrį jo naria i

gaudavo ginklą ir skiriamąjį ženklą - baltą raištį 151. Būriui vadovavo Jonas 152 Juška. Jis
Lietuvos nepriklausomybės met ais tarnavo valsčiaus policijos viršininku '5J, o prasidė
jus karui ėmėsi iniciatyvo s suk urt i sukilėlių būrj.
Pasak buvusių būrio narių, partizanai naktimis su ginklais rank ose patr ul iavo
po miestelį, kartą šuka vo mišką ieškodami besislapstančių raudonarmiečių, suiminė
jo, saugojo, vėliau į Mažeiki us išvežė kelis suimtus sovietinius aktyvist us'~ Žydai (6-7 šeimos)' 55buvo suimti liep os mėn. pirmoje pusėje 156 . Visi uždaryti
į sinagogą 157
. Netrukus miestelyje pasklido gandai, kad kitą dieną po suėmimo žydai
vietos baltaraiščių buvę apiplėšti - iš jų esą atim ti pinigai , aukso dirbiniai 158. Liepos
pabaig oje ar rugpjūčio pradžioje (ši data minima dažniausiai ) 159žydai, lydimi partizanų, kurių vyresniuoju buvo Alfonsa s Apeikis Qis kartu buvo ir būrio vado pavaduotojas)160,iš valsčiaus ce ntro bu vo išvežti į Mažeikius. Kar tu b uvo vežami ir keli vietiniai
sovie tini ai aktyvistai 161. Juos vežė tam tikslu i į valsčiaus centrą iškviesti ūkininkai: ,, Į
mano vežimą pasodino penkis suimt us žydus[ ... ]. Į kitus vežimus susodino likusius
sui mtu osius." 162Vežimų skaičius įvairuoja: nuo 3-4 163iki 7 ar 8 1.... Iš šonų su d vira čiais koloną lydėjo ginkl uo ti vietos baltaraiščiai' 65 • Nelaimėlių skaičius skir iasi , tačiau
dauguma mini apie 30 166
. Nuvežti žydai buvo uždaryti darži nėje, o rytojaus dieną
suša ud yti: v ieni būrio vyrai saugojo žydus darži nėje, kiti konvojavo juo s į šau dymo
vietą. Esą t ik Povilas Voveris gyręsis šaudęs žydus 167
.
Buvę part izanai, atlikę „užduotį" ir grįžę į Vegerius, gavo ir „likviduojamo " žydų
turt o. Būrio n arys Albertas Balsevičius gavo spintą, lovą, 2 pagalves ir patalynės 168 , Do -
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Viekšniai
: nuožydų . fotosesijos"ikižūties
1937 m. valsčiaus centre Viekšniuose gyveno gausi žydų bendruomenė - apie
·
11·0 cent re 171. v·1ską pakeitė
130 žydų šeimlĮ (maždaug 500 žmon ių), dauguma - mieste
prasidėjęs Vokietijos-SSRS
karas.

. .

.. . .

.
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1941m. bir1-elio
23 d., 1. y. traukiantis Raudona1a1armtJal tr dar nepas1rodz1us
vokiečiams, Viekšniuose įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo 7 asmenys. Susirinki-

mui vadovavomolqrtojas Antanas Milčiusm. Pasak jo paties, besiburiančių vyrų tikslas buvo apsisaugoti nuo plėšimų, nes miestelyjeneliko valdžios - rusai pasitraukė,
vokiečiai dar nebuvoatėję. Įvesti tvarką per radij ą kvietė ir Kaune susidariusi Juozo
Ambrazevičiau s vadovaujama Laikinoj
i vyriausybė 173 • Per Kauno radiją skambėj o Lietuvos himnas, buvo pranešama apie Kauno išlaisvinimą iš bolševikų, apie atgimusią
Lietuvą ir kt. Lietuvia
i buvo raginami imti va l dži ą į savo rankas174. Vietos aktyvistai
taip ir padarė. Esą buvęs parengtas kreipimasis ir į Raudonos ios armijos kariškius:
jie buvo kviečiami nesipriešinti, sudėti ginklus, raginami eiti pas lietuvius ūkininkus,
kur rasią prieglobstį ir maisto. Kreipimasis buvo išspausdintas šapirografu ir iškabintas Viekšniuose.Tačiau kitą dieną miestelyje pasirodę Raudonosios armijos kariai ir
aktyvistai buvo priversti išsiskirstyti. Sukilėliai vėl susirinko 27 d. Vadovauti būriui
pasiūlyta Juozui Mačiui, buvusiam Lietuvos kariuomenės kapitonui. Susidarė 17 vyrų
būrys. Vėliau jo narių skaičius gerokai išaugo. Būrys nuginklavo ir suėmė kelias dešimtis raudonarmiečių ir buvusių sovietinių aktyvistų. Kariškiai buvo perduoti vokiečiams, o buvę sovietiniaiaktyvistai išsiųsti į Mažeikių kalėjimą 175.
Kartu su sovietiniais aktyvistais lietuviais už tą pačią veiklą buvo suimti ir keli
žydai. Vieną jų - žydą gydytoją - teko vaduoti Viekšnių kunigui vikarui Vincui Senkui. Jam tai esą pavykę ne tik dėl senos pažinties su partizami vadu J. Mačiumi 1 76, bet
ir dėl to, kadsuimtasisbuvęs geras specialistas'" . Ši gelbėji mo akcija nebūtų pavykusi,
jeigu jau būtų prasidėję masiniai žydų suėmimai. Tačiau antižydiškos nuotaikos dar
tik buvoeskaluojamos, nors tai vykosparčiai.
Netrukus prieš žydus bu\'O imtasi juos žeminančių akcijų. Vieną tokią akciją
(greičiausiai ji vyko žydų dar nesuėmus, t. y. maždaug liepos pradžioje) užfiksavo
partizanasir miestelio fotografasBronius Daukšas. Jis padarė dvi nuotrauk as: vienoje
jų vokiečiai kariškiai miestelioaikštėje tyčiodamiesi žirklėmis kerpa senoliui žydui,
greičiausiai rabinui, barzdą 118; kitoje kažkuo (greičiausiai derva) tepa žydus. Akcija
buvosurengtaturgausdieną, kai į miestelį susirinkdavo daug vietos ir aplinkinilJ kai·
mų gyventojų 1'1. Pirmą nuotrauką fotografasiškabino savo ateljė lange ir pardavinėjo
1

po 50 kapciklĮ arba atiduodavo nemokamai180• Už tokią „veiklą" vietos gyventojai
ėmė fotografą smerkti, todėl jis turėjo pakeisti gyvenamąją vietą - išvažiavo b,yventi
į Telšius, kur, beje, apsigyveno žydo, patekusio į Telši ų getą, name1R1• Yra išlikę liudijimų ir apie kitus žydų žeminimo atvejus: esą jie buvę kinkomi į vežimą ir vežiojo
vandenį 181 .
Raštišką įsakymą suimti visus valsčiaus žydus ir uždaryti juos į getą J. Mačius
iš Mažeik i lĮ komendan to Pečiulio gavo liepos mėn. Miestelio „komendantas" (vietos
civiliai gyventojai dažniausiai būtent taip vadino partizanų būrio vadą) j.sakymą jvykdė. Iš pradžitJ buvo suimti žydai vyrai (suiminėjo keli vokiečiai kariai ir vietos parti zanai lietuviai), o po kelitĮ dienų - ir moterys bei vaikai1u. Suėmimo data šiek tiek
skiriasi, tačiau sutariama, kad liepos viduryje visi žydai jau buvo suimti.
Suimtų žydų buvo daugiau kaip 400 1M , realiausia suėmimo data - tarp liepos 7
ir 15 d.185Policininkai1116
ir baltaraiščiai, pasidaliję grupėmis, žydus suimi nėjo šeimomis187. Vienas jų tardomas prisipažino, jog užėję į žydų namus leisdavę pasiimti tiek
daiktlĮ, kiek paneša, ir juos išvarydavo, o likusius tuščius namus užplombuodavo 188 •
Moterys ir vaikai buvo uždar yti sinagogoje189, vyrai - medinėje daržinėje'""· Greta
atskirai buvo uždaryti asmenys, kaltinami įvairia sovietine veikla. Abu pastatai buvo
aptverti viela191. Tik suėmus žydus atvykę vokiečiai surengė kratą. Per ją buvo rasta
keli tC1kstančiai sovietinių rublių, keli JAV doleriai, keletas auksi nių monetų. Vertingiausius „radiniu s" vokiečiai pasiliko sau192. Žydai buvo laikomi suimti apie dvi
savaites19
3,gavus vokiečių pareigūnų įsakymą - išvaryti į Mažeikius1<J<. Tai įvyko greičiausiai liepos pabaigoje ar pirmomis rugpjūčio dienomis 1os.Viekšnių baltaraiščiai
iš Mažeikių grįžo po dviejq diemi. Kai kurie iš jų parsiveiė ir šiek tiek pinigų, gautų
už žydų konvojavimą, likusių aukt1drabužių 196•
Bijant turt o grobstymo, suimtq žydtĮ namai buvo užantspauduoti. Maždaug po
20 dienų plombos buvo nuimtos, sudaryta 5 na rių komisija, kuri iš pradžių turtą
inventorizavo, o paskui - ,,likvidavo": gerus daiktus ir baldus atidavė baltaraišč iam s ,
prastesnius - valsč iaus gyventojams'~.
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2idikų žydų

dalia: vietoj Palestinos- i Pavenčius

Prasidėjus karui partizami bC1r
ys įsteigtas ne tik valsčiaus centre Židikuose, bet
ir Dapšh.1
, LC1šės ir UkrimĮ kaimuose.
DapšilJ kaime partizanq bC1r į įsteigė ir jo štabą savo namuose įkūrė Steponas
Kenst avičius 1 w, LCišės partizanq būriui vadovavobuvęs vietos šaulių vadas200 mokytojas Henrikas Adamkevičius201 , UkrimĮ vyrams - Kazys Pučinskas 202; Židikuose bC1rio
vadu tapo Klemas Alšauskas20J (jo šeima - žmona ir trys vaikai - prieš pat karą buvo
1• BCtrilĮ uždaviniai buvo panašūs: suiminėti besitraukiančius
ištremta iš Lietuvos)20raudonarmiečius, patruliuoti miestelyje bei apylinkėse ir sulaikyti įtartinus asmenis
(ŽidiklĮ bC1ri
o vyrai sulaikė, nuginklavo ir iš pradžitĮ į bCtrio štabą, o vėliau i Mažeikius
nuvežė mažiausiai 10 raudonarmiečil1 205 , DapšiLĮ - ne mažiau kaip 9)206 • Bene labiau-
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siai valsčiuje išgarsėjo Lūšės parti zanai. Jie įvykdė diversiją Lfišės geleži nkelio stoty.
je207
: išardė bėgius, sustabdė traukini su raudonarmiečiais ir keliolika jų suėmė203.
Žydus pradėta suimti dar liepos pirm oje pusėje. Suimti Pikelių žyd ai (juo s, daly.
209
vaujant vokiečiams, suėmė keli Lūšės baltaraiščių bfirio vyra i) iš pradžių buvo uždaryti kaimo sinagogoje, o po kelių dienų vežimais išvežti i šalia Žid ikų esantį Astei kių
kaimą. Vietos gyventojai, varyti i šiuos darbus, sutaria , kad vežimų b(tta apie 20210,0
vežamų žydų - apie 100111• Viena jvykių liudytoja prisiminė: ,,Kai gurguolė su vežimais pajudėjo Asteikių link, kilo didelis verksmas, tiek išlydinčitJjlJ juo s, tiek ir žydų,
212
verkė moter ys ir vaikai, man pasidarė bloga ir aš gr jžau namo ." Asteikiuo se žydai
buvo uždaryti i daržinę2 ' 3 •
Labai tikroviški eilinių įvykių stebėtojų atsiminimai apie Židikų žydLJ likimą.
Štai vienas fragmentas: ,,Kai 1941m. užėjo vokiečiai, parėjo Alšauska s Klema s, sutvė
rė štabą. Praėjo kokia savaitė ar pusantros, pranešė žydam s, kad reikia susitvarkyti su
savo turtu . Vieną dieną pranešė, o kitą jau rinko žydu s. Žydai bėgo pas pažįstamus
lietuvius, užrašė jiems savo namus, pasidėjo kai kuriuo s d aiktu s [... ]. Kai vežė žydus
(buvo pavarytos padvados), leido pasiimti drabužių, kita s ir čiužinį įsidėjo. Suvarė
visus Asteikiuose į Valančio [...] ir Kekio [...] dar žines su vi sais vaikai s, su visomis
šeimomis. Ką žmonės turėjo geresnio, tą pasiėmė, truputį į sidėjo maisto . Klebon as
Martinkus suorganizavo maisto gabenimą. Man davė leidimą vežti valgyti [...]. Buvo
pasalryta sviesto po pusę kilogramo duoti tik vaikams, o aš daviau šeimai po kilogramą. Vieną kartą man pristatė daug rūJ...-ytos avieno s. Nuvežiau ją. Atve ždavau ir dar žovių. Priraudavau iš jų daržų morkų, burokėlių, bulvių. Itingo (Gerškienės) name buvo
daug miltų. Iškepiau didžiausią papečkį pyrago ir nu vežiau . Vežiau į ab i daržines, nes
jos buvo viena šalia kitos. Žydai patys mokėjo už maistą. Pieną pirkdavo pa s Valantį
ar Kekį. Duonos, mėsos vežė ir Itingienės kumetis. " 2 "
Vėliau moter ys su vaikais buvo išvežtos i Ruzgų dvarą, vyrai palikti Asteikiuose.
Ruzgų daržinėse atsidūrė ir iš Pikelių atvežtos motery s su vaikais. Visur buvo pastatyta sargyba, ginkluo ti baltaraiščiai budėjo dieną naktį. Parai žmogui buvo skiriama
150 g duono s. Kai kuriems suimti esiems bu vo leidžiama pirkti mai sto produktlJ iš
vietos gyventojų valstiečių, kurie maisto atveždavo prie sto vy klo s. Pavieniai balta raiščiai ir vietos valstiečiai, užtikrinę, kad žydai ni ekur nepabėgs ir bus grąžinti į
stovyklą, paimdavo juo s žemės ūkio darbam s. Tačiau nakčiai vėl vi si buvo uždaromi
ir saugomi 215.
Liepos antroje pusėje valsčiaus policijos vado Vytauto Tamošaičio įsakymu visi
žydai buvo išvaryti į Mažeikius: jauni ėjo pėsti, seneliai ir ma ži vaikai buvo vežami vežimais. Astcikių dvaro daržinėse uždarytiems žydam s „pasisekė" labia u: i Ma žeikius
jie buvo atvaryti šiek tiek vėliau - kai moterų ir vaikų jau nebebuvo tarp gyvųj11 2 ' 6•
Tačiau jų likimas buvo toks pat tr agiškas. Tokio likimo esą nieka s nesitikėjo: ,,žy dai
tikėjo, kad veši Palestiną, niekas nemanė apie sušaudymą, todėl ir namu s užrašinėjo,
ir kai kuriuo s daiktus pasidėjo pas gerai žinomus žmo nes [liet uviu s. _ v:B.]." 217 Tarp
vietos lietuvių buvo pasklidęs gandas, kad žydus veši Liubliną21s. Likęs žydtJ turta s pa-
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teko i buvusių kaimym1 , pirmiau sia baltaraiščitĮ, rankas. Vienas jų neslėpė dalį žydų
daiktų atidavęs neturtingi em s kai myn ams, sau pasilikęs „tik " patalynės, indų, dviratį
ir dvi karv es 2 ' 9 •
Valsčiaus žydt) auktJ skaičius nėra aišku s. Dau giausia neaiškumų kyla dėl Židikų
mies telio žydtJ skaičiaus: tard ymo prot oko luose jis svyruoja nuo 200 220net iki 800 221 •
Esama ir vieno liudijimo• , kuriam e minimas jau suimttJ ir stovykl ose uždarytų viso
valsčiaus žydų skaičius: esą Asteikių kaime buvo uždaryta apie 250 žydų vyrq, o Ruz gų dvar e - apie 700 moterų žydžių ir vaikų 222 • Tikriausiai šie skaičiai gerokai padidin ti, o valsčiaus aukų skaičius neturėtų būti did esni s kaip 400.

Maže i kių

miesto ir valsčiaus žydų likimas

Antisovietinės pogrindinės grupės Mažeik iuose ėmė burtis dar iki karo . Vienos
jų - ,,Penkto sios kolonos ", vadovaujamos

Antano Kenstavičiaus, - nariai buvo suimti
iki karo prad žios likus daugiau kaip mėnesiui 223 .
Prasidėjus karui parti zanq būrį organizavo kpt. Kazys Butkus. Jam tapu s policijos viršininku, būrio vado pareigas perėmė kpt. Pranas Totilas 224, kuris pirmas dvi
savaites buvo Mažeikiq komendantu 225• Būrio vado pavaduotojas ltn . Alfonsas Jurkū
nas organiza vo parti zanams kar iniu s užsiėmimus, skirstė karine s užduotis, tikr ino
postus , registravo norinčius stoti į būrį vyru s226• Norinčiųjų atsirado daug : kartais
minima net l 00 vyrų227 , bet šis skaičius gero kai padidintas. Dar vienas būrio organiza toriu s buvo Juozas Fabijonavičius, kuris greitai tap o saugum o policijos viršininku. Jis
inspektavo kalėjimą, jo įsakymu buvo suimami buvę sovietiniai aktyvistai 228. Parti zanų štaba s įsikūrė ša ulilJ klube2 29•
Birželio 25 d. bfirio vyrai jau suėmė pirmuo sius buvu sius sov ietiniu s aktyvi stus ir u ždarė juos į miesto kalėjimą 230 . Maždaug po savaitės jie tapo pirmo siomi s
aukomis : buvusius sovietinius aktyvistus esą šaudė vokiečiai, vietos partizanai tik
saugojo 231•
Pasak Mažeikiq saugume tardyt oj u dirbu sio Stasio Jankūno, kuri s, beje, pir momis karo dienomi s buvo Leckavos partizam1 būrio vadu, jis liepo s 17- rugsėjo
2 1 d. apklausė apie 50 komuni stt1, komjaunuolitĮ ir buvusitĮ sov ietinių aktyvistų232 •
Suimtus sovi etiniu s aktyvi stu s esą teisė vad inam asis „treje tas", t. y. Mažeikių saugumo vi ršininkas, miesto komendanta s ir apskrities viršininka s. Teismas vykdavęs už
uždarq dun1 , kaltinamajam nedalyvaujant. ,;rreje tas" priimdavęs nuo spr en di, taip pa t
skirdavęs mirtie s bausmę. Vėliau teismai persikėlė i apskri ties centrą - Šiaulius 233 •

• Jo autorius Domas Jon ika iš pradžilĮ maždaug savait~ buvo stovyklos viršini n ku Astc ikių kai1ne, vėl iau - stovyk los viršin in ko pavaduotoju Ruzg11dvare. Jam leko tikrinti sargybos pos tu s,
ap ri1pin1i suimtuosiu s du o na. Toki u pareigimu , mači usiu įvykius savo akimi s iš arti , norė t 11si
tikėll.
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Suimtų žydų skaičius kvotų protokoluose įvairuoja, tačiau bene tiksliausias skaičius bus apie l tūkst.m Tai patvirtina žinomas ir statistiškai patikima s faktas, kad
1940 m. liepos l d. Mažeikiuose gyveno apie 1100 žydLĮm, Buvęs partizana s Augustas Poškus tardytojui labai tikroviškai atpasakojo visą žydLĮ suėmimo eigą: i bfarj jis
įstojo birželio 25 d. ir esą jau po kelių dienų (dažniausiai minima žydLĮ suėmimo Mažeikiuose pradžia - birželio mėn. pabaiga- liepos prad žia) gavo įsakym,) suimti visus
žydus. Vykdydami įsakymą baltaraiščiai ėjo iš vieno žydų gyvenam o nam o į kitą, jų
gyventojus suimdavo ir suvarydavo i sinagogą236 • Užduotie s vykdytojai veikė grupelė
mis po 4- 5 žmones, vienas buvo paskiriamas vyresniuoju . A. Poškaus grupėje buvo 5
partizanai, jie suėmė apie 40 žydųm. Kitas baltaraištis Broniu s Vilima s su dar dviem
bendražygiais, anot jo, .,vokiečių įsakymu", suėmė 4 žydų šeima s, iš viso 22 asmenis.
!ydų suėmimai truko keletą dienų 238•
Iš sinagogos žydai buvo varomi į darbus, maisto suimtiesiems atne šdavo pažįs
tami kaimynai lietuviai239• Po mėnesio, praleisto sinagogoje240 , žydai buvo išvaryti i
šaudymo vietą - žydų kapines ant Ventos upės krant o.
Būta ir vieno sunkiai suprantamo bei paaiškinamo dalyko: apie 100 kalinamų
moterų žydžių buvo nuvarytos i Kretingą, tačiau ten jų nepriėmė ir grąžino atgal.
Kolonaivaryti sugaišta apie savaitę. 2ydės ėjo pėsčiomis, partizanai važiavo dvirači a is. Kolonos vyresniuoju buvo A. Jurkūnas. Partizanai pakeliui par(tpindavo suimtosioms maisto: keli baltarai ščiai, dviračiais aplenkę koloną ir užsukę į kaimą, pranešdavo apie ateisiančiuosius ir prašydavo ūkininkų pamaitinti žydes. Ūkininkai kiek
kas galėdavo atnešdavę duonos, mėsos ir pieno. Nakvynės taip pat buv o ieškoma
kaimuose2◄ 1 .

Sušaudžius žydus likęs turtas buvo suvežtas i sandėlį. Vėliau komi sija2" 2 ji skirstė
partizanams, dalį pardavė vietos gyventojams. Komisijai leidu s vienas buvus ių baltaraiščių pasiėmė lovą, spintą, stalą, 4 kėdes, ko stiumą , batus, patalynės (tiesa, po kurio
laiko, gavęs vokiečių valdžios įsakymą, lovą ir kėdes grąžino) 24 3 . Bfario narys Bronius
Vilimas gavo stalą, lovą, skrynią ir pūkinę pagalvę, jo sūnus Alberta s - siuvamąją
mašiną, bufetą ir geležinę lovą 2•◄- !ydų turtą skirsčiusiai komisijai priklausiusi Ona
Lukštaraupi enė 245 nenusiskriaudė ir pati - gavo sofą, indų ir kt.
Leckavos miestelio, priklausiusio Mažeikių valsčiui , sukilėliLĮ būrio ištakų reikia ieškoti šalia jo esančiame Mantvydų kaime. Dar birželio 23 d. (m inim a ir birželio 25 d. data, bet ji mažai tikėtina) kaimo gyventojo Juozo Buivydo sodyboj e ėmė
rinktis vyrai. Kaimas buvo nuošalus, besirenkantys vyrai niekam nekrito į akis. Tuo
metu per Leckavą traukėsi Raudonosios armijos daliniai. Kilus susišaudymui su raudonarmiečiais žuvo sukilėlis Augustas Liaugminas246• Ne mažiau svarbu buvo ir tai,
kad sodybos šeimininkas turėjo radijo imtuvą. Pasiklausyti rad ijo nauji em, atėjo šešiese: Lietuvos gyventojai per radiją buvo kviečiami kurti būrius, gink luoti s, kovoti su
2 1
Raudonąja armija • . Antras susirinkimas įvyko 24 d. Prisidėjo dar keli vyrai, nutart a
organizuoti būrį, kviesti i ji stoti kitus savanorius24ij . Kalbėta ir apie būtinybę suimti buvusius komunistus bei sovietinius aktyvistus: būrio steigėjai sifal ė kandid atOras
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(dažniau siai kai mym1), ką rei kėtų suimli 219 . Praėjus frontu i bOrio štabas iš J. Buivydo
vienkiemi o persi kėlė į Leckavos miestelį.
Būrio vadu buvo išrink tas ilgametis policininkas ( 1940- 1941 m. dirb o milicininku ) Stasys Jankt1nas 2s0 • Jam vadovaujant prasidėjo suėmima i, tačiau kol kas tik
buvusiLĮ sovieliniLĮ aktyvislLĮ 251 •

2ydus pradėta suim li vėliau , kai liepos pradžioje bOrio vado pareigas ėmė eiti
Jonas Liepa252• Būtent jo įsakymu ir jam vadovaujant buvo suimti vietos žydai - iš viso apie 40253 - Pasak įvykių liudytojtĮ, tai įvyko liepos viduryje ar šiek tiek anksčiau 25-1 .
Anot buvusių partizanų, suim ti į namus nebuvo einama: žydams įsakyta susirinkt i
miestelio aikštėje, tada j ie suim ti ir uždaryti i daržinę 255• !kalinti žydai buvo varom i i
darbus - šluoti mi estelio gatvi LĮ2 56 • Maždaug po dviejtĮ savaičių išvaryti i Mažeikius257 •
Ten jLĮ laukė toks pats likim as kaip ir ki tų apskrities žydų.

Pavenčiai:

apskrities žydų bendruomeni>~
likimo atomazga

Gandai apie žydų šaudymą Mažeikiuose pasklido liepos pabaigoje258 , kai į miestrimis mašinomi s atvažiavo vok ieč i ai 259 • Įvyki ų liudytoja Ma r ytė Noreiki e n ė su
kaimyne liepo s 29 d. vakare matė, kaip į žydų kapines atvaryti žydai kasė duobes. Kapinės buvo apie 2 km už miesto, netoli Ventos upės, kairėje Mažeikių-Tirkšl ių kelio
pusėje. Iškasę du obes žydai buvo nuvesti atgal į darž inę, kur i buvo vos už kelių š imtų
metrų nuo kapinių 260 •
Daržinė priklausė Rapolui Lačui261 , kuris dar iki Vokietijos - SSRS karo repatr ijavo į Vokietiją262 • XX a. prad žioje buvusi savotišku taut inio atgimi mo simboliu, po 36
m etLĮ daržinė tapo paskut ine žydLĮ prieglauda prieš juos sušaudant.
Kitą dieną, t. y. liepos 30-ąją, žinodama, kad žydai bus šaudomi, M. Noreik ienė
nuėjo į lietuvių kapines, buvusias maždaug už 100m nuo daržinės, kurioje buvo laikomi uždaryti žydai. Ji matė, kaip pro kapines iš daržinės žydtĮ kapi n i ų link buvo varo mi
pasmerktieji. Varomu s žydus palei visą kelią saugojo ginkluoti baltaraiščiai. Po kuri o
laiko žydų kapinėse nuaidėjo šOviai263.
Įvykių dalyvia i pateikia dar daugi au deta liLĮ : pirmą šaudymo d ieną maždaug
6 val. ryto suimtuosiu s 40- 50 žmonit! grupėmis iš da ržinės pradėta vesti į žydų kapines; ten iš ank sto buvo iškastos duobės. Sargybiniai atvarytą grupę perduodavo apsaugai ir eidavo var yti kitos 264
. Žydai prie duobės buvo vedami grupėmis po 20- 50 žmonių. Iki duobiLĮ likus apie 20 m, jiems buvo liepiama nusirengti, kartais net nuogai tai priklausė nuo lyties ir amžiaus. Išrengtieji grupelėmis po IOžmonių buvo vedami
prie duobiq ir šaud omi. Sušaudžius buvo atvedama kita grupė. Į kapines egzekucijų
vykdytojams atveždavo maisto, degtinės, alaus. Li kę žydtĮ drabužiai buvo vežami i
Mažeikius ir parduodami, tač iau parti zanai, dalyvavę šaudyme, čia pat išsirinkdavę
geriausius daiktu s265 •
tą
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Po to nuo kraujo , šaudomųjų riksmo man pas1dare bloga 1r as nuo saudymo pa sitrau kiau . Man buvo liepta atvedinėti žydu si šaudymo vietą [ ... ]. Po šaudymo buvo dalija mas sušaudytujų turtas. Aš gavau dvi poras čebatų, kelnes, kišenini „O mega " firmos
laikrodį, tris auksiniu s žiedus. Mažeikių mieste mums davė valgyti ir gerti. Po to kitą
dieną, anksti ryrtą, visus sukilėlius iš Akmenės mašina nuvežė namo . Už šaudymą Ak-

3-4 dienas .• d

J944 m. pabaigoje kapai buvo atka sti ir atlikta teismo med · ·
k
• . K
.
• . .
1cm os e spert1ze. onstatuota, JOg 3 km nuo Maze1k1ų ant Vento s upės kran to žydų ka • . š .
. .
. .
.
.
,
pmese a 11a sme 110
karjero ~ast~s 5 kapaviete s, k_uno se uz~asta apie 4 tūkst. palaikų. Buvo atlikta 14 palai kų (2 vaikų ir 12 moterų) tei smo med icino s ekspertizė. Galvose rastos šauti nės žai zdo s. Ant vieno vaiko veido ir kaklo rasta žaizda , panaši i padarytą kas tu vu 21s (te ismo
ekspertizės išvados apibendrintos ir perkelto s i lentelę).

Lentelė. žydų masinių kapaviečių dydis, žin ios apie palaidotųjų skaičių ir
palaidojimo

l kapas

būdą

Kapo
ilgis

Kapo
plotis

(m)

(m)

Kapo
gylis
(m)

17

4

1,8

Palaidota

Įvairaus

amžiaus
palaikai, sumaišyti su kalkėmis.
Rasta drabužių ,
avalynės liekanų, asmeninio vartojimo
daiktų - puodukų,
rankinių ir kt.
žmonių

menėje aš dar gavau kailinius, kostiumą."1il
Pasak vieno Sedos baltaraiščio, konvojavusio žydus į šaudymo vietą, šaudymas

buvo organizuotas taip: žydus iš daržinės po 100 žmonių varė i šaudymo vietą. Ji buvu si apjuosta spygliuota \;eta ir saugoma ginkluotų sargybinių. Žydus šaudė grupelėmis
po 10 žmonių, prie š tai jie buvo išrengti iki apatinių. Baudėjų buvo 20, t. y. dviese tu rėjo šauti i vieną pasmerktąjį. Vadovavo vokiečių karininkai m . Vokiečiai esą buvę tik
pirmą dieną, o an trąją ir trečiąją visą »juodą darbą" lietuviai baltarai ščiai atlikę vieni.
Vienas vokiečių leitenantas fotografavęs šaudy mo eigą273 . Detalių gausa pasižymi kito
sedi škio liudijima s: »Iškasus griovius žydai buvo išrengti, vieni nuogai, kiti iki apatinių baltinių, o pavieniai kažkodėl buvo šaudomi su visais drabu žiais. Visų valsčių
sukilėliai buvo sumai š)rti, suski rstyti i komandas ir pa eiliui vykdė ša ud ym us [ ... ]. Prie
šaud ymo dalyvavo ir vokiečiai, bet paty s jie nešaudė [... ]. Už žmonių šaudymą aš gavau užmokestį - 300 rublių ir, be to, galėjau gerti sušaudymo vietoje svaig inamuo sius
gėralus, kurių sušaud ymo vietoje buvo pakankamai." 27•

2 kapas

14

4

1,6

Įvairaus

ti tose paCiose zydų kapmese . Šaudė tie patys, kurie šaudė ir žydus m .

amžiaus

žm onių palaikai, su-

maišyti su kalkėmis
3 kapas

40

5

1,8

4 kapas

14

3,5

2

Apie 1800

Daugiausia moterų
ir vaikų palaikai,
į vairiomis pozomis
Palaikai visiškai suirę, rasta drabužių

Panašūs viekšni škio liudijimai : atvaryti Viekšnių žydai bu vo uždaryti i daržinę.

~aud~ _ai prasi~ėjo kitą dieną: iš pradžių šaudyti buvo varomi vyrai, vėliau - m ote rys
ir vaika1. Motenms buvo liepiama nusirengti ; atsisakiusios paklu sti buvo mu šam os.
~ietuviai policininkai iš būrio ėmė po 10 moterų ir statė prie duobės: vien o m s šaudavo
l nugarą'. kito_ms -_i galvą. Maistas žudynių vykdytojams buvo pristatomas „j vietą" 275.
8
V< ~~~ zyd_ų ~aud~ą, i ž~_dy_~i_ų vi:t_ą buvo atva ryta apie 30 276 lietuvių komunis 1
~- okie:'.4 ka~mmkai 1~ ~radz1ų 1s JŲ tyc1ojosi, juos mušė, o pa sk ui ji e buvo suša ud y-

Pastabos

žmonių

Liekanų

5 kapas

Iš viso

4,5

2,5

1,5

16

Daugiau
kaip4000

Sušaudyti l 944 m.
rugpj ūčio 6 d.

HOlOKA
USTAS ll[TUVOJC19 ◄ l - l 9 ◄ 4 m

212

11o lokaus lU provincijoje

213

Nuorodos

Išvados

Vokietijai1941 m. vasarą ui.puolusSSRSir iš_L_ie'.uYos_t_r~uki~n~i~ Raudonajai
armijai,,isuoseMažeikių apskritiesvalsčiuose susikure sukilehq buna1. Vieni i bū
riusstojovedamiidealistinių motyYŲ ir vylėsi, kad Lietuva bus nepr iklausomai~, kiti tikėjosi gero atlyginimo, dar kiti - bijodami būti suimti už prielankumą sovietų
valdžiai1940-1941m. ar, priešingai,nusivylę naujo ios valdžios politika, nukentėję
nuo represinių priemonių (buvo atimta žemė, ištremti artimi eji ir t. t.) . Būrių vyrai
patruliuodavomiesteliuose,
saugojo gyventojus nuo plėšimų, suiminėdavo besitraukiančius raudonarmiečius ir buvusiussovietinius aktyvistus.
Masiniaižydų suėmimai Ylakiuose ir Mažeikiuose prasidėjo (tikėtiniausia) liepospradžioje,kituosevalsčiuose - maždaugmėnesio vidur yje.
2.ydaidažniausiai buvo suimami šeimomis ir uždaromi i sinagogas (jos buvo
visų valsčių centruose), rečiau - i daržines, rūsius ir pan. Suėmus žydus buvo surašomasjų turtas, užantspauduojam
i tušti likę namai. Surašyti daiktai buvo vežami į
sandėlį ir laikomiiki žydų sušaud}mO.
Ui.darytižydaibuvolaikomiapiedvi savaites (ilgiau - gal tik Mažeikių žydai).
Vyraipaprastai buvo laikomiatskirai nuo moterų, vaikų ir senelių. Kalinami žydai
buvovaromi į darbus- šluotimiestelio gatvių, ravėti runkelių, krauti malkų ir pan.;
neišvengta juos ž.eminančių akcijų. Maistu suimtuosius dažniau siai aprūpindavo vietos gyventojai.
Mažeikių žydainetoli miesto šalia Ventos upės esančiose žydų kapinėse buvo
sušaudyti paskutinėmis liepos dienomis, atvarytieji iš valsčių - pirmomi s rugpjūčio
dienomis. Šaudymai truko 3-4 dienas, juose dalyvavo Mažeikių ir valsčių baltaraiščių
būrių nariaiir policijospareigūnai. Neabejojama, kad vokiečiai kariškiai dalyvavotik
pirmą dieną.

Nurodomasįvairus prie Mažeikių sušaudytų žydų skaičius - nuo 3 tūkst. (pasak
jvykių liud}1ojų) iki4 tūkst. (anot komisijos, 1944 m. ekshumavu sios palaikus). Atlik·

tas tyrimas leidžiateigti, kad abu skaičiai, ypač antrasis, gerokai padidinti . Aukų būta
apie2,5tūkst.
Vieninteliai Ylakių žydai nebuvo išvaryti i Mažeikius. Jie - ne daugiau kaip
400- buvosušaudytiir palaidotimiestelio žydų kapinėse.
Likusiapskritiesiydų turtą pasidalijo buvę baltaraiščiai, ne toks vertingas turtas
buvoparduotasvietos gyventojams
.

, Neui111irfi111e
, parengė G.

E rslavai tė, Vil-

n ius. t 960, l l Op.

, l 941 111. Birie/10mkili111as
: Dokume11tr1
rinkinys, sud . V. Brandišauskas, Viln ius, 2000,

tardymo p roto koluose sąvokos „partizanas "
ir .sukilėlis" dažniausiai b uvo rašomos be
kabučių.

• D. Rakausko 1946 m . lapkričio 2 d . kvo tos
p. 109- 126.
pro tokolas, ibid ., b. 9-18 1/ 3, 1. l, l. 17.
0
, lb id ., p. 298 - 302.
' J. Samau sko 1947 m . sausio 2 1 d. teism o
, š iuos tr is rajo nu s miniu todėl , kad Mažeikių
posėdžio protokolas , ibid ., b. 855 1/3, l. 50:
apskri tis nag rinėjamu laikota rpi u apėmė ne
S. Cichanavičiaus 1958 m. rugpji1čio 28 d .
lik daba rtin į Mažeikių rajoną, be t ir dalį
tardymo protoko las, ibid., b. 45 111/3, t. l ,
Akmenės (Vcgcrių vis.) bei Skuo do (Ylakių
l. 27.
11
vis.) rajo nų.
l. Noreikio l 946 m. birželio 14 d. kvotos pro • Pirmiau sia Mažei kių krašto mu zieja us mu tokolas , ibid ., b. 47089 /3, l. 21.
ziejinink as Alg im a nta s Muturas . Autorius
" l. Daščio raitė, Akmenės žydai, VOANA ,
jam dėkingas už patarimu s ir vertingas nuo 2001 m., rašinys Nr. 63.
rodas.
" S. Cichanavičiaus 1958 m. rugsėjo 3 ir spa • A. Pocevičiaus ir A. Kupliausko 1947 m . kolio 25 d tardymo protokolai , LYA, f. K- 1,
vo 24 ir 26 d. kvotų protok o lai, Lietuvos
ap. 58, b. 45111/ 3, t. l, l. 27, 91.
ypati ngasis arc hyvas (toliau - LYA), f. K-1,
" ). Kašėtos 1946 m. spalio 14 d. kvotos pro to •
ap. 58, b. 9008/3, l. 15, 3 1.
kolas, ibid., b. 9481/3, t. l , L 68-69 .
7
Tip iškas pavyz d ys galėtų būt i sovietinių sau" A. Misiulio l 945 m. vasario 7 d . kvotos pro gumo organų po karo parengt a pažyma apie
tokolas , ibid. , b. 45019 /3, l. 260.
Mažeikių s ukilėlių būrį , veikusį 194 l m. Esą
" A. Dunausko 1945 m . rugsėjo l d . kvotos
anlisovietin ėse gru pėse buvo apie 300 žmoprotokolas, ibid., b. 47374/3 , L 21.
nių , jie karui prasidėjus suėmė beveik 200
'" l. oreikio 1946 m. birielio 14 d. kvo tos pro•
buvusi ų sovietinių partinitĮ aktyvistų ir apie
tokolas , ibid .. b. 47089/3, L 21.
11
2500 žydų . Akivaizdu , kad visi šie ska ičiai
K. Podelio 1944 m . gruodžio 3 1 d. kvo to s
gerokai padidinti , žr.: LSSR MGB Mažeikių
protokolas, ibid., b. 45019/3, L 90: S. Cich a apsk riti es viršinink o mjr . V. Pom yka lovo pa navi čiaus 1958 m. rugpjūčio 28 d. ta rdymo
protokolas , ibid ., b. 45 111/3, t. 1, l. 31.
žyma apie Mažeikių sukilėlių būrį, veikusį
1941 m ., ibid ., b. 20962/3, l. 151. To paties
" Akmenėje buvo dvi sinagogo s: vasaros di pareigūn o paren gtoje pažymoj e apie Laižudžioji ir žiemos mažoji. Abi sudegė 1942 m .
2r .: l. Dašėioraitė, Akmenės žydai, VOANA ,
vos sukilėlių būrį teigiama , kad jo na riai su200 1 m ., rašinys l\r. 63.
ėmė net ap ie 150 sovie tinių aktyvistų. Tai vėl
laba i padidinta s ir visiškai nerealus skaičius, • l. Dašėioraitė, op. ciL
žr:. LSSR MG B Mažeikių apskri ties J..-yriaus " lbid.
viršininko mjr. V. Po m ykal ovo 1950 m . spa • " J. Kašėtos kvoto l 946 m. spalio 14 d. pro •
tokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 9481/ 3, t. l ,
lio 12 d. pažyma apie Laii urn s sukilėlių būrį,
veikusį 1941 m., ibid ., b. 20970 /3, l. 150- 1, 2.
l. 69. Esama ir kitokios info rma cijos: žydai
Padidint as 2emalės partizanų būrio narių
sinagogoJe laikyti apie tris savaites (stovyk skaičius, jų tikrai nebuvo 80 ir tikrai ne visi
los viršininku buvęs Aleksas Daujotas. jo pa jie buvo „buožės" ar „šaulių organizacijos na•
dėjėj u - tasys Voras), tačiau ši informaci ja
riai", žr.: LSSR MG B Mažeikit1 apskrit ies virmažiau pa tikima, žr.: P. .Maigio 1946 m . rug pjūčio 10 d. kvotos protokolas , ibid., l. 128.
šin inko mjr . V. Pom ykalovo pažyma apie Laižuvos sukilėlit1 būrį, veikusį 194 1 m ., ibid , " S. Cichanavičiaus 1958 m. spalio 13 d . tard yb. 2 1136/3, 1. 134.
mo protokola s, ibid ., b. 451 11/ 3, 1. l , l. 76.
1
!domu , kad žodį „par tizan as" su kabutėmis " L Daščiorai tė, op. cit.
imta raš)•ti tik 1958 m . tardym o pro tokoluo - » Minėtas D. Rakauskas valsčiaus vi ršaičio pa se. Penkt ojo dešimtmečio antro sios pusės
reigasejo apie dvi savaites. Grįžus J. Mont vy-
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protokol11I
, lbld„ h. P 20196, L 17, 27, •111.
" 11.Slllnio 19411m. hnlnndžlo 22 ir 25 d. kvu
" K. Adnmnl t ic nės 1950 m. spalio 4 d. Ir
111protokolnl, lbid„ h. 36822/3, l. 14, 17.
S. Norknus 19~0 m. spnllo 20 el. lluclijinrnl,
" S. Jurk1i110 l \146 111. rugpjuč lo 6 d. kvolos
lbld., l. 115, 13l.
prowkolns, lhld„ h. 6343/3, l, 15.
" A. Na rkcvi č lnus 195 1 111
, kovo 7 d. kv111os
"' l\, ŠIiinio 194!1m. hnlnmlžio 22 ir 25 d. kvoprotokolas, lh1d„ l>. P 121R6,l. 29; M. Mi111prolnknlni, ihid„ b. 36822/3, l. 14, 17.
s lukc vič icnės 1951 m. b11
lanclžio 3 el. liudiji
71 O. t;nrblnylės 1950 m. spnlio 19 d. liudiji
111ru.
, ibid„ l. 69.
ll\llS, lbid„ b. P 20 196, l. 67.
" Pavr 1<lii u1, v1cn,1
s buvęs pnrliznnas nuslplr
71 N. l.iullo 1945 111
. sausio 24 d. kvo10s pro10ko splnl,Į, skrynią, sl,ll i nę Ir kutll,Į, i r.: S. )ur
k11
l11s,lbld„ b. 450 l 9/3, l. l 89.
ku 1101946 111. rugpjučio 6 d. kvotos proloko " 11. Ungnlčio l 9•1° 111.
snuslo 19 d. kvotos prolas. ibid., b. 6J.13/3, l. 16.
tokolns. lbid„ l. 233.
" ). Glodemo 1945 m. rui;sėjo 2 d. kvotos pro
·• ). Gltde n knės 1949 111. bir1.clio4 d. liudiji•
tokolas, ibicl., b. 191157/3, l. 35.
11111
s, ibid„ b. P-20196, l. 63.
" 11. S111n
ciko 19114111. gruodžio l 9 d. kl'olos
' ' K. llllucu knltės 1950 111
. spnlio 20 d. liuclijiprotokolas, ibid„ b. P- 19159, l. 12.
11111
s, ibid., l. 118.
.. S. Sakalausko l 947 111. sausio 9 J . kvolos pro,. O. Mikl klencs 1950 111
. spnlio 20 d, liuclijitokolns, ibid„ b. 5351/3, l. 17.
11111
s, lbid„ L 95. Yrnli11di
ji11111
, esą žydai bu- " 11, Standko 1944 111. gruodžio 19 d. kvu1os
pro1okol.1s, ibid„ b. P- l 9159, l. 12.
vo v11
romi dirb1i i 1ur1ing1111kinl11k111ikius
(i r.: S. l'e 1 kic11ės l 950 111
. spnlio 19 cl.li11diji- " V. Miknl.ntsko 1911'1111. spalio 29 d, kvotos
pro1okolns,ibid., b. 44403/3, l. 12.
11111
s, ibid„ l. 125) nr nel rnvėli vielos kunigui
" Šis motyvas gana relns, bet cgi istuojn, žr.:
prlklnus11 11 č h1 dnd.11(ir .: S. Norknus 1950 m.
). l'ėtkaus 1945 111. kovo l 7 d. kvotos prolospnlio 20 d. liudljimns, ibid., L 130).
kolns, ibid., b. 3 l 069/3, l. l O.
n S. Ružo 19,17 111. bnh111d
i io 10 d. kvolos
kJs. 1'rim1pa11111110biogmjij a, ibid.,
prolokolus, ibid., b. 593 l/3, L 3: S. Liut- "' A. S1.111ci
b. P- 19159, l. l·I.
kaus 19·19111
. kovo 6 d. liudijimns, ibid.,
•• ). Vilni,ms l \1-14m. sp,11io l 5 d. kvolos proto b. 131169
/3, l. 52.
kolas, ibid„ b. 10105/3, l. l l.
" ll. Šilinio 1948 111
. bulundi io 25 d. kvolos
" S. Snkaluuskol 947 111
. sausio9d . k-votos proprolokolns, lbid., b. 36822/3, l. 18.
1okol,1s
, ibid„ b. 535 l/ .l, l. l 7.
,. \l. Virbicku l 950 111
. rugscjo 25 d. kvo10s pro" ). Bu1k,1ul 9-18 111. geguU~s 8 d. kvotos pro lokolas, iblcl.,b. 20970/3, L 22.
'" Minimus nmi l11usi
t1s buvusi11 purtiza1111 tokolas. ibid., b. 3638'1/3, L 11; V. Uuėill
1951 m. liepos 23 d. liudijimas, ibicl„ b. Psk11iči11s - 20- 30 (i r.: A. Gndcikio l 9~6 m.
ltlS76, l. 40.
rugpj1ičlo •l d. kvolos protokolus, ibid.,
b. 6343/3, l. •14), 1:1činu mininm ir ,10- so " Policijosviršininku jvurdijnmas Juozus Daniulis, i r.: A. Jonušo 1911-1111.spalio 19 d.
(ir.: S. )11rk11110
1946 m. rugpj11~
io 6 d. kvokvolos prolokolas, ibid„ b. l Ol 05/3, l. 57.
los prolokolns, ibid„ b. 6'163/3, L lti). Dldtlnusią sui11111
1ir j Mni cikius išvuryllJiycl11 " 11. Jonušo 1944 m. gruodi io 8 d. kvolos pro 1okol11s,ihid„ l. 64.
sknil'hJ - nel 100 - mini pnrnpijos kunigas
l 944 m. spalio 23 el. liudijimas.
(žr.: 11. Nurkcviclnus l 95 l 111. kovo 7 d. kvo- "" K. Ud11lccvo
lbid., l. 104.
los protokolas, h. P- l 2 l 86, L 28). Ym ir itin
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"" ),),,ldv,,riu h11v11
v11,lln11nrn
, S,·d11
s 1lv11r,I\
,
m·s lb po 11130 IR.It 111, sukilimu 11
111,
•ko
lh11
I..h. "'~ l/.\, l. l'>.
~yd,uns, t.r.: 11. Kvlkl)'~, /\111
, 11/ 11
•111
11
,1, \111
" A, 1t111
•1o19•1S 111
. 1•11,11rh
12•1d. kv11
111, pro
nlu,, 198\J,t. •l, l'· .1711
.
111k11
l11,
, lhld„ h. l' l91S9, l. <1
5- 116.
" A. S1.111
dk11l'M<Im. ~ruod11o19d. kv,1111
~ 111J. Dnch, l 950 n1. hlr/l'llo 12 d. kvutu,
protokol,1s, I.YA, t. K l. 11
p. 5H, b. IR" IO,
protok11
l,1,, lhl<l..l. 12.
1.
79;
A.
K1
11hnr
,
1
19'-0
m.
A<
')\11
)11, 2•1 11.
"• A. lt11
tio 19•1~ 111.v11,.irm2•1d. kvoto,pro
li11di
jlm11
s
,
ihlc
l.,
l.
IIM;
A.
n,,ri:inm•i~l.1u
,
tokola,, lh1d„ l. •16.
1'1•14
m.
gru11
d
~l11
J
d.
kvotos
prot11k11ln
s,
1
"' Srdos val~č m111 vykd11m,1
jo komil<
·to 111/y
,bid .. h. 10105/3, l. 47.
Ol~Jhllll>,lhld., b, l ~510/3, l. 206,
sko l 946 m. gruoM.111
27 d. kvo
1°' V.Mlk11
l1111
sko 19•"1111.sp11lio
25 el.kvotos "' A. 1'1111lau
tos protokolns. lhid„ h. l' 14787, t. 2, l. 27.
protnk11l11,
, lhld„ b. •1'140
3/3, l. 9.
1" J. Vi111
l11
u< 19•1•1 m. l11pkričio 27 d. kvoto, 111A. Kn1hnro 1950 n1. i:cl\u)c, 2,1 d. liudiji
mns, ibicl„ h. l!1510/3, l. ICM.
protoko
las, lb1d„ b. lOl05/3, l. l R.
1" A. Sta11
cikn<, op. cit., ibld„ b. P 19159, ' " J. VIininus 1944 m. spalio 15 d. kvotos pro
tokolas, ihicl„h. l Ol 05/3, l. 11.
l. 15. Tatl,111
esama Ir kuo jvyk111
scenarl
jau,. l\,ą 1cl\i!kia1tydus suėmė ir suvare '" V. l\učio 1950 m. gegui cs 28 d. liudiji
mas, ibid,, b. 18510/3, l. 12!1; 7„ lrk inlcnės
l turgaus aik!tę, ten jie lnlkyti apie dvi
l9•1R m. gcguiė s 12 d. liudijimn,, ihid„
savaite<, pa1kull\<kirstyti: moterys ir vai
h. 36384/3, l. 39.
kai užclnrytil v1e1111
pnrclu otuvės snndtlj,
vyrai l kitą . Čia lnukdamilcmtle1jie prn 1" Esnnrnvieno liudijimo, knd liepos pabaigo
Jc1.ydės moterys ir valkai buvę iš pradfaJ
leido dar apie dvi snvaitc
s, žr.: J. Vilniau,
i~varyti i Ru1.g11clv11
r:1,o tik po to - j Matei
1944m. lapkri č io 27d. kvotos protokola,,
kius. Vyrai, kurhJ cs11buvę nplc 70, dar npic
ib1d., b. IOl05/3,l. 20.
savaitę laikyti Sedoje, o rugpjt1ėio pradžio
" 1 A. ~tanc1ka
1, op. cit., ibid., b. l' 19159,
)e išvežli tiesiai i Mažeikius, ir .: J. Vilninus
l. 16.
1"' A. Rači o 1945 m. va,ario24 d. kvotos pro
I\M4 111
. lapkričio 27 d. kvotos protokolas,
ibicl., b. l Ol 05/3, l. 21- 22.
tokolas, lhicl., l. 46; Z. Bučio 1950 m. vasario IHd. liudljl111
a1,ibid„ b. 18510, l. 132; "' Vd im11esą b(lla 10- 12, 1.r.: Z. l rkinlcn ės
1948 m. gegu1.ės 12 d. liudijimas, ibid.,
J. Vilniau
, 1944m. lapkričio 27 d. kvotos
b. 36384/3, l. 39; '/.,,Buč io l 950 m. vasario
protokola
s, ibld., b. lOl05/3,l. 21; V. Mika18 d. liudijimas, ibicl„b. 18510/3, l. 132.
lausko 1944m. spalio29 d. kvotos protoko"' V. Huč lo 1950 111
. vnsnrio 18 el. liudijimas,
las,ih1d„ b. 44403/3,l. 13.
"' Minimas skaičiu s 20, žr.: S. Ovčin ikova,
ibid., l. 133.
A. Sova11e, Niek,,o 11e1111
s1k11lt
f, VOANA, 1" J. Dacio 1950 m. gcgu i.ės 15 d. kvotos pro
2003 m., ra~lny, Nr. 60; A. Rimšo1 tanly,
tokolas, ibid„ l. 7 1.
mo 1958 111
. spalio29 d. protokolas, l.YA, 120 l. !liaukos 1946 m. vasario 27 d. kvotos pro·
f. K l,np. 58, b. 45111/3,1.144.
tokolas, ibid., b. 47082/3, l. 32.
1'" Kalba111
,1apie500 ar beveiktiek,žr.: V. Bu- '" S. Žeirnavičiaus 1953 m. sausio 28 d. kvo·
čio 1950 111
. gegu žės 28d. liudijimas, ibid„
tos protokoh1s, ibid., b. 265•10/3, t. l, l. 70.
b. 18510/3, l. 128 (nors priešdve;us metus "' A. Stancib s, op. cit., ibid., b. P-19159,
jismi nėjo tikapie200,i r.:\l. Bučio 1948 m.
l. 16- 17.
121 K. Skirzgailos 1948 m. spalio l 9 d. liudijigegužės 12 d. liudijimas, ibid., b. 36384/3,
l.41); A.Stanciko 1944m. gruodžio 19 d.
mas, ibid., b. 12866/3,l. 36.
kvotos protokolas, ibid., b. P-19159,l. 12. 1" P. Tikužio 1951 m. rugsėj o 8 d. kvotos pro·
Esama ir visai ncreali11
skaičių - daugiau
tokolas, ibid., b. 20826/3, l. l 6.
kaip l000, žr.: Z. Buč io 1950 m. vasario "' K. Skirzgailos 1948 m. spalio 19 d. liudiji18 d. liudijimas, ibid., b. 18510/3, l. 135.
mas, ibid., b. 12866/3, l. 36.
"' J. Slankau
s 1958 111
. gruodžio3 d. tardymo 12• S. Skrupskio 1948 m. spalio 21 d. liudiji·
protokolas,ibid., b. 45111/3, l. 265.
111as,
ibid., l. 40.

, \l. Jurnmo1,147 m. ,.,u,lo U d. lh11ll
li11111
s,

"' A. J11hh
111
sklo l 9•15 m. s11
usln .l l d. kvotos
p1<1tokol11
s, lhld„ h, P l 71150, l. 115; V. St.i
nil'nc~ 19~ l 111
, liepos 6 d. lludi)lnrns, ihld„
h. 201126/.1. l. 52; S. Plnt11111111
s l9•111111
. sp11
lln u, d. kvotos protoknl11
s. lhld„ b. 12!\M/J,
l. 16.
1i• 1\ . l)ru ~kinlo 1950 111
. ru gpju ėln 7 d. kvo
tos protokolns, lhicl„ h. 20905/3, l. U .
1„ A. Druskinio 1950 111
. fll [l pj u ėin 9 d. kvo
tos pr1110k
olns, lhid„ l. 25.
1'" s. i',nlrcklo l \M(\ 111. liepos 23 d. teismo po
sėdžl11 protoko lns, lblcl.,b. •13304, l. 39.
1" A. Druskinio 1950111. rugp)i\ ėlo IOcl. kvotos protokolns, iblcl„ b. 20905/3, l. 211
.
,., A. Snltono 1957 m. l a pkr iėlo 22 d. llucliji111
(1s, ibicl..b. 43304/3, l. l •12.
'" 1.enrnlės apylinkės Darbo žmonil1clcputn111tarybos 1952 m. ru gpji,ėio 17 d. palymė) imas, ibicl.,h. 2 1136/3, l. 2, l. 158; J. Gcccvlėi11 us 1951 m. rugpjt1ėio 22 d. kvotos
protokolns, iblcl., b. 2 1908/3, l. 45.
1" J. Ulskio 1952 m. rugsėjo 27 d. kvotos protokolas, ibid., b. 21136/ 3, t. l, l. l •l<I; J. Gcccv iėlnus 1945 m. vasnrio 16 el. kvotos protokolas, ihid., b. 2 1908/3, l. 165.
"' A. Hntnvi č lnus 1944 m. lnpkričio 22 d. kvotos protokolas, ibicl„ b. 678/3, l. 11; LSSR
MGB MnfoikhJ apskrities vir~ininko mjr.
V. 1'0111
yknlovo pažyma apie žc mnlcs sukllėl ilJ bi"
1rj, veikusi 19•1l rn., ibid„ b. 2 1136/3,
l. 2, l. 134.
1-"' V. Pocev i ė la us 1944 111. gruodžio 16 ir 31 d.
kvollJ protokolni, ibid., b. 21908/3, l. 150,
152.
'" K. Vainučio l 9•16 111. birželio 7 d. kvotos
protokol11s,ibid., b. P- 17579, l. 10- 11.
11' A. Kupliausko 1947 m. kovo 26 d. kvotos
protokolas, ibid., b. 9008/3, l. 30.
u, K. Vninučio 1946 m. birželio 7 d. kvotos
protokolas, ibid., b. P-17579, l. 9, 11.
110A. Poccvit laus liudijimas per akistat.J su
'A. Kunsmonu 1947 m. kovo 24 el., ibid.,
b. 9008/3, l. 58.
141J. Šopio 1949m. rugsėjo 22 d. kvotos proto•
kolns, ihicl., b. P-20167, l. 31.
" ' V. Dimskio 1949 111
. rugpji1čio 30 d. kvotos
protokolas, ibid., b. P- l 873 1. l. l 6.
"' P. Tėvelio 1949 m. rugsėjo 9 d. liudijimas,
ibicl., 1.74.
"• M. Gabalienės 1949m. rugpji1čio 3 d. liudijimas, ibid., l. 48.

1
"

VlrM11
ii,1t)vli,1gyw·
nl111tl<
11
· /iki11111
/, VOAN1\ ,
2(K~
I 111
„ n~linys Nr. IIJ.
'" l'. Tėvelio IIM9 m, rugscjo 9 d. ll11d
lji11rn
s,
I.YA,f. K l, 11p
. 511
, h, P 1117.11, l. 7'I.

lhld,; l. llru>.o 1950 m. lnpkrlčio 2 d. kvo
los protokol,1~, ihld„ h. 209•16/J, l. 57.
1" M. Gah,1ll cnės 1949m. rugp)Mio .l d. li11d1
j1m,1s, ihid„ h. P l 11
73 l, l. 411
.
,,. P. Tė velio 1949 m. ru11sc)o 9 ,l. liudiJi11111
s,
ihicl„ l. 7-t.
11
" Apsk11iėluot ,1 pngnls11im111
p11rtl1
1,111
1p.,ro
dymus kvo111 metu; l11ip put fr.: A. Skipn
rio 1949 m. l11pkrlčio 4 d. ho tos protokolas, ibicl., b. 408'18/J , l. 17; A. Sim.11mič m
1951 m . bir/cllo 5 d. kvotos prntokol11s,
ibicl., h. 2367 1/3,l. 19.
111
A. llalsev iėiaus 1949m. hcpos 6 d. kvotos
protokolas,ibld., b. 16959/3, l. 21.
"' Minimasir kitns lu~kos vnnl11s- J1101,
1s, 1.1t inu tai g rcič iausini klnidn, i r.: A. Apciklo
1951 m. gegužės •l d. kvotos protokolls,
ibid„ b. 2367 1/3,l. 6•1.
111J. Vengnlio 1950 m. snusio IUd. kvotos pro
tokolas, ibicl„ b. P 18359, l. 11; A. Skip,1rio
1949 m. lapkričio 4 d. k-voto
s protokol11
s,
ib1d„ b. 40898/3, l. 17.
14 V. Frci111o
nto 1951 m. kovo 10 d. kvotos
protokolas, ibld„ b. 23707/3, l. 37- JR.
Didžinusias minimas s kaičius - 10- 12 suimllJ sovictinl11aktyvis111, i r.: J\. Skipnrio
1949 m. lapk rič io 4 d. kvotos protokolus,
ib1cl., b. 40898/3, l. 17.
1" P.Aramino 1950 m. rugsėjo S el. liudijimus,
ib1cl
., b. 23671/3, l. 98.
is. S. Monio 1951 m. gegužes 17 d. liudijinrns,
ibid„ l. 146.
"' A. Balsevičiaus 1949 m. liepos 4 d. kvotos
protokolns,ibid., b. 16959/3, l. 17.
'" A. Smiltniko 1950 111.
vasario 23 d. liudijimas, ibicl„b. P- 18359, l. 57.
'" J\ . Freimonto 1951 m. vasario 28 d. kvotos
protokolas, ibid., b. 23707/3, l. 21; J. Vengalio 1950m. sausio l Od. kvotos protokolas,
ibicl., b. P- 18359, l. 12.
1'° A. Simnnaiėio 1951 m. birželio 5 d. kvotos protokolas, ibicl„ b. 23671/3, l. 20. l'(ils
A. Apeikis išvis neigė savo aktyviq veiki,)
būryje ir tvirtino buvęs tik formaliu jo nariu, žr.: A. Apcikio 1951 m. gegužės 11 d.
kvotos protokolas, ibid., l. 63.
1•1 S. Monio 1951 m. gegužės 17 d. liudijimas,
11
•
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an.\:soau ui kitus žydus ir kalinamas kartu
su bun1siais so,i etiniais aktpistais_ Rabi13 J.
M . b. -ė..-& H 25.
..: '? ~1~: Cl. ~ - d. l:udiiim..s. ną J. ).l.sutis ;u ,-okie-ėių karehių pa~
išwdęs i mi~"tdio aikštę. 1..-ur
, susinnkus
m..o.:.."o,: l S5.
dau~-bei
žmonių, nukirpęs jam bandą.
\".
l~ o.~
- d. tanhnio pro.-o2.r.: J.\ "on~rio l 9-19m. ko,·o l S d. liudiji;. li:... b.-45111 : l "3.
mas.ibid., b. 46993 3. l. 2.
~ P.ae::., ! , : o. ~ - d. l!udiii=„ B. Daukšo l 9-19m. rugpjūčio l d. k..-otos
hč..
:..;s-1: l· pro«>.olas..ibid.. l. 39--!0.
"' ·"-Sciir.:m 191.9o. ~6d.
lr:!dmm.s.
B. Daul::šo 19-19m. rugpjūčio 9 d. l..·v
otos
t.l.
!6959 3. l H .
proto: olas..ibid., l. -19.
195! o. bJw 9 d. k'-"«06
B.Daukšoliud ijimas per akistatą su J. Šker~ CIO.. .:.nr.l 33: J. Borie-ba l 949 m. rugsėjo 26 d., ibid., L 11-1
.
~ l : o. nsmo l _ d. ~ 1b,d..,
?- l ;_:;~
- l i li; T. !?0\-o.-o;O\-o
!9-l6 m. "" B. Buivydo 1946 m. ko,·o 14 d. teismo protokolas, ibid., b. 28670/3, l. 43.
~.ms !3 e..bE:.-m:s.ibid..,b. ; ' 3.
0
J. ~tačiaus 19-1-1m. lapkričio 26 d. l..,1Jtos
l :5. \ ". "12.m
c::ci 31 ~ žrc \". Jaso
protokolas..ibid., b. 301-19/3, L l , L 14.
19!.5o. ~ !> o.~ !)'TO!Okolas.
iaol.... ?St>"93. l 3!. Kitą liudm11ų pa- "' P.Tenio 1945 m. sausio 10 d. hotos protokolas..ibid., l. 76. ~fažiausias minimas skaitfu c::IODal">mmsi: \"lmaS mini. kad
čius - 400 (ir. : K. Bemoto l 945 m. sausi
o
\"~
~ bum~.z
apie -lO
26d. hotos protokolas , ibid., l. 270; A. Milm!:; irc .-\.G::nh-zimo1949m. rugpjūoo
čiaus l 946 m. vasario l d. hotos protoko3 d. lbčiji:ms, ibio..b. 1695913, l 62), kilas, ibid., b. 31W3, l. 17), didžiausias - 600
w - bd l ~!zuil:ms partiZ2miisl-eiė 20suimtų žydų (žr.: S. Lipskio l 945 m. ,·asa25 h.:m (žrc .-\.Zzh:D,-os 1951 m. ,.sano
rio 7 d. l..,·otos protokolas, ibid., b. 30149/3,
11d. ~ iDid.,b. 13,0713.L 65).
t 2., L 38).
..- A. Bzls~
nfu:Js 19-;9 m. liepos4 d. kvotos
pro".okcm,
iDid.,b. 1695913, l 18.
"' J. Mačiaus l 944 m . lapkričio 26 d. ir gruo.. lbid.
džio l d. l..,•otų protokolai, ibid., b. 30149/3,
"" D. Prand.zus1945m. sausio 26 d. b·otos
L 1, 1.14, 17.
11
protokolas.ibid.,b. P-16081, l 15.
• Nuo liepos 2 d. esą pagalbinė policija, vado"' L\'mgalio1950m.sausio IDd. kvotosprovaujama Izidoriaus Tamašausko, perėmė
tokolas,ibid.,b. P-18359
, l 12.
partizanų būrio buvusias funkcijas miesr l mtių ž)'dų gym,imasidikimai,VOA..XA,
telyje ir valsčiuje, žr.: J. Mačiaus 1944m.
2004m., rašinys,NL83.
gruodžio l d. kvotos protokolas, ibid.,
,., J. Mačtaus 1944m. lapkričio 26 d. kvotos
b. 30149/3, t. l, l. 17; A. Milčiaus 1946m.
protokolas
, LYA.( K-1, ap. 58, b. 30149/3,
vasario 5 d. kvotos protokolas, ibid.,
L 1,L l l.
b.3184/ 3, L 20.
'" A.Milfuus 1946m.vasariol d.kvotos pro- 117 K.Bemoto 1945 m . sausio 25 d . kvotos protokolas,ibid., b. 3184/3,L 15.
tokolas, ibid., b. 30149/3, t. l, L 268.
··• J.Mačiaus 1944m. lapkričio 26 d. kvotos ,.. B. Daukso 1949 m. liepos 2.9d. kvotos pro·
protokolas
. ibid., b. 30149/3, t. l , L 15.
tokolas, ibid., b. 46993/3, l. 27.
'" lbid., L 12-13.
,., J. Pakalniškio 1945 m. sausio 26 d. kvotos
"' Pasaklumigo,apiebūtinybęorgani7-Uoti suprotokolas, ibid., b. 30 149/3, t. l, L 236.
kildių būrj sujuo J. Mačius kalbėjęs dar iki
,,. Pasak vieno buvusio baltaraiščio, tai buvo
karo. Zr.: V. Senkaus1947m. liepos 14d.
grūdų sandėlis, žr.: B.Daukšo 1949 m. liepos
kvotosprotokolas,ibid., b. 43068/3, L 15.
29 d. kvotos protokolas, ibid., b. 46993/3,
,., Ibid., L 18.
l. 27.
'" Yrair kitas, tikėtina, tospačios akcijosaiški- 191 J. Voverioliudijimas perakistatą su B. Dauk·
nimas: barzdą rabinui nukirpęs partiunas
šu 1949m. rugsėjo 27 d., ibid., l. 121.
Jonas Jasutis,o rabinas esą buvęs suimtas "' J. Mačiaus 1944 m. lapkričio 26 d. ir gruo·

hi. l !
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i\:1,,-oro,."lJ\-o
19-16m. ~"Ui:ės

t1•l•l.a■stas pro Ti acijoj ~

džio l d. 1...-otų prot okolai, ibid., b. 30149/3.
t. L L 15. 17.
,,. P.Tenio 19-15m. sausio 10 d. h ·otos protokolas. ibid., l. 76. l\urodomas ir ilgesnis laikas - 20 dienų. i r.: ). Pakalniškio 19-15m.
sausio 26 d. hotos protokolas, ibid.,
L 237.
"' J. Savicko 19-15m . sausio 5 d. 1..-votos
prot okolas, ibid., L 146.
,., Vėliausia nurod oma data - rugpjūčio
8-15 d. (esą būtent šiomis dienomis Mažeikiuose bmll sušaudyti Viekšnių žydai), bet
ji nelabai įtikinama, i.r.: ). Mačiaus l 944 m.
lapkričio 26 d.1..
-votos protokolas, ibid., L 14.
'" Baltaraišėiui Broniui Daukšu i už konvojavimą buvo sumokėta 30 ar 40 SO\-ietinių
rublių, grįždamas jis dar parsivežė vaikišką
vežimėlį, paltą, patalynės, žr.: B. Daukso
1949 m. liepos 29 d. 1..-vo
tos prot okolas,
ibid., b. 46993/ 3, L 31.
"' Minima ir kita trukmė: nuo 2 savaičių (žr.:
). Savicko l 945 m. sausio 5 d. kvotos protokolas, ibid., b. 30149/ 3, t. l , l. 145) iki
mėnesio (žr.: ). Pakalniškio 1945 m. sausio
26 d. kvotos protokolas, ibid., b. 30149/3,
t. l, L 237).
"" K. Bem oto 1945 m. sausio 26 d. kvotos protokolas, ibid ., L 269.
199
V. Kenstavičiaus 1948 m. balandž io 24 d.
kvotos protoko las, ibid., b. P-15343, L 15.
.,, S. Gailiaus l 945 m. vasario 22 d. kvotos
protokolas, ibid ., b. 45653/3, l. 36.
201
J. Šeputos 1951 m. spalio 23 d. liudijimas,
ibid., b. P- l 8365, L 90.
202
K. Pučinsko 1945 m. sausio 31 d. kvotos
protokolas, ibid., b. 42356/3, L 40.
'°' l. Maluko 1947 m . balandžio 2 d. kvotos
protokolas, ibid., b. P-15722, L 62.
'°' K. Alšausko liudijimas l 948 m. rugpjūčio
17-18 d. teismo posėdyje, ibid., b. 11359/ 3,
l. 322.
'°' J.Gaudiešiaus 1944 m. lapkričio 4 d. kvotos protokolas, ibid., b. 28334/3, l. 6.
206
A. Danilavičiaus 1946 m. kovo 14 d. kvotos
protokolas, ibid., b. 25594/3, l. 64.
J. Šeputos 195 l m. spalio 23 d. liudijimas,
ibid., b. P- 18365, L 90.
lOI
1941 m. Birželiosukilimas, p. 118- 119.
'°' S. Gailiaus 1945 m. kovo 2 d . kvotos protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 45653/ 3, L 66;

'°'
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""

"'

"'
"'
"'

"'

B. Baltaduonio 19-15m. kO\-o18 d. 1:\-otos
protokolas, ibid., L 109.
S. Drungio 1951 m. spalio 15 d., J. Rudnickio 1951 m. spalio 16 d. liudijimai, ibid.,
b. P-18365, L 8-1, 88.
P. Kanino l 951 m. rugsėjo 3 d. liudijimas,
ibid., l. 74.
S. Kneitienės 1952 m. sausio -l d. liudijimas, ibid., l. 60.
S. Drungio 1951 m. spalio 15 d. liudijimas,
ibid., L 84.
M. Lingytės- PetruJf\;čienės atsiminimai ,
užrašyti 1990 m. kovo 3 d., Valstybinio
Vilniaus Gaono žydų muziejaus fondai
(toliau - VVG2:M), dokumentas ~r . 876,
L 8-9.
D. )onikos l 944 m. lapkričio 26 d. kvotos
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44181/3,
l. 102.

'" lbid.
"' M. Lingytės-Petrulevičienės ats1mmunai,
užrašyti 1990m. kovo 3 d., VVG2:M,dokumentas Nr. 876, L 9.
211
P. Liaudanskaitės atsiminimai, užrašyti
1990m. kovo 5 d., ibid., l. 3.
"' J. Gaudiešiaus 1944 m. lapkričio 4 d. 1..-votos
protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 28334/3,
l. i.
"" ). lnto kvotos 1945 m. gegužės 3 d. protokolas, ibid., b. P- l 9911, L l 6. Tiesa, vienas
tardomasis mini 50 suimtų 2:idikų žydų šeimų , tačiau kito tardymo metu .5 0 šeimų"
jau tapo .50 asmenų", i r.: ). Gaud iešiaus
l 944 m. lapkričio 4 ir 28 d.1..-votų protokolai, ibid., b. 28334/3, l. 6, 15.
221
K. Mumgaudžio 1945m. rugsėjo 17 d. kvotos protokolas, ibid., b.413 l 5/ 3, l. l 9.
m D. Jonikos 1944m. lapkričio 24 ir 26 d. kvotų protokolai, ibid., b. 44181/3, L 102; ibid.,
b. 36760/ 3, l. l 87.
"' LSSRMGB Mažeikių apskrities viršininko
mjr. V. Pomykalovo pažyma apie Mažeikių sukilėlių būrį, veikusį 1941 m., ibid.,
b. 20962/3, L 151; LSSR KGB 1964 m. spalio
9 d. pažyma apie antisoviet inę organizaciją
.,Penktojikolona", ibid., b. 7709/3, l. 114.
"' J. Gegino 1948 m. gruodžio 22 d. kvotos
protokolas, ibid., b. 13214/3, l. 49- 50.
"' S. Virku ėio 1948m. sausio 20 d. kvotos protokolas, ibid., b. 364l 3/3, L 12.
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J\l~ l m. liepo s 4 d. kvolo s prolokoln s. ibicl.,
h. 20962/). l. 25.
,.. lhid .
'"' M. Norciklenės 195 1 m. blrJclio 2 d . liudljinrns, lhid „ b. 22Rl 9/3, l. 86.
,., ·1:11 hu vo vok lcči 11 kilm ės maluninink.i s,
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„Velnius sp:1stuo sc", smlninu o1os kelios lie
1uvlškos dain os, ;1.
r.: n. Kviklys, lvlris11Uct11vn, Vilniu s, 199 1, l. 4, p. 36 1,3 66.
m F. Drnzelausko 1958 m. rugsėjo 25 d. 1ardymo pro loko las, LYA, f. K- l, ap. 58,
b. 45 111/3, 1. 2, l. 347.
1• 1 M. Norclkie nės l 95 1 m. birželio 2 el. liudijimas, ihid „ b. 228 19/3, l. 88.
'"' A. Poškous 1950 m. gruod žio 7 d . kvotos
prolokola s, lbid., b. 20858/3, l. 27- 28.
••• 'l'. llulno riau s l 9 118 m. liepos 22 d . kvo10s
prnlokola s, ibicl., b. 41102/3 , l. 14.
,.. ll . Pupli ausko 195 1 m. liepos 4 d . kvo1os
pro1okolas, lbid., b. 20962/3 , l. 25.
,., A. Poškaus 1950 m. gruod žio 12 d. kvo10s
prolokolas. ibld ., b. 20858/3 , l. 31.
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kvotos protokolas, ibicl„ h. 41102/3, l. 14.
P. M,1igio 19•16 m. rugpjučio \O d . l..vo1ns
protokol.1s. ilncl„ b. 9•181/3, 1. l , l. 129.
S. Cich,111,1Viči,1us 1958 m. rugpJi1čio 28 d.
t,miymo pro1okol,1s, ihid., b. 45 111/3, l. l ,
l. 33 .l6.
J. Vilni,n1s 194•1 m. l,1pkričio 27 d. kvoto s
prmokol,1s, ihid ., h. l Ol 05/ 3, l. 22- 23.
J. Vllni,111>
l 9•1-1111. spalio 15 d . kvo 10s pro
1oknl,1
s, lhld ., l. 12.
A. Rimfos 195/l m. spalio 29 el.t.irclymo pro •
1okolas, ibicl„ b. 45 l I l /3, 1. l , l. 145- 146.
11. Daukfo kvoto s 1949 m. liepos 29 d . pro •
1okolas, ibid., b. 46993/3, l. 28- 29.
Šissk,1ič l11s k.1r1ais Išauga iki 70, žr.: F. Draz dJu,ko wd ymo l 958 m. rugsėjo 25 d . pro ·
1okol,1
s. ibid., h. 45 111/3, l. 2, l. 3•17.
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Liė111vos labui. Tuomcl aš galvojau, kad di:I
10 ir ŠJud yti imonc s nebaisu", žr.: S. Cicha navičiaus 1958 111. gruodž io 10 d. rnrdymo
pro1okolas, ibid., b. 45 111/3 , 1. l, l. 108.
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Holokaustas
Kėdainių apskrityje

JHEFAlEOFlHEJEWSOf MA2E
IKIAI DISlRICI
OURIIIG
lHESECOI
IOWORLO
WA
R

•
oi l()';1 y/hen Ge,ma:ny deda red war on th e USSR a nd the Red Army withln me_soo-~-"" • ,.:...,
of inslfrnonK formed all over Mažeikia i distr ict. Some join ed be11
at'i?'N7orn uu,uc;11-.i, '-'

.....,

~ ---

•

oi 1h!:ilido..asticmooves.
hoping that Lithuania wou ld be free agam ; others expeaed
G?USebe
wel
meil semces;
omers out of fear of being arrested for the ir sympathies
to
p.ro
d.
. ed . h
, . ih,Scmets wi19d3and 194 l;or,onthe contrary , theywere 1sappo mt
mt epolicies
of :he new5cMe{ ocdef.andhad suffered from it (had had their lan d take n away , had their
rami!ies
exied.em. The men patrolled towns, protected the residents from mara u der s, and

'°'

arr2Sted~ RedAsrrryuoops and former SoYietactivi sts .
The mass arrestS ot Jews III Ylakia
i and Maialciai are thou ght to have started in early July,
a.-.din odl6 places in approximarelymid-July.

1.1sua1y
.,.iloleJewishfamilieswere arrested and held in synagogues (they cou ld be found in
mec:en::res
otai sma rural districts ), and sometimes in bams , cellars and elsewhere. Their
property was registBed. and the empry hou ses boa rded up. The items on th e lists were
12kal to v.'all!houses
and stored unti their execution. Jews were he ld in captiv ity for about
two weei:,; {lhe Jews in Mažeikiaipemaps
looger ). Men were kept separately

Irom the wo-

men.chidrenandoldpeople. Whilethey were held , they had to work: to sweep th e streets ,
weed aops. storewood, and so on. Sornetimesthey were sub jected to d egrading treatme nt
They we<emostly suppliedwith lood by loc:al people.
The JewsfrornMazeooaiwere shot in the Jewishcernetery not fa r from the River Venta at the
endd July;thosewho had been broug ht from othef places were killed in early August. The
kilingslastedforthree or fourdays.with members of the auxiliary police called boltaraiščiai
tthey wore whh e armbands ) from Mažeikiai and the rura l dist ricts as well as policemen ta ·
lcingpan. rnere is oo doubt that German officers took part only on the first day .

The numbef kiledthere is different in different documents : Irom 3,000 accord ing to eyewitnesses to 4,000 according to the commission wh ich exhumed the ir remains in 1944. The
study ~ that both numbers, especially the second , are great ly exaggera ted . The number
of victirmwasabout 2.500.
.lewsfromYlakiaiweretheonlyoneswhowere not taken to Mažeikia i. Their number did not
exceed400, and aHof thern wereshot and buried in the town 's Jewish cemetery .
Their property was divided among the baltaraišėiai; less valuable items were sold to local
residents.

Holokaustas Lietuvos provincijoje - svarb i ir mažai tyrinėta tema. Regionini ai
tyrimai ne tik padėtų atskleisti išsamų holokausto vyksmą konkrečioje vietovėje, bet
ir įgalintų išsiaiškinti žudikų motyvaciją, jų socialinę padėtį, vietos gyventojų įtrauki
mo ar įsitraukimo į šį procesą mastą ir k.'t.
Pradžia analogiškiem s tyrimams jau padaryta. Arūnas Bubnys, rašydamas apie
mažųjų Lietuvos žydų getų ir laikinųjų izoliavimo stovyklų steigimą bei funkcionavi mą pirmaisiais Vokietijos-SSRS karo mėnesiais, palietė žydų likimą bei holokausto eigą atskirose vietovėse'. Tiesa, autoriaus pasiriru..'1asregionini o t}Timo principas nele ido išsamiai apžvelgti žydų likimo kurioje nors vienoje Lietuvos apskrityje ; autoriaus
tikslas buvo ne tiek nuodugniai atkurti žydų tautinės bendruomenės likimą konkrečioje Lietuvos apskrityje, kiek ištirti minėtų getų ir stovyklų steigimo bei hl.-vidavimo
procesą, išryškinti jų specifinius bruožus , palygint i su didžiaisiais - Vilniaus , Kauno
ir Šiaulių - getais. Remdamasis analog išku - regionin iu - tyrimo principu fragmentiškai apie žydų likimą atskiro se Lietuvos apskrityse ir valsčiuose naujausiose savo
monografijose rašė ir Alfonsas Eidintas ' .
Bene nuosekliau sias regioninio tyrimo pavyzdys - . Latvytės pu blikacija 3 • Au torė, remdamasi gausia archyvine medžiaga, išsamiai aptarė žydų likimą atskiruose
Trakų apskritie s valsčiuose, aprašė vietos darbo stovyklų funkciona\>;mą, išsiaiškino
kai kurių masinių žudynių dalyvių likimus, ivardijo apskri ties gyventojus, padėjusius
žydams ir gelbėjusius juos. Detalizuodami žydų tragediją atskiruose regionuose nemaž.ainuveikia ir kraštotyros tyrimus atliekantys regioniniai muziejai•.
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Kėdainių žydų likima
s

194 1 m. rugpjūčio 17 d. Kėdainių apskr ities policija vada s Ant a nas Kirkutis
Policijos departament o direktorių Kaune inform avo, kad ap skr iti es „žydų tautybės
piliečiai yra sugrupuoti ! tr is rajonus": Kėdainių, Ari ogal os ir Krakių\ Iki lemtin gos
atomazgos_ masinių žudynių - buvo likusi tik savaitė kita . Tas sava ites suimtie ji turejo praleisti uždaryti vos keliolika dienų gyvavus iuos e getu ose. Tačiau grįžkime prie
būsimos tragedijos ištakų. Pirmo mis karo dienomi s Kėdain i ų mi es to savivaldybės
patalpose !'11romiesto visuomenės susirinkimas . Savo kalboj e pik . Petra s Dočkus nušvietė einamuosius įvykius ir pasiūlė mieste organizu oti vieto s valdžią. Susir inkim o
dal}'Vlai tam pritarė. P. Dočkus buvo paski rtas apskritie s vir šini n ku , Petra s Kraujehs - policijos \·adu. Į policininkus iš karto užsirašė apie 20 žmonių ; jie ėmė patruliu oti gatvėse, nes buvo prasidėję parduotuvių, sandėlių plėšimai 6 •
Pirmomis dienomis Kėdainiuose sus iorgani zavo ir lietuvių aktyvistų būrys7• Jame buvo per30 vyrų'. Iš pradžių jam vadovavo buvęs Lietuvo s kariuomenės kpt. Zigmas Knystautas. Po dviejų savaičių jo pareigas perėmė buvęs pavaduotoja s atsargos
jaun. ltn. Juo1.as Kungys9• Šio pavaduotoju tapo Juozas Merkevi čius 10• Dauguma būrio
vyrų buvo VJetos aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos stud enta i ir geleži nkel ininkaiu. Baltaraišėiai ir policija patruliavo m ieste, suim inėjo buvu sius sov iet iniu s aktyvistus, nuo dalinių atsilikusius raudonarmiečius.
Anot to meto liudininkų, suimtieji buvo laikomi Kėdaini ų kal ėj im e 12• Jame esą
buvusios 3 kameros, kuriose tilpo 48 suimtieji. (l 942 m. ka l ėjimas bu vo per keltas į
kitas patalpas, kur jau buvo 6 kameros.) Kalinių dienos režimas atrodęs taip: 7 val. kėlimasis, 9 val. - pusryčiai (arbata), 12 val. - pietū s (sriuba) , 18 va l. - va karienė
(sriuba ), 22 val. - miegas. Duono s davinys dienai buvęs 200 g. Di eno s metu suimt ieji
karta is buvo išvedami į darbus, kalinimo vietoje dieną buvo draud žiama mi egoti 13.
Pirmomis aukomis, kurios skrupulinga i suskaičiuotos vokiečių saugum o policiJOS ir SD vado Lietuvoje Kario Jagerio ataskaitoje , tapo 95 žydai, 14 rusų komunistų, l
rusas karininkas (politinis vadovas) ir 15 lietuvių komunistų 14.Ta rp pastarųjų - Krakių valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Leonas Vilčinskas, to paties valsčiaus
vykdomojo komiteto sekretorius Pranas Maziliau skas , Gudžiūnų valsčiaus vykdomo jo komiteto pirmininkas Petras Litvinas, Kėdainių valsčiaus partinės orga ni zacijos
sekretorius Petras Krisčiūna1, (visi jie priklausė komun istų parti ja i), Dotnuvos valsčiaus komjau nimo organizacijos sekretoriu s komjaun uolis Česlovas Petr auskas ir kiti 5• Visi 125 suimtieji buvo sušaudyti liepo s 23 d. JJ Babėnų kaime neto li KėdainilĮ
(apie 3 krn nuo miesto centro; dabar - Kėdainių m iesto dali s 16 ) .
Iki 1941 m. rugpj ūcio vidurio visi Kėdainių žydai gyveno savo butu ose. Apie
šaudymą kalbos nebuvo. Vietos gyventoja i girdėjo įvairių šnekų , tarp jų - kad žydus
teksią i~iųsti i Liubliną 17• Persikelti į getą visiems žydam s įsakyta apsk riti es viršinin·
ko rugpjūcio 15 d. įsakymu. Getas buvo įkurtas Smilgo s, Vand e ns, Kran to ir Pirties
gatvių rajone. Kėdain ių gete taip pat atsidūrė Šėtos ir Žeimių valsčių žydai.
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Rugpjū čio 16 d . vis i vyrai , vyr esni nei 13- 14 metų, iš Kėdainių geto bu vo nu varyti į buvusį grafo Totlebe no dvarą. Visiem s liepta pasiimt i maisto trim s d ienoms ,
nes esą būsią varomi į darbu s. Žydu s varė gink luoti baltaraiščiai. Vyra i buvo u7,daryti
svirne , o tą pačią di eną atvar ytos dali s moterų - klu one (daržinėje). Čia suimt ieji
praleido 13 dienų, buvo varom i į darbu s, saugomi ginkluot os sar gybo s. Likusios gete
moterys į dvarą atvar yto s rugpjūčio 26 d.
Greitai pradėta reng tis sušaudymu i. Pr ieš tai, anot įvykių liudininkų, Kėdain ių
apskritie s valdyboje bu vo sušaukta s susirinkima s, kuriam e dalyvavo vokiečių kom en dantas, apskr ities vir šin in kas, saugum o ir policijo s viršininkai , kai kurių įstaigų vad o vai. Susirink usiesiem s „kom endantas perskaitė gestapo įsakymą, kad reika linga valyti
Europą nuo žydų, kada ngi žydai visiems ken kia ..." Tada karo belaisvia ms raud onar mieč iams buvo įsakyta iškasti tranšėją būsim om s auko ms 18•
žydų žudynių išvakarėse dali s būsimos akcijos dalyvių, tarp jų gelež inkelin inkai, gavo šau kimu s 28 d. ateiti į vietos policiją. Atėję buvo atr inkt i tie, kurie tarnavę
armijoje. Jiem s buvo duoti ginklai ir paskelbta , kad teks atsakinga uždu otis - sušaud yti žydus. Tarnavusiųjų atsi rado apie 20 19•
Į šaudymo vietą žyd us pradėta var yti rugpjūc io 28 d. apie 14 val. Suim tieji iš
pradži LĮ neži nojo, kad juos šaudys. Viskas paaiškėjo nuvariu s pirmąją grupę ir pasigir dus šūviams. Kad šaudymas būtų mažiau girdėti, prie svirn o bu vo atvaryti trakto r iai,
kurie „dirbo pilnu gazu ". Į šaud ymo vietą pirmia usia sunkv ežim iu buvo nuvežti invalidai, ligoniai, seni ž m onės. Paskui va rė kolon omis20•
Ypati ng os ios valstybinės ko mi sijo s, kuri pasibaigus karui skaičiavo vokiečių padar ytus nuo stolius, tyr imuo se teigiama, kad 1941 m . rugpj ūčio 28 d. pr ie Smi lgos upe lio, vos keli šimta i metrų nuo Kėdai nių-Dot nuvos kelio, buvo sušaud yta apie 4000
žydų2 1 • Tač iau jau citu otoje K. Jagerio atas kaitoje minim i kiti skaičiai, kuriai s nėra pa grindo net ikėti: rugpjūči o 28 d. buvo sušaudyta 2076 žydai - 7 10 vyrų, 767 mote r ys ir
599 vaikai22 • Aukos buvo užkasto s duobėje, kuri os ilgis apie 100 m, ploti s - apie 3 m ir
gylis - apie 2 m 23 • Sušaud žius vieną žydų grupę, ant viršaus karo belai sviai užpildavo
chlorkalkiLĮ ir žemiLĮ sluoksn į24 .
Išsigelbėt i pavyko tik pavieniams asmenim s. Pasisekė Chaimui Ronderiui ir jo
draugui Samu eliui Šmu lskiu i; jie pasislėpė svirne po lentom is, sulaukė nakti es ir pabė
go. Slapstėsi mi ške, mai sto gaudavo iš pažį stamų, o 1943 m. įstojo į partizanų būrį 25•
Žydų žudynėse dalyvavę ir po karo suimt i asmen ys savo dalyvavimą motyva vo
taip: ,.Įvykdytas m ano nu sikaltim as įvyko 1941 m., t. y. prasidėjus karui ir ne pagala smen išką ma no iniciatyvą, bet įsakius aukštesniam Y-kui [viršinink ui. - V.B.], paveiktas
vokiškos okupacinės prop agando s." 26 Kitas teisiama sis liudijo : ,,Žydai vis tiek vokiečiLĮ
buvo pasm erk ti sušau dyt i, tai jei ne mes, tai kiti sušaudytų, o vokiečiai pr ieš mus darytų
represijas. Ne vis tas pats, ką šaudyt i, į lietuviu s nešaudyčiau. Nors ir žydai man nieko
blogo nepadarė ir turėjau draugLĮ," 27 Tačiau buvo ir tokių, kurie išvengė teismo. Pora
dešimčių buvus iLĮ par tizam1 ir policininkų baigian tis karui su besitraukiančia vokiečiLĮ
kariuo mene pasitraukė iš Lietu vos ir po karo įsik(1rė įvairiose Vakarų valstybėse28 •
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Likęs žydų turtas tapo buvusiq kaimynq nuosavybe. Žydų t~rto u~ ~50 _rb nusipirko buves eilinis baltaraištis Petras Stogevičius29; Aleksas Mekas, kitas bu n o eilinis, apsigyveno. sušaudyto žydo name Kėdainiuose, gavo 3,5 ha jo žemė_s, bald~s, ~rabužiusio.
Kėdainiuose pasitaikė ir retas žydtJ pasipriešinimo atveps. Codikui Šlapoberskiui atsisakius nusirengti, policininkas Aleksas Čižas puolė jj. Prasidėjo grumtynės,
kuriu metu A. Čižas buvo įtemptas į duobę. Jiišlaisvino jo bendrin inkai, o žydą nušovė ·žudynėse dalyvavęs vokietis karininkas. A. Čižui buvo sužeistas kaklas. Vėliau
policininkas mirė31 •

Ariogalos
žydai

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Ariogaloje buvo apie 500 žydtJ. Visi jie gyveno pagrindinėje Vytauto gatvėje ir aplink turgaus aikštę. Dauguma vertėsi prekyba. Žydai turėjo
savomok·yklą, 2 sinagogas.Sovietinė okupacinė valdžia pavieniams žydams leido įsi
trauktiį vietos administraciją: Ariogalos vykdomojo komiteto pirmininku tapo L. Šeras. 1941 m. birželio mėn. vykę trėmimai vietos žydtJ bendruomenės nepalietė32 •
Iš esmės i ydq padėt is pasikeitė prasidėjus Vokietijos- SSRSkarui . Miestelyje įvy
ko susirinkimas. kuriame dalyvavo 12- 15 vyrų. Vargoninin kui Jonui Krutu liui pasakius kalbą, buvo į steigtas vietos partizami bfirys. J. Krutulis kalbėjo, kad atėjo galas
sovien! valdžiai. kad m ies1 elį reikia gelbėti nuo komunisttJ, gaudyt i raudona rm iečius
ir pan. Kitą diemi vyrai pradėjo patruliuoti miestelyje. J. Krutu lis33, tapęs jtJ vadu, instruktaže vyrams nurodė jq funkcijas:sulaik·yti visus nepažįst amus ir visus tuos, kurie
pa irodo gatvėj e po 22 val.; sulaikyti ir atvesti į policij,) visus komuni stus, komjaunuolius, raudonarm ieėius. Liepos 4- 5 d. partizanai su ėmė 6 buvusius vietos komunistus,
beje. visus lirtuvius. 5 iš jq buvo sušaudyti; juos užkasė atvaryt i vietos žydai 3-t.
Liepos vidur j e partizanai suėmė dar 14 buvusitJ ko munisllĮ ir sovietinitJ :1ktyvistt), tarp kuritJ buvo ir keli žydai. Pasak įvykiq liudininktJ, pirm,J ka rtą suimtuosius
šaudė vokiečiai, ant rą kartą - vietos policij:135 dalyvaujant 2 vokiečiamsJo.
Paguliau atėjo ir represij tĮ prieš zydus metas. Iš pradžilJ jie dar buvo varomi į
aplinkinius kaimus pas vietos iikininkus dirbti įvairilJ darb tr'7, vėliau buvo uždaryti
į get ų. Jamr ntsidf1rė ne tik Ariogalos, bet ir kaimyninio Josvainil1 valsčiaus žydui, iš
vis0 npk 700 Žlll()nitJ~•.Geto centre stovėjo dvi sinagogos. Terito rija aplink jas buvo
,1ptwrtu .pygliuota viclt1.o už jos sargybą visą lai kų ėjo ginkluoti par t izanniJ•.
lgetą buvo suv,1ryti vaikai ir seniai, vyrai ir moterys. Išlikę archyviniai do kumcn·
tui lrid:ii.1teigti, jog getas gyvavo ne mažiau kaip 18 dicmi. Pagrind as taip tdg ti yra
foktus. kad )osvninit1w lscinus žydai į Ariogalos getą buvo perkelti rugpji1čio 14 d.'0
Likus porui savaiči11 iki žuclyn itĮ, žydai net nen ujautė, kas jt) laukia. Tai rodo ard 1yvuost' Blik\· pr.1šyrnai grų1.inti sovicllJvaldžios nacionalizuot:) turi ,). Jie buvo adresuoti apskrities valdybai ir p:1sirnšyti rugpjf1ėio 5 d.: Pešė Glaštcinienė norėjo ntgnuti
numų Ariog,1loje, Vytauto g. 88, o Fcigč Amolskicnė - na mų Vytaut o g. \)()·11•
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žydtJ žudynės įvyko rugsėjo l d. ant Dubysos kranto netoli miestelio42 • Iš vakaro
miestelio policininkai ir baltaraiščiai vietos gyventojus įspėjo, kad rytą su kastuvais
rinkttJSiprie valsčiaus valdybos pastato. Susirin ko apie 100 vyn1. Jie iškasė 2 duobes43:
gylis - apie 3 m, plotis - 2 m, vienos ilgis - apie 40, kitos - apie 30 m. Kasti baigė apie
pusiauclicnį" -t. Po vidurdieni o prie duobitĮ iš miestelio pradėta varyti žydus. Štai kaip
šiuos į vyki us prisimena vienas akcijos dalyvis:
„Kai susirin kome, Čepas padalijo mus į dvi grupes. Aš pakliuvau į pirmą, kuri
turėjo konvojuoti moteris. Išvedėme jas iš geto ir varėme per miestelį į jo pietvakarinę
dalį. Aš ir kiti partizanai ėjome ratu ir laikėme paruoštus šautuvus. Atvarėme jas į šaudymo vietą, susodi nome griovyje, po to liepėme gultis veidu žemyn, vienai šalia kitos.
Mes vaikščiojome šalia ir visas, kurios nenorėjo gulti, mušėme šautuvo buožėmis. Po
to atėjo lietuvis lietuviška leitenanto un iforma ir įsakė atiduoti visas brangenybes. Po
to grupei žmonit! liepė keltis, nusirengti ir pasakė: ,,Kas turite aukso, atiduokite, nes
kitaip atsidursite duobėje." Žydai, kurie aukso turėjo, atidavė. At idavė ir laikrodžius
bei kitas brangenybes. Po to tą grupę vedė prie duob ės ir žmonės lietuviška uniforma
šaudė juos. Taip grupė m is sušaudėme visus žydus - vyrus, moteris ir vaikus ... Kitą
dieną aš dalyvavau sušaudyttĮ žydų daiktų dalybose. Man davė 2 paltus, moter iškus
kailinius, dvi moterišklĮ batelitĮ poras bei porą moteriškų batų. Vėliau iš žydtJ geto sandėliq gavau 2 pagalves, dvi antklodes ir paklod žių"•5•
Anot įvyk it! dalyvių, ,,į pagalbą" vietos baltaraiščiam s ir policininkams iš Kauno
atvyko apie 20 kariškitĮ lietuviškomis karinėmis un iformomis"'6 • Tai buvo 13-ojo lietuvili savisaugos bataliono vyrai, kurie kartu su vokiečit! motorizuotojo dalinio, vadovaujamo Joachimo Hammano, kariškiais važinėjo po Lietuvą, galut inai spręsda mi „žydlJklausimą" • Į šaudymo vietą žydai nuvesti visi vienu metu, juos konvojavo apie 50
ginkluotlĮ vyn1. Šaudė grupėmis po 50 žmonitĮ's. Po sušaudymo kariškiai išvažiavo, o
vietos baltaraiščiai liko saugoti žydtJ daikttJ (drabužh1), vadovavo cluobil1užkasimui.
Likę žydtĮ daiktai iš šaudymo vietos buvo nuvežti į sinagog,r•~.
Sušaudžius žydus, apie 15 vyn1 su Leonu Čepu ir vokiečitJ karininku užėjo į
A. Pauliu kaičio restora ną Ariogaloje. ,,Visi j uokėsi ir pasakojo šaudymo detalcs."50
Likęs žydt1turta s buvo suvežtas į buvusi.1žydtĮ sinagog,}'1• Minėtas L. Čepas jį padalijo būrio nar iams. Bf1rio narys Antanas Žeglinskas. anot jo paties. gavo 2 pagalves.
kelett) komplekttJ patalynės. veidrodį. sofr152 , jo kolega Vladas Kadaraviėius - 5 kėdes.
2 pagalves, vyrišką pait,), kelias poras moterišktĮ ir vyrišktJ baltinil1'·1• Tačiau po karo padariu s pns juos krat11s,buvo konfiskuotu daug „svetimo turt o", t ikėt ina, - žydtJ.
Daugiausia konfiskuota iš V.Kadarnvir iaus - l l m ništĮ . Juose buvo drabu žiai - kelnės,
švarkai, paltai, apatinis trikotnžns, suk nelės. taip pat užuolaidos, rnnkšluosėiai, namtĮ
dnrbo drobč, užvalkalni, st 11t iesčs 5'. Iš A. Z.ci,:lin sko konfiskuotas pannšus tur tas - drnbužini, pat nlynė, taip pat 'l krdcs, 7 ponis peilitĮ ir šakuėitĮ, st·nn ekktrinė krosnelė,
2 sofos" . Snvo nnmo neturėj.,:s bf1rio narys Brnnius Bankm1skas apsigyveno vieno
sušuudyto žydo name. Už m111
u1vnlsčiuje jis mokėjo buto mokestį. Asmrnin inm nnudoji11111
i vil!tos savivnlclybė ši namą B. Bnnk 1t1skul perdavė 50-ėini nwtq5«.
1
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ninku mini skaičitt 700s9•
Sušaudžius žydus, buvo išformu otas ir baltaraiščitĮ bf1rys. No rinti eji to liau tar-

nauti stojo i vietos policiją.

Krakių žydų bendruomenė

ir jos likimas

1933 m. Krakėse gyveno 575 žydai (apie 40 pro c. visų mie stelio gyventojtĮ), šiandien nėra nė vieno60• Minėtas proporcijas negailestingai pakoregavo 194 1 m . rugsėjo
mėn. pradžios jvykiai: rugsėjo 2 d. Peštinukų kaime (api e 1,5 km nu o KrakitĮ) buvo
sušaudyti 1125 žydai6 '. Tarp jų buvo ne tik Kraki t!, bet ir Baisoga los, Dotnuvos , Grin kiškio, Gudžiūnų ir Surviliškio valsčių žydai 62•
Antrą vokiečių atėjimo į Krakes dieną 63 buv usioje tur gaus aikštėje bu vo sušauktas mitingas, kuriame kalbėjo mokytojas Anta nas Valaitis. Visu s su sirinku siuosius jis
ragino kovoti su sovietine armija ir panaikinti buvu sios sovietų va ldžio s pėdsakus Lietuvoje64. Pirmąją karo savaitę A. Valaitis viešai kalbėjo 5- 6 kart u s, d aug iausia mie stelio
turgaus aikštėje, kur vieno namo balkone buvo jtaisytas mikrofonas. Pagrindinė kalbų
tema - kova su sovietine ideologija ir komunistų jtakos p anaikinim as. Kalbose jis pateikdavo ir vokiečių arm ijos pergalių fronte karine s suvestin es, šlovino Vokietiją65 •
Kaip ir kituose miesteliuose , Krakėse taip pat buvo sud arytas v iet os aktyvistų
būrys, kurio vyrai d alyvavo susišaudymuo se su besitraukiančiais raudo narmiečiais,
juos sulaikydavo, nuginkluodavo ir įkalindavo. Iš pradžių sul a ik yti eji buvo laikomi
vieno vietos žydo malūne, vėliau - sinagogoje ir galiau siai p e rduodami vokiečiams.
Krakių pradžios mokykloje buvo įrengta karo lauko ligoninė, joje gulėjo sužeisti raudonarmiečiai, vėliau irgi perduoti vokiečiams. Prasidėjo buvusių sovietinių aktyvistų
suėmimai: iš viso suimta apie 30 asmenų. Iš pradžių j ie buvo lai komi buvu siose valsčiaus vykdomojo komiteto patalpo se, vėl iau dauguma išvežti i Kėdainių kalėjimą66•
Būriui priklausė apie 50 vyrų. Visi jie buvo ginklu o ti 67 . Būriui vadovavo pradžios mol-..
-yklos vedėjas Antana s Krutulis , jo pavaduotoju tapo ja u minėtas A. Valaitis. Pastarasi s buvo spalvinga asmenybė: iki Lietu vos ok up acijos 1940 m . vasarą
jis buvo vienas iš katalikiškojo jaunimo organizacijo s „Pavasar is" vadovų, redagavo
68
žur~_al~ "J~u~ir:"o v:d _as" , spausdino straipsniu s laikrašči uose „Vyrų žyg iai", .,XX
arnzius , ,.Ukinmkas ir „Mūsų laikraštis "69• Paskelbus Lietuvoje sovietų valdžią, jis
buvo pastebėtas tarp mokinių skleidžiąs religine s tautin es nuotaika s10_ 194 l m. antr oje pusėje priklausė Lietuvių aktyvistų frontui (toliau _ LAF), vėliau _ Lietuvių naci onalistų parti jai (toliau - LNP), Savitarpi o pagalbos komit etu i7'. 1949 m. tapo MGB
sla~t~oju be~~rada rbi~, su sl~~ta už_duotimi buvo išvykęs i Vokietiją. Apie tai papasa kojo zm_ona11r dar dviem paz1stam1ems, todėl sovietinių represinių organų 195 1 rn.
buvo su1mtas72•
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Kra kėse bu vo ir LAP o skyri us. Jam vadovavo Vladas Makaras . Jam pal<luso visi
pa rt izallll bOrio vyrai. Jo pavaduotoju tap o vietos pa rt izanų burio vada s A. Krutu lis, sekre to riumi - A. Valait is. LAF'o na riai beveik kasdien rinkdavo si štabe, kuri s
buvo jsikf1 ręs policijo s pat alpo se. 194 1 m . rugsėjo mėn . pa leidu s LAF'ą, huvo įku rta
I,ictuviLĮ nacionalisttĮ partija , ku riai K rakėse vadovavo Jona s Meška uska s" . Peršasi
akivaizdi išvada: buv u sio Krakit! baltaraiščitĮ bi"1riovyrai kartu prik lausė ir LAP'o o rga nizacijai, vėliau dauguma jų tapo LNP nar iais. Atskirt i baltaraiščių bOrio ir poli cijo s
funk cijas tai p pat bf1tų sunkoka . Juolab kad rugsėjo mėn. minėtą būrį išfo rmavu s d au guma buvusiLĮ narių perėjo į pagalbinę pol iciją.
Pirmomi s žydų au ko mi s Krakėse tap o gydytoja s Bor isas Alperavičius ir ki rpėjas
Fridrna n as. Juos, kaip buvusiu s kandidatu s i VKP(b) nariu s, kartu su keliais sov ietiniais ak tyv ista is lietuviai s suėmė iri Kėdainius išvežė vietos ba ltaraiščiai. Kėdainiuose
jie buvo sušaudyt i7".
RugpjOčio mėn . Kėdainiuose jvyko po licijos nuovadų vi ršininkų pa sitari ma s.
Jam vadovavo P. Dočkus ir A. Kirku tis. P. Dočkus paskelbė, kad „ žydtĮ tauta p ripažin ta kenk sminga , laisvai gyventi su lietuv iais jie netu r i teisės ir turi būti izo liuoti " 75 •
To pa ties mėnesio vidu ryje i Krake s per vieną dieną buvo suvežti žydai iš kelių
kaimyninių valsčitĮ . Juo s suiminėjo ir į Krakes pristatydavo vieto s baltaraiščiai . Jų
būriai bu vo jsteig ti Baisogaloje 76 , Grinkiškyje 17, Gudžiūnuose78 , Su rviliškyje 79 • Būrių
vyrai pa trulia vo miestelitĮ gatvėse, suiminėjo buvusius sov ietiniu s aktyvis tu s ir nuo
savo dalinių ats iliku siu s raudonarmiečius. Pastaruo sius pristatydav o į Kėdainiu s, o
suimtu s žydus - į Krakes . Būrio fu nkcijas vaizdž iai apibūdino vienas Baisoga los par tiza nų - Stasys Kilin skas: .,MOsų būriui buvo keliami šie uždaviniai : neleis ti Raudonajai armijai išva r yti galvijų, padėti vokiečitĮ karinėm s pajėgoms jvesti tvarką - sulaik y ti
visus jtartinu s žm ones, visu s raudonarmieč ius, gaudy ti buvu sius soviet iniu s aktyv istus."80Pirmomi s karo di enomi s kartu su bendra žygiu Stasiu jarmulavičiumi jis nu šovė buvusį apylinkės tarybo s pirminin ką Juozą Sluckį su žmona, nes būrio vadas savo
vyram s buvo pasakęs, kad „ka s jį sutik s, turi nušauti" 8 1•
Krakėse žydai bu vo apgyvendinti nedideliame kvartale tarp Vilni aus ir Vasario
16-os ios gatvių. Iš kittĮ dvi ejq pusitĮ getas rib ojos i su V. Kudirkos gatve ir turgaus aikšte. Kvarta le buvo jrengta s p olicijos postas 82, budėta pamainomis.
Daugiausia žinių apie KrakitĮ žydtĮ bendruomenės likimą, beje, itin išsamių ir
patikimų, u žfiksuota buvu sio Krak it) valsčiaus po licijos viršinin ko Teo doro Kerzos
tardymo protoko luose. Krakėse jis atsidOrė ne iš karto: iš pradžitĮ vadovavo po licija i
Šaukote (G rinki škio vis.) , vėliau tarnavo policijos nuovado s viršininku Surviliškyje SJ.
l Krakes b uvo atkeltas tik rugpjūčio mėn. prad žioje ir pa ski r tas valsčiaus policijos
nuova d os virši ninku . Likimas lėmė, kad bOtent tuo m et u , kai j is vadovavo vieto s
pol icijai, mi este lyje nebe liko žydtĮ.
Suvež us žydu s i Krake s, po kelitĮ dienų i miestelį atvy ko Kėdainių apskritie s
policijos vadas A. Kirkuti s ir minėtLĮ valsčitĮ policijo s nuovadų vir šinink ai su savo
policininkai s. A. Kirkučiui vadova uja nt buvo atlikta krata. Jos metu iš žydtĮ atimt as
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Sansa~<>osb.it.aliono karininkas T. Ke.rzai kaip polici jos Yirš ininkui burn įsakęs
~.uuzuv0 ~-dų atYarymą prie duobės ir šaudym o metu pastal)ti sargybinius aplink šaudymo ,ietų. T. Kerza apie tai iš ,'ak.aro pranešė ,isiems saYo policininkams ir
lkpė j iems su.šam.."ti
bun 1sius partizanus. Rytą susirinko 6 policininkai ir apie 10-12
ginkluotų baltarai"ėių. T. Kerza išdavė jiems šautun1s . Apie 8 val . r}tO savisaugos
batalion.is, policininkai ir baltaraišėiai nuėjo prie vienuolyno . Bataliono vada s įsakė
sargybiniams is."eSti iydus iš vienuolyno į kiemą. Savisaugos bataliono kareiviai juos
isru:iaYo po-t \°)TŲ burn maždaug 400. Koloną apsupo ginkluo ti vyrai ir varė į šaud y·
mo ,ietą. iki duobės likus 50- 100 m, buvo duota komanda gult is veidu į žemę. Visi
sugulė. Kas neklausė. tuos mušė. Suguld}ti pasmerl'1.ieji buvo ui. krūmtĮ ir iškastų
duobių nematė. Dalis sa,isa ugos bataliono kareivių nuėjo prie duobės ruoštis šaudymui, keli buvo palil-."tipasmerktie siems var yti. Paliktieji atskyrė apie 30 vyrų ir liepė
jiems nusirengti iki apatinių. Kam atsistoti ir nu sirengti , kareiviai pa spirdavo koja,
suduodavo šautuvo buože ar guminiu rimbu. Pasmerktie j i atsistodavo ir nusirengda ·
vo. Kareiviai nurengtus vyrus varė prie duobės, statė veidais i duobę ir šaudė. Kasėjai

N"' tt·n p„11. 1wtt~li,h1t,bhĮ . .-\t,·<triuskji. kuril! ~1,u ..ų,k 8. iydų nduudt>. o gtjM-am
r rk 1tų nd,1imdių ir nio.sd.1w S<m<lynmi ·it~ gni~·. ,tpk .~O tmonių. \ 't.-nas poli.:inink,1s t>u, ' rait.1:,:~.
1:1ip Yi$1\'Ynl i 0\1\'\'limngti. ~-r cliohk 11 . •trtų rm , m't i pri e duOOtc'S
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ut d,irytt'I.~ ,i t·mtt:11
,·no s,·ime . K.in--l\·1;u ir po lid nin ai 1ų at\".lr~ti bu vo nuė· . sy iu .
Mt>k·rims liq' tt\ nusirt·n gt i tik ,in:u tinius drn huiius.. 1 • sus..m~t<>-" up 1r ':T,tl . Su~mdt'. l\i~ 1ug-c~ l:-,,.
1taliono karehi,u . _ 'rtum.i.."11 t:is.. ·ad pries :m ..~uddllt ios buYo
ne s-uguld~tos n·i du į it-m\". o suso d intos .mt km<::
P\, darbingų mott·rų prie duobe s bu ,-o varomi ir p..isto t.-m~ \1!Žam i iyd,ri ,-.tikai.
s,·nh1i. mot..·r~: m m.u .1i:,:" 1ikJ.is. ku rie iki tol buYo ~ugonu gete""....
Šaud ymus buigt\;i npk 17 ,, 11. '.\liestelio gp ~ntoias juozas Targonskis turėjo restomną ir pas iį buvo užs..tl: t i pietūs. Išgėrimas b.i.igės.i ,-,1kare. už l! sumo ·ėjo s.nisaugos ~,t ali ona s ir išYaifa ,·o Kt-<l,1inių link"'.
Stai k,tlp saw ,.komandiruotę~ į Kė-dainių .ipskrit! po aro prisiminė vienas
į,·ykių dal~,ių Prnnas i\l atiuk as: ~ Prasidėjus karui tarna \'au 1-ame savisau gos batalinn e Kaune . Dalyn wau ir žydų šaudpn e Krakėse. kur atYykom e iš AriQ!->alOS
suša u dę i ydus . Į Krakes atva li avome ap ie 50 l -o s..n isa ugo.s bataliono 3- ios kuopos k..irių.
\ "ad1.wavo \")T . ltn . Juozas Barzd a. Krakėse apsisto _iom policijo j e. 1'ur ir kaip buvo
,1·kd oma s šaudymas. nebepr isimenu. ui nuzud~1ųjų rūbus ga,-ome samagono ir prisigėrėme:·••

Daugumą sušaud}tųių drabužių

pas ismino duob kasiai. Likęs Krakių miestel }j e
turtas buvo išparduota s. Valsčiaus ,irsaiti s , -. Dau kša tam tikslui buvo sudaręs
komisiją ir ,isus parda, i mo klausimus spre.nd.- j~. T. 1'erzos žmona taip pat pirk o
spint-}, bufetą, kelias IO\-as.Už jas sumokėjo minėtai kom is.iiai„5•
Buvo mėginusiųjų ir pabėgti. bet tai padaf"}ti bm -o sun J...
-u. nes krūmai bu Yo nedideli , o ui. jų plytėjo dideli s lygus laukas "".\ 1s dėlto. pas.ak paties T. Kerzos, iš suša udymo Yietos pa,1 ·ko pabėgti mažiau siai šešiems žydam s. i\laii ausiai, nes būtent tiek
burn rasta ir sušaudyta. Pabėgę žydai pasi slėpdaY-ę ūkininkų pag-.ilbin iuose pasta tuose - tvartuose, daržinėse. Kartai s apie besislapstančius žydu s pran e· davę patys tų ūkių
savinin kai. Atvykę policininkai besislepiančius žydu s paprastai suša ud ydavo vietoje.
Vienas šaudymą pergyvenęs i.yda s grįžo į Krakes ir buvo rastas pasikoręs savo namu ose. Apie pabėgėlių radimą ir sušaudymą T. Kena pranešdavęs A. Kirkuėiui: »Man o
veiksmams j is pritardavęs pilnum oje.~~
iydų
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Lietuvos generalinė sritis Antrojo pasaulinio _k~ro metai s _admini straciniu atžvilgiu buvo suskirstyta į apygardas, šios - į apsknti s, pastarosios. - l valsčius. Kė
dainilJapskrityje buvo 12 valsčių. ValsčitJ centruo se komp aktiškai gyveno ir žydii
bendruomenės.

Pirmilietuvių partizanų veiksmai karo prad žioje buvo nukreipti prieš besitraukiančią Raudonąją armiją. Vėliau pradėta suiminėti buvusius soviettJ valdžios pareigūnus ir aktyvistus. Žydų pilietines teises pradėta varžyti

1941 m. rugpjūčio viduryje:
visi apskrities žydai prievarta buvo apgyvendinti laikinuo siuose getuo se, kurie buvo
įkurti trijuose apskrities miestuose ar miesteliuose - Kėdain iuose, Arioga loje ir Krakėse.

Kėdainių gete, be vietinių žydtJ, taip pat atsidūrė Šėtos ir Žeimių, Ariogalos gete
- Josvainių, Krakių gete - Baisogalos, Dotnuvos, Grinkiškio, Gudžiūnų ir Surviliškio
žydai. ApiePernaravosžydus duomenų nerasta.
Getuose žydai praleido maždaugdvi savaites. Rugpjūčio 28- rugsėjo 2 d. minėti
getai buvo likviduoti, j ų gyventojaisušaudyti. Akcijose dalyvavo vietos policija, baltaraiščių būri ai, o Ariogaloje ir Krakėse - ir 13-ojo lietuvių savisaugo s bata liono vyrai,
kurie kartu su vokiečių motorizuotojo dalinio, vadovaujamo J. Hamanno, kariškiais
važinėjo po visą Lietuvą ir galutinai sprendė „ žydų klausimą". Kėdainių apskrities gyventojų skaičius sumažėjo mažiausiai 3863-imis.
Atlikus aktyviausių Krakių valsčiaus būrio vyrų amž iaus ir socialinės padėties
analizę, paaiškėjo, kad dauguma jų buvo perkopę 30 metų ribą ir kilę iš vidutinių
valstiečių. Trij uose pagrindiniuose valsčiuose buvo kelios dešimtys žudikų. Jų kaltės
jausmą lengvino vadovybės įsakymai, nacistinė propaganda ir žydų priskyrimas „kitų" (,,svetimų") kategorijai.
Likęs žydų turtas atsidūrė buvusių jų kaimynų, pirmiausia žudynių organizatorių ir vykdytojų, rankose.

Nuorodo
s
' A. Bubnys, . Mažieji Lieluvos žydų getai ir
laikinos izoliavimo stovyklos 194 1- 1943
metais", Lietuvosistorijos metraštis. 1999metai,Vilnius, 2000, p. 151- 180.
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i1 byla: Dokume11t1
1 ir
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ri11
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ys, sud. A. Eidintas, Vilnius,
2001, p. 147- 160; A. Eidintas, Žydai, lietuviai ir holokaustas, Vilnius, 2002, p. 252278.
' N. Latvytė, Holokaustas Trak11apskrityje,
Vilnius, 2002, 123 p.

• Raseini11krasto žydai: Dok111
nent11ir straips·
11i11 rinkinys, sud . L. Kant autienė , Vilnius,
2004, 272 p.; Švenčiorri11 krašto žyd11 tmgedi·
ja 1941- 1944 111. , sud . G. Geniušienė, šven·
čionys,

2002, 80 p.
Masinėsfodynės Lietu voje / 91/1- / 91/11:Dokumentlį rinkinys, Vilniu s, 1973, d . 2, p. l 37.
• P. Krauje lio kvotos 19,18 m. rugsėjo 9 d.
protoko las ir l\ Krau jc lio 1948 111. lapkdčiO
14 d. pareiš kim as LSSR saugumo m,nrsterijai, Lietu vos ypat in gasis ar chyvas (to·
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liau - LYA), f. K- 1, ap. 58, bau džiamoj i byla
(toliau - b. b.) Nr. 36309/3, l. 9- 10, 27- 28.
Ucje, po dcvynit 1dic m1 už gi rtavimą P. Kraujcl is iš parciglĮ buvo atleistas, ji pakeitė Šos•
takas . Žr.: ibid „ l. l O.
7 Pir momi s karo dienom is dažn iausiai stich iškai sus idarę būriai visoje Lietuvoje buvo vad inami įvai riai - aktyvistų, suki lėl i11,
par tizanų bf1riais. Šios sąvokos yra sinon imiškos. Pri ta rč iau A. Bubnio nuomone i,
kad šiais vardais ti ktų vad inti tuos asmenis,
ku rie pir mo mis Vokietijo s- SSRS karo clie•
no mi s kovojo su atsitraukianč i ais raudo narm iečiais ir sov ietų valdžios pa re igū nais.
Tuo t arpu as menis, įsit raukusius i ginkluotų
bfrri ų veikl ą vėliau, t. y. Raudona jai armija i
ja u pas itrauku s iš Lietuvos, ir da lyvavu sius
iš esmės tik civilių žmonių areštuose ir žydų
žudynėse, labiau tiktų vad inti taip, kaip dar
karo metai s sugalvojo vietos gyve ntojai, baltaraiščiais. Taip jie buvo vadin ami dėl
to, kad ant rankovių ryšėjo ski riamąjį baltą
raištį. Tekst e vartojamo s viso s šios sąvokos,
atsižvelgiant i aptar iamas ap linkyb es, suim tiesiems i nkrimi nuojamą veiką. Nereikia
pam iršti, kad kiekvienas atvejis galėjo būt i
ir vis iškai ind ividualus. Pavyzdžiui, prikla usymu Krakių baltaraiščių būriui kaltintas
Vlada s Mešk auskas tiki no baltą raišti pirmom is karo savaitėmi s ryšėjęs dėl to, kad vokieči11 nebūtų varoma s i kelių remon to darbus:
„ Paėmiau baltos med žiagos gabal ą, uždėjau
sviesto ga myklos, kur dirbau, antspaudą, ir
užs irišau ant ran kovės" (žr.: V. Meškausko
kvoto s 1945 m. vas ari o 16 d. prol okola s,
ibid., b. b. Nr. 9398/ 3, l. 14).
• Randama ir didesni11skaifo1 - net iki 70-ies.
Žr.: L. Lekučio apklausos 1944 m. rugsėjo
19 d. protokolas, ibid., b. b. Nr. 28068/3, l. 34.
• A. Bubny s, op. ci l., p. l 68.
0
' M. Gylio apklau sos 1964 m. sausio 30 d . pro Iokolas, LYA, f. K- 1, ap. 58, b. b. Nr. 47431/3,
t. l , l. 29.
" L. Lekučio apklausos 1944 m. rugsėjo 19 d.
protokolas, ibicl„ b. b. Nr. 28068/3, l. 34.
" Liud ytoj11 paro dymu ose nercia i min ima
ir karo belaisv i11 sto vykla, kuri bu vo įkur
ta Kėdain iuose, Ge d im ino (dab ar - Di džioji) g. 29. Stovykloje cs:1 buvo užda ryta apie 300 žmoni11 (žr.: A. Renčeliausko

kvotos 1950 m. vasar io 23 d . prot oko las,
ibid ., b. b. Nr. P- l 5964, l. 33). Policijos va•
das P. Kra ujelis karo belaisvi,! stovyklos
viršini nk u buvo paskyręs Andri ų Kalten j.
Pr i ži[irėtojLĮ birželio pabaig oje buvo vos 4 ,
su stovyk los virši nin ku - 5 (ž r.: A. Kaltenio
kvotos 1950 m. kovo 28 d . pro toko las, ibid .,
b. b. Nr. P - 15964, l. 111- 112). Manytume, kad
m i nėtas kalėjimas ir karo belaisvių stovy kla
yra tas pats objektas, tik karo belaisvi,! stovyk los kali nių skaičius geroka i pad id intas.
" S. Pranevič iaus kvo tos 1944 m. rugpj ūčio
19 d. pro tokolas, ibid., b. b. Nr. 27496/ 3,
l. 15.

"

Masi11ės žudynės

Lietuvoje (/ 94 1- 1944): Dok11111en
t11rinkinys, Vilnius, 1965, d. l, p. 132.

" VSK pr ie LSSR MT Tard ymo skyr iaus vyr.
tardytojo kpt. Markevičiaus 1964 m . bir želio 17 d. nuta rima s, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. b. Nr. 47431/ 3, t. l , l. 166-16 7.
" Ui šį ir kitus faktin ius patikslin imu s au lo·
rius dėki ngas Kėdain ių daugiakultūrio cen tro da rbuotojai Aud ronei Pečiulytei.
17
J. Dailidės 1963 m. rugsėjo 11 d. liudijimas,
LYA, f. K- 1, ap. 58, b. b. Nr . 474 31/3 , t. l.
l. 205.
" J. Kriūno 1964 m . kovo 14 d. pareiškimas
VSK, ibid., l. 178.
19
S. Rackevičiaus 1945 m. sausio 9 d. liud ijimas !eismo posėdyje, ibid., b. b. Nr . 2203 7/ 3,
l. 146.
,o Ch. Ronder io l 957 m. spa lio 7 d . liud iji mas,
ibid., b. b. Nr. 37288 / 3, l. 135- 136 .
" Kėdai nių darbo žmon i11 deputatų tary·
bos vykd omojo kom iteto (toliau - D ŽDT
VK) 1948 m. rugsėj o 17 d. pažy ma, ibid .,
b. b. Nr. 36309/3, l. 89.
" 1\!lasi11ės ž11dynės Lietuvoje ( 1941- 1944), d . l ,
p. 132.
" J. Dailidės 1963 m. rugsėjo 11 d. liudiji ma s,
LYA, f. K- 1, ap. 58, b. b. N r. 47431/ 3, t. l ,
l. 206. Randa m a ir kitų duomcm i: 150 m ilgio, 3-4 111 pločio ir ap ie 1,5- 2 m gylio. Zr.:
A. Švėgždos ir A. Vitkau sko 1963 m. rugsė
jo 20 d. liud ij imai , ibid „ l. 19 1, 197.
" V. Silvestravičiaus 1964 111. kovo 11 d . liud ij imas, ibid. , l. 216.
" Ch. Ronde rio 1963 m . rugsėjo 21 d . liud iji mas, ibid., b. b. Nr. 4743 1/ 3, t. L, l. 38 1.
•• A. Vitkaus ko 1947 m . rugsėj o 18 d. kasaci-
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:· \".G\'½1019Nm.h,i-os1 - d.f'l'OO'-m ai teis ·
mo ~~- ih>d..h. h. ~ r. r ~-11.", t. 3.
c,s

c:,,n,.

rri<-L-&~:\IT 1--0io nausnršmin k-orr' ~ 1%-l m. bidcbo 11 d.~-nu. i ·d..U.,~ .
" P. -=-...'uns1953 m. Nlandlio 'd. -'-O·
tos ~.L<.
ihid..h. h. ~ r. l..~ 3. L -1-1
.
" .-\..:\l :o 1950m. rugp1ih'lo 15d. C\'OIOSprotokob.<.ilnd.. h.b. ~r. S50-I..3. L .;6; A. Ren ·
Muusl.-o1950m. \'L<:mO 23d. 1:..-01os
rrotool,s.ihid..b. l\ ~ r. P-15%4. l · 3_
• J.Knun ('I 1~, m. rugset013 d. liudiiima..<.
ibtd.. b. b. ~ r. l..'0..,- 3, L l.. - . Yra ir kitoks
liuduimas: esą
is A. Člio atėmę;; pisto ktą. lo-.-ęs.. belis susijaudmimo nepataikęs.
Tada kilo l!TUJ!lt\llts 1r .-\..Člžas burn pa smaul?t3SSih=ra,ičilus liudi jimas
1964~- lit"J>OS
r d. rcismo (>OSffl}ir.
ibid..
b. h. ~r . -1, 4.tl ->,L 3. L 368.
" A. Glob1ene, . Apie Ariogalos žydus". Rascimų krušto:rdw , p. 129-134.
" Baigiantis karui jis pasitraukė iš Lietu,-os, o
bu,-ę knsti<ė,21 bu,-osutik~jį pabėgėlių slo,1-!doie \'okietijoJr anglų zonoje. 2.r.:S. Urbono apklausos 194, m. balandžio 27 d. pro tokolas, LYA,i. K-1, ap.58,b. h. ~r . 364.28/ 3,
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r.·<hs
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l 13.
" ). Kripo!.."\-Olos
1941 m. rug~o 21 d. protokolas, ibid., b. h. Nr. 15i2213, L 13-15. Beje,
tas pats liudytojas. praėjus ,-os kdi oms d ienoms, sa,-o parodymuo~ kaikurias detales
jau pakeite:esą liepos 4 d. ,,įetos partizanai
kartu su ,-okieė:iais sušaudė 4 ariogalieėius
hetU\ius: ,ienas bu,·ęs komunis tas, o kiti
3 - S0\1etŲ ..-aidžiosmetais pasirašę už vieno kaimyno ištrėmimą iš Lietuvos. Ir dar :
tą pačią dieną esą buvę sušaudyti ir 4 žydai.
2:r.: J. Knpo k\-otos 1944 m. rugsėjo 27 d.
protokolas, ib1d.,l. 19-20.
" Ariogalos policijos \'adu tapo L. Čepas,
šias pareigas ėjęs ir iki Lietuvos okupacijos
1940 m. 2r.: S. Jankausko liudijimas, ibid.,
b. b. Nr. P-19074, L 67.
" ). Kripo kvotos 1944 m. rugsėjo 22 d. pro tokolas, ib1d., b. b. Nr. 15722/3, L 13- 15.
liesa , randame ir kitokj suimtųjų likimo
liudijimą - esą jie buvę išvežti į Raseiniu s.

:2:.r
.:

Jankausko l~
m. birid io l , d~
dnnai . ib1d.. b. b . r. 3642 3, l 72„
· Cipliausko 19-H m. spalio 23 d. litJdiiima.s, ibid... b. b. l'-:r. 15722/ 3, l l 36.
" Randame ir kitokius sl..--aiėius: 500artik 300.
~ė,au 1ieakivaizdžiai sumažinti (ir .: J. Sahtt
k,o 1949 m . spalio 29 d. parodymai teismo
posė-dyje. ibid„ b. b. "Nr. P-18793. L 100).
,. J.Blėdiio 1950 m . km-o d. liudi jimas, ibid.,
b. b. Nr. 185
3, l. 99 .
., .\fa.<inės :-iuiynės Lutul'Oje 19-11-1944, d. 2.
p. 138.
" Praš}-mai Kėdaini ų apskrities ,-aJd)-l>ai,
turns centrinis ,--alstybės archp-as (toliau_
LC\ "A).f. R- 1372. ap . l . b. l. 1.35-36 .
e Šisatstuma liudytojų parodymuo~ įYairuo
ja nuo 0 ,5 iki 2 km .
" Rand ame ir skaičių 6. 2:r.: \l. Lukošiaus
1946 m. gruodžio 28 d . parodymai teismo posėd)je, LYA. f K- 1, ap . 58 , b. b. Nr. P- 19074,
L 56.
44
J. Blėdžio 1950 m. sau sio 20 d. liud ijimas,
ibid. , b. b. Nr . 18546 / 3, l. 96 .
" ). Kripo l.."\
•otos 1944 m . rugsėjo 23 d. protokolas , ibid. , b. b. ' r. 1572 2/ 3, l. 16 .
" V. Kadara,;čiaus 1..
·votos 1944 m. lapkričio
18 d. protoko las, ib id ., b. b. Nr. 10034/3.
l. 10. Tie sa, pasak ka i kurių įvykio dalpių,
zj·dus iš geto išvedę vokiečiai, o baharaišėiai
jiem s tik padėję (ž r.: J. Sabec kio 1949 m.spalio 29 d. parodymai te ismo posėd)ie, ibid.,
b. b. Nr. P- 18793, L l 00) ; esą šaudė taip pal
vokiečiu kare iviai su SS un ifor momis. žr.:
K. Urbo no 1..-vo
tos 1949 m . g ru odž io l d.
protoko las. ib id ., b. b. Nr. 350 18/3, L 19.
.- Lietuvos žyd11 iudy11itĮ byla , p . 150, 152.
" \l . Lukošiaus 1946 m . lapkričio 29 d. kvotos
pro tokolas ir jo 1946 m. g ru o d žio 28 d. parodymai teis mo posėdyje, LYA, f. K- 1, ap. 58,
b. b. r. P- 190 74, l. 4 7, 56 .
" A. šarafo 1949 m. g ru odžio 28 d. liudij im as pe r akistatą su K. Urbonu, ibid.,
b. b . Nr. 35018 / 3, l. 69- 70.
'° A. Pauliukaičio 1..
-votos 1950 m . sau sio 31 d.
protokol as, ibid ., b . b . N r. 18546 /3, L 18.
" K. Urbono 1950 m . sausio 3 d. kvo tos prolO·
kolas, ibid., b. b. Nr. 350 18/3, l. 43. Kitur vie·
loj sinagogos n u rodyta ir žydų mokykla . Zr.:
A. 2:eglinsko 1944 m . lapkričio 24 d. kvotos
protokolas , ibid ., b. b. N r. !0034 / 3, l. 37.

r

ue-

0

" A. 2:eglmsko 1944 m. lapkričo 24 d. kvotos
protokolas. 1bid.
" , ·. Kadaravičfaus 194-1m. lapkričio 28 d. h-otos protokol as. 1bid.. L 14.
" Kėdainių apsknt1e.s vykdomoJO kom itet o Finan ų sl..·yriaus 1945m . sausio 13d.pažymė
Jimas. ibid. , l 23.
" Ibid.. l. 47.
"' B. Bankausko 1949 m . vasario 15 d. k\-otos
protok olas. ibid .. b. b. Nr. 13333/ 3, L 25.
,- Masinės žudynis Lietuvoje 1941-1944 , d. 2,
p. 394.
" Ariogalos valsčiaus D2:DT \I K pirm in inko
1949 m. gruodžio 27 d. pasirašytas pažymė
jimas, LYA, f. K-1 , ap . 58, b. b. Nr. 35018 / 3,
L 90 . Įdomu, kad to pat ies pirm inink o pora
mėnesių anksčiau pasirašytame pažymėji
me minimas mažesnis skaičius - 730. 2:r.:
ibid ., b . b. ~r. P- 18793, L i O.
" ). Sabeskio 1949 m. spalio 29 d. parod ),nai
teismo posėdyje, ibid., l. l 00.
60 S. Čepaitė, L Pupštailė, S. Šmigelstytė.
Kraki11 žy dai , Krakės, 2002, visuomeninės
organizacijo s "Atminti es namai " archyvas,
200 1-2002 m . rašinių ko nkursas, da .rbas
Nr. 26.
" Masinės fody11ės Lietuv oje l 941 - 1944, d. 2.
p. 394.
" Dot nu \'OS rajo no D2DT VK pirminink o
1950 m. rugpjūčio 17 d. pažyma, LYA,f. K- 1,
ap. 58, b. b. Nr. 10864 / 3, l. 166; A. Valaičio
195 1 m . spalio 26 d.1..-votos protokolas , ibid.,
b . b. N r. 20096 /3, L 74.
T. y. birielio 27 d., nes voldečiai i Krakes jžengė
birielio 26 d. 2:r.: A. Valaičio teismo posėdžio
1952 m. kovo 22 d. pro tokolas, ibid., L 349.
64
J. Be rn iukevičiaus 1951 m . gruodž io l d . liud ijimas, ibid ., L 249 -25 0 .
A. Valaičio teismo posėdžio 1952 m . kovo
22 d . proto kolas, ibid .. l. 347 -3 48.
66
) . Bern iukevičiaus l 95 1 m . gruodžio l d. liud ijimas , ibid ., L 250- 25 1.
" A. Valaičio 1951 m. spa lio 26 d . 1..-votospr otokolas, ibid ., L 64-7 6. Beje, atlikus akty \' iausitJ būr io vynJ am žiaus ir socialinės pa dėties analizę, aiškėja, kad dauguma jl) buv o
perkop ę 30 -ies metų ribą ir kilę iš vidutin ilJ
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rums,LYA.f. K- 1. ap. >8. b. b. Kr 20096 3,

L 2,0.
1952 m. \--asanū 11 d. ka.ltinamoJ1
IŠ\-ada
A \ala.ičm1, 1bid., b. b. Kr. 20096/3 , l 315 .
, A. \'alaiėio te,.smo posedho 1951 m. l;o\-o
22 d. prot okolas, ib1d.. l 346 .
~ Kom iteto nariai nnko drabužius, p1mgme.s
lešas ,-okieė:Jų armi)3i ir asmenims. nukente jusiems nuo SO\'ietinės anru jos.
., A. ValaiČIO teismo ~žio
1952 m. kovo 22 d. protokolas. LYA, f. K- 1, ap. b. b. ~r . 20096/3 , L 349.
" A. \.alaičio 1951 m. spalio 1i d. k\-otos pro tokolas. ibid. , L 100-101.
·• DomuYos rajono D2DT \IK pirm ininko
Murn ikovo parengta pažyma, ibid. , L 296 .
Kitur teigiama , kad j ie buYO sušaudyti
pačiose Krakėse. 2:r.: J. Sarapo 194-1m .
rugpjūčio 19 d . kvotos protokolas. ibid.,
b. b. Nr. P 19723, L 63 - 6-l; T. Kerzos 1962 m .
rugpj ūčio 8 d. kvotos protokolas.
ibid. ,
b. b. ~r . 47208 / 3, t. l , L 128- 129 (beje, čia
taip pat neminima , kad šiuodu priklausę
sovietiniam aktyvui ); \l . Kybarto l %2 m.
rugpjūčio 24 d . akistat os su T. Kerza liudijimas, ibid., L 166- 167.
""'T. Kerzos 1961 m. liepos 6 d. k\-otos protokolas, ibid.. L 61.
·• Sukilėlių būrys susiorganizavo da r prieš
karą. Jam vado vavo Sim on as Liauksminas.
1941 m . liepos-rugpjūčio mėn. būrio narių
skaičius išaugo iki 50-ies žmon ių. Žr.: LSSR
Radviliškio aps . MGB sl..
·yriaus virši nink o
pplk. Kobelevo 1950 m. birželio 13 d . paž yma, ibid., b. b. Nr. 10864/3, t. 6, l. 167.
:- V. Venclausko 1947 m. spalio 10 d. liudiji mas teismo posėdyje, ibid., b . b. N r. 8276 /3,
l. 81 - 82.
-. Būryje bu\'O 20 -25 vyrai. 2:r.: M. Kelpšos
1953 m . kovo 8 d. kvotos prot o kolas , ibid„
b. b. Nr. 26548 /3, L 27.
.., Būriui priklausė apie 25 vyrus . 2:r.: J. Liubomirsko 1944 m. spalio 7 d . kvo tos protokolas, ibid., b. b. Nr. P- 170 l 3, l. 12.
10
S. Kilinsko l 944 m. rugpjūčio 30 d . kvotos
protokolas, ibid., b. b . Nr. 2812 7/ 3, L 3 1.
11
lbid ., l. 30.
" T. Kerws 1962 m. liepos 6 d.1..-votos protoko valst ieč ilJ.
las, ibid., b. b . Nr. 4 7208/ 3, t. l, l. 61 - 62.
" LSSR KGB tardymo d alies vyr. tard ytojo
kpl. Ak kurato\'o 1951 m. sp alio 30 d . nuta - " T. Kerzos (d ar Kazio Petraičio pavarde )
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1962 m. pareiškimas VSK pirmininkui,
ibid., l. 34.
T. Km.os 1962m.liepos6 d. k-voto
sprotokolas, ibid., l. 62- 64.
lbid., l. 64.
lbid., l. 65.
lbid., 1.66.
lbid., l. 68- 69.
lbid.. l. 71.
Ib,d., l. 72.

19410

" P. Matiuko 1962 m. rugpi· 11čio 18 <l ki
. .
· 'otos
protokolas, 1b1cl.• t. 2. l. 85- 86.
" T. Ker1.os 1962 m. liepos 6 el. kvotos protoko.
las, ibid., t. l , l. 73.
" T. Ker1.0s 1962 m. rugpj i1čio 3 d. kvotospro.
tokolas. ibid., l. 118.
.. l ~Ker1.0s 1962 m. li epos 6 d. kvotos protokolas, ibid .• l. 70.
" 1: Kcr1os 1962 m. liepos 9 d. hoto s protokolas, ibid., l. 83- 89.
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HOLO
CAUST IN THEOISTRICTOf K(DA
INIAI

During WorldWarII the General Commissariat of lithu ania was administratively divided into
Commissariats (Ger.Gebiec), which in turn were subdivided into district s (Ger. Kreis),and the
latter - into rural counties (Lith. vaisaus, Ger. Amtsbezirk). The district of Kėdaini ai comprised
12 rural counties in which the Jews lived in compact communities.
Thefirst operations of the Lithuanianpartisansat the beginning of the war were targeted at
the retreating RedArmy.Later, they arrested former officers and activi sts of the Soviet aut•
horities. The restrictionsof the civil rights of Jews began in mid-August 1941 - all Jews of
the districtwere confinedin t ransitory ghettos which had been established in three distric1
towns or townships - Kėdainiai, Ariogalaand Krakės.
Along with t he local Jews, Jews from Šėta and .2:eimiaiwere also confined in the Kėda iniai
ghetto, the Jews from Josvainiai - in the Ariogala ghetto, and the Jews from Baisogala, Dol·
nuva, Grinkiškis, Gudžiū nai and Surviliškis - in the Krakės ghetto. No data has been found
concerning 1heJews of Pernarava.
TheJews remainedin 1he ghettosfor approximately two weeks. Between 28 Augusi and 2
September, the above mentioned ghettos were liquidated and th eir inmate s shot. The local
police and the ' white armband' squads took part in t he operations. ln Ariogala and Krakės,
the menof the 13t h LithuanianSelf-Defence Battalion were also present. They, together wilh
officers of the German mo1orised uni1led by Joachim Hamman, were traversing Lithuania
and implementing 1hefinai solutlon to 1he'Jewish question~ The number of inhabitan1s of
Kėdainiai district decreasedby at least 3,863 persons.
An analysis of the most active men of the unit of Kra kės rural county, including their age
and socialstatus,shows that most were over 30 and originated from the medium peasan
l
stratum. There were scoresof murderers in 1he three main rural counti es. Their own sense
of guilt waslessene
d and ra1ionalisedby the orders th ey received from the authorlt ies, the
influenceof Nazi propaganda, and the fact that Jews had been assign ed to the cat egory of
•others'( 'strangers").Jewish property fell into the hands of their fo rmer neighb ours, mosi of
all, into 1he hands of the organisers and implementers of the massacres.

Lokalio s ho lokaus to studijo s - dar pal yginti nauja tyrimų sriti s, jo s gana fragmenti škos , todėl tyrėjų, viena vertus, nevaržo išank stiniai s stereotip ais, skatina nauja s
įžvalgas, kita vertu s, verč ia labai aiškiai s udėlioti pri oritetu s, t. y. pirmenybę teikti
kruopščiai archyv inių dokumentt1 analize i.
Šią temą, rašydama s apie maž uosius Lietuvos žydų getus ir laikinąsias izoliavimo stovykla s, fragmenti škai aptarė Arūnas Bubnys'. Jis, analizuod am as lietuvių
saugumo policijos veiklą, trumpai aprašė ir Leipalingio valsč iaus, kuri s tuo metu priklausė LazdijlĮ apskričiai, žydlĮ likimą 2 • Apie Leipalingio ir LazdijtĮ žydų lemtį savo
kapitaliniame veika le užsiminė ir Alfonsas Eidin tas3• Kadangi šis autoriu s nekėlė sau
tikslo išsamiai išanalizuot i įvykilĮ kurioj e nors vienoje apskrit yje, nes lokalu s tyrima s
nebuvo jo darb o pagrinda s, todėl buv o fiziškai neįmanoma išstudiju oti gausios archyvinės med žiagos ir dėl to tekste atsirado koreguotinų deta lilĮ .
Rašydama s šį s traipsnį aut oriu s pi rmi ausia rėmėsi keliomis dešimtimi s bau džiamlĮjlĮ bylų, esančių Lietu vos ypatingajam e archyve (toliau - LYA) . Šiek tiek medžiagos rasta ir Lietuvo s centrini ame valstybės archyve (to liau - LC VA). Med žiagos
gausa, pri eštaringi atsiminimai , liudi jimai , paro dymai ta rdynni metu ir įvairuoj antys
praeitie s vert in im ai sukėlė daug yb<, papild oml! sunkumtĮ , tač iau kriti škai vertinant
rast,) med žiagą, gr etinant informac iją ir atr enkant esminiu s faktu s stengta si palikti
kuo mažiau neaiškumtĮ, dviprasmybilĮ, atkurti kuo tik roviškesnį, nors kartai s ir be
vienareikšmi o galutinio atsakymo , įvykit! vai zdą.
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Laikiniejikomitetai ir jų veikla
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Jauantrą karo dieną Lazdijuose susirinko api~ ~m~_ni11_- .,miest~ i_11t~ligentiškoji visuomenė". Susirinkimebuvo nutarta išr!nkt,_l'.~:k111;JI Se_im1 apskr_1t_1e~ ko~1itc
.
tą, kuris „rūpintųsi visais kuriamojo darbo reikalais • Dc_1_11~ ~ 1O_~ul~uke ir ~yda1.Su.
sirinkimoprotokole konstat11ota
: ,.Šauniajai vokiečių arm 1ia1IŠVIJU
S 1 š _Lazd1Jų miesto
ir visos ScimJapskrities barbariškuosius bolševikus, dar tebedegant miesto pastata111s
ir tebeaidint tolumojepatrankų šūviams, visa inteligentiškoji Lazdijų miesto visuomenė, išskiriant žydus ir komunistiniu raugu suterštos dvasios lietuvius, susirinko
buv. švietimo skyriaus patalpose apsvarstyti skubiausitĮ ir būtiniausių išvaduotosios
Lietuvos reikalų."6 Tą pačią dieną komiteto nariai pasiskirstė pareigomis, pirmininku
išrinkdamiAntaną Aleliūną, ir nutarė kreiptis į Lazdij11miesto vokiečių karo komendantą, prašydamiatitinkamų įgaliojimų 7. Birželio 24 d. komiteto nariai , vokiečitĮ karo
komendantui leidus, nutarė suorganizuoti pagalbinę policiją8 , o birželio 25 d. posė
dyjesvarstė „žydų klausimą". Vokiečių karo komendantui pageidaujant , nutarta „pavojingesniuosius viešajai tvarkai žydus apgyvendinti barakuose, esančiuose Vytauto
gatvėje" 9• Birželio 27 d. komiteto nariai nusprendė apie atliktus darbu s pranešti Laikinajai vyriausybei (toliau - LV) Kaune,taip pat prašyti iš jos formalių įgaliojimų ir
tolesnių nurodymų 1°
. LV birželio 30 d. nutarimu trims komiteto nari ams pavedė „suorganizuoti Seinų apskrities (Lazdijuose) visą vietos civilinę administraciją (savivaldybes, piliečių apsaugą) ir laikinaipaskirti administracijos pareigūnus"". Remiantis
Ministrų kabineto į galiojimu buvo nutarta laikinai paskirti įvairių įs taigų pareigūnus:
apskrities viršininku Mykolą Radzevičių, saugumo policijos viršininku A. Aleliūną ir
t. t. Tamepačia me komitetoposėdyje priimti ir kiti nutarimai:
,,l. Nusavintus ūkius, namus ir kitokį turtą, atsiradus te isėtam savininkui, perduoti, t. y. grąžinti jo žinion visą turtą eksploatuoti. Žydų šis nutarimas neliečia: jiems
paliekamateisė tik gyventisavoūkyje ar name.
[...]
6. Neleisti žydams verstis prekyba ir pramone." 12
Laikinieji komitetai įsikūrė ir keliuose apskrities valsčiuose.
Birželio 23 d. buvo įsteigtas Kapčiamiesčio laikinasis komiteta s. Jo nariai iš karto pasiski rstė pareigomis. Komiteto, policijos ir šaulių pastangomis suremontuoti 3
tiltai, miestelyje išvalyti degėsiai, palaidoti žuvusieji, įkurtas komitetas padegėliams
šelpti; vietos policija iki liepos 4 d. suėmė 5 „pavojingus komuni stus, bačkininkus"ll.
Leipalingį vokiečiai užėmė birželio 23 d. Iš karto buvo įsteigtas laikinasis komi·
tetas, į kurį įėjo mažiausiai 5 vietos inteligentijos atstovai - karininka s, mokytojas,
vaistininkas, studentas ir agronomas. Pasak vieno jo nario, pagrindini s komiteto
uždavinys buvo padėti nukentėjusiesiems nuo karo. Vietos kuniga s turėjęs per pamokslus raginti rinkti aukas šelpti nukentėj usiesiems. Valsčiuje esą pavyko surinkti
300 markių, duonos, kitų maisto produktų. Komitetas baigė darbą įsteigus vietos
valdžios organus".

t1olokau 1tu proYlnd joj,

239

Rudam inos valsčiaus komitetas liepos 3 d. posėdyje nutarė: .,ŽydtĮ, išvežtų į
SSRS, areštuottĮ rusti ir išvykusių į Vokietiją, jeigu nėra kas jį [ūkį. - V. B.l valdo,
paskirti admini stratoriu s ir įpareigoti seniūnus tuos ūki us tikrinti, kad nebūtų tame
ūkyje daromi nuostoliai.'' 1s
Esama užuomintĮ, kad panašus komitetas buvo įkurtas ir Veisiejuose. Pirmo mis karo dienomi s komiteta s turėjęs daug galios, nes esą „be jo žinios niekas nebuvo
daroma"' 6•
Partizanų ( sukilėlių) būrių steigimas,
policijosatkūrimas ir pirmiejisuėmimai

Valsčiuose knrėsi ir partizanų būriai. Vėliau jų funkcijas perėmė atkurt oji policija. Ji atkurta labai greitai, nes prasidėjus karui buvo paskelbta, kad visi turi grįž 
ti tarnaut i i savo sen ąs i as vietas17. Į ankstes nę ta rnyb ą grįžo ne tik policininkai , bet
ir viršaičiai, seniūnai, kiti pareigūnai. Visus seniūnijos seniūnus skyrė policija pagal
apskrities viršininko raštą iš buvusiųjų iki sov ieti nės okupacijos, o „kurie buvo netinkami ar neturėjo žmonių pasitikėjimo, buvo pakeisti naujais - tinkamesniais"18.
Buvę pasienio policininkai (Lazdijai buvo pasienio zonoje) tapo atkurtosios policijos
tarnautojais, sudarė jos daugumą 19 •
Leipalingio sukilėlių būr ys, kuriame buvo apie 30 vyrų, sudaryta s pirmomi s
karo dienomis. Būrio nariai saugojo patalpas, patruliavo po miestelį. Praėjus frontui
keli20buvę sukilėl iai įstojo i atkurtą policiją21 , o dauguma grįžo dirbti į savo ūkius •
Atkurtoji policija suėmė iki 10 buvusitĮ sov ieti n ių aktyvis tų, dar apie 10 „paė mė į
jskaitą". Suimtuosius išsiu n tė į Lazdijus23
, o „paimtieji į įskaitą" kiekvieną savaitę
turėjo ateiti į policijos nuovadą užsiregistruoti , tuo paliudydami, kad nėra išvykę .
Buvęs sovietinis aktyvas daugiausia buvo suimamas įskundus kaimynams: tokių
policijos informatorių , anot buvusio policijos viršininko Juozo Budrevičiaus, buvo
keliolika2•.
Praėjus 2- 3 dienoms nuo karo pradžios buvę šauliai ė mėsi veiklos Rudaminoje .
Pirmiausia pradėta suiminėti rusus - buvusius sovietinius aktyvistus. Suiminėjama
buvo Strumbagalvės, Kybartų ir dar keliuose kaimuose. Suimta ne mažiau kaip 25
žmonės. Lietuvių tarp jų buvo vos vienas25• Suimtieji buvo nuvesti i Rudaminą, č ia
vienas sušaudytas, keli įkalinti , kiti paleisti26•
LVparaginus buvusius pareigūnus grjžti į ankstesnį darbą, Sangrūdos valsčiaus
policijos viršininku vėl tapo Antanas Slavickas (šias pareigas jis ėjo nuo 1938 m. iki
sovietinės okupacijos 1940 m.)27 • Valsčiuje buvo įsteigtas ir apie 20 vyrų sttkilėli11 bi:1rys28(jo nariais pirmiau sia tapo buvę šauliai)29, kuris pakluso atkurtai policijai. Būrio,
vadovaujamo S. Taručio, vyrams buvo pavesta rinkti likusius ginklus30, saugoti valdišk,1turtą, telefono ryšį, tiltus, suiminėti ir saugoti buvusius sovietiniu s aktyvistus3'.
Iš viso birželio mėn. pabaigoje parti zanai ir policija suėmė apie 20 buvusios valdžios
22
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rėmėjtĮ32 . Jie uždaryti mokyklos patalpose. Kai kurie buvo paleisti, bet, liepos mėn.

gavus įsakymą iš Lazdijq, suimti vėl ir išsitĮSti į apskrities centrą. Šį kartą suimtqjų
tebuvo 3 ar 4JJ_
Šventežerio policijos viršininku apskrities viršininkas M. Radzevičius paskyrė
buvusį pasienio policijos tarnautoją (dirbti šioje tarnyboje jis pradėjo dar 1924 m.)
Praną Valiukeviči1i34. Gavus įsakymą pradėta buvusio sovietinio aktyvo apskaita. Suimti apie 10 sovietinių aktyvislt) išvežti į Lazdijus: vėliau vieni paleisti, kiti išvežti į
Marijampolės kalėjimą15•

Gerokai daugiau buvusit) sovietinit) aktyvistLĮ buvo suimta Veisiejuose - esą net
apie 50, tarp jq 12-13 žydų 36 • Nemaža dalis suimtųjtĮ - 12 - buvo sušaudyti. Vardiniame auktĮ sąraše 3 lietuviškos, 8 žydiškos ir, tikėtiniausia, l rusiška pavardė17 •
Suimtieji pirmomis karo dienomis Lazdijuose buvo kaltinami „komunistiniu
veikimu bei šnipinėjimu": 17 asmenų vardiniame sąraše l rusiška, 4 žydiškos ir 12 lietuviškq pavardfa)38 • Čia į rašyta ir lazdijiečio 8 klasės gimnazisto Berelio Levino pavardė. Pasirodo, jis, 1940 m. spalio mėn. iškviestas i NKVD, sutiko biiti saugumo agentu,
davė pasižadėjimą sekti „visus nusistačiusius prieš komuni zmą mokyklos asmenis ir
pranešin ėti saugumui" 39 . Pasirinkęs Kryžiaus sl apyvardį, išdavė 4 bendramokslius.
Apie vieną jtĮ - Antaną Soraką - B. Levinas kalbėjo, kad šis „pa la ikė Smetonos režimą, buvo hitlerininkas, organizavo himną, buvo antisemitas, nes [... ] sakydavo, kad
žydams reikia Hitlerio, kad Hitleris yra genialus vadas ir tokio reikėtų Lietuvai. Apie
Kuktą [J uozą. - \~ B.] parodžiau, kau jis buvo akt yvus šaulys, skautas, mokyklos būrio
vadas, labai religingas antisemitas, nacionalsocialistas, hitlerin inkas.""0 Panašiai apibūdinti ir dar du apkaltintieji. Anot B. Levino, .,šnekėjau, kaip pridera geram sovietų
tautos si:mui. Per visus metus vykusiuose gimnazijos mitinguose kalbėjau sovietams
palankia prasme apie 7 kartus"·11 • Lietuvą okupavus naciams, atsirado galimybė suvesti praeities sąskaitas ir B. Levinas atsid(irė tarp suimttĮjLĮ.

Žydų suėmimai valsčiuose

Archyvin ių duomenų apie Kapčiamiesčio žydų likimą nerasta. Tačiau pavyko
rasti užuom inų, kad iki karo miestelyje gyveno 30- 40 žydų šeimų. Prasidėj us karui
žydai buvo suvaryti i vieno žydo prekybininko nam,1, kuri laiką jame laikyti uždaryti,
vėliau išvaryti į Lazdijus'2•
Pirma užduotis, kurią liepos mėn. iš vietos policijos gavo Rudamin os valsčiaus viršaitis A. Kazlauskas, - sudaryti valsčiaus gyventojų sąraš us pagal tautybę:
lietuvitĮ , lenkų, žydų, rusų. Rudenį iš to paties virša ičio Rudami nos policija pareikalavo apie 10 vefomĮ, kuriais suimti žydai buvo išvežti i Lazdijus41 • Kartu su žydais
suimta ir bent pora lietuvių šeimų, vadinamų „žydiškomis" ( turėta omeny, kad jos
prijaučia komu nistams). Jos taip pat buvo išvežtos į apskri ties ce ntrą, bet vėliau
paleistos".
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Sangrūdos valsčiuje gyveno 3 ar 4 žydų šeimos. Su vaikais ir seneliais - apie 20
1,monitĮ. Apskri ties policijos vadui įsakius rugpjūčio mėn . viduryje jie buvo suimti, o
vėliau vežimais išvežti i Lazdijus' 5• Mažiausiai 5 žmonėms pavyko pasislėpti 46, tačiau
neilgam: vietos policija juos suėmė ir pristatė į Katkiškėje įkurtą getą 47 •
Esama žiniLĮ, kad Šventežerio valsčiuje buvo suimtos vos 2 žydės, kurios vėliau
išsitĮStos į Lazdijus"8 •
Veisiejų žydų suėmimai prasidėjo rugpjūčio mėn. Pirmiausia suimti vyrai buvo
laikomi uždaryti sinagogoje, kartkarčiais varomi i darbus'9 • Moterys ir vaikai suimti
vėliau - rugsėjo mėn. Visi suimtiej i, t. y. apie 200 bendruomenės narių, su policijos
palyda išvaryti į Katkiškę. Sveikieji ėjo pėsčiomis, ligoniai ir vaikai išvežti vežimais50 •

Leipalingio valsčiaus žydų likimas
Žydų

likimas ėmė aiškėti vietos policijos viršininkui J. Budrevičiui gavus nuro-

dymą iš aukščiau, anot jo paties, - iš Alytaus saugumo policijos vado. Šį faktą patvir-

tina ir kruopštū s A. Bubnio tyrimai:). Budrevičius „gavo Alytaus saugumo policijos
viršin inko (P. Zen kevičiaus) į sakymą suimti miestelio žydus ir uždaryti juos į tinkam,! vietą" 5 1 • Įsakyta pasirengti žydų su ėmimams, parinkti jiems patalpas, išduoti būs imos akcijos dalyviams ginklus52• Iš pradžių buvo suimti valsčiaus kaimuose
gyven ę žy<lai: iš apli nkini ų vietovių jie buvo suvežti i Leipal ingį ir apgyvendinti pas
savo giminaičius ar pažįsta mus. Tokių, t. y. žydų kaimi ečiLĮ, nebuvo daug - vos 3 ar 4
šeimos, daugu ma gyveno miestelyje. Žydams buvo uždrausta vaikščioti šaligatviais,
ant nugaros ir krūtinės jie privalėjo prisisiūti geltonas šešiakampes žvaigždes5 3• Vieną
naktį 54 į vietos sinagogą buvo suvaryti ir visi miestelio žydai - 130-150 žmonitĮ, tarp
55
jų moterys, vaikai ir seneliai. Pastatyta sargyba jiems saugoti • Sinagogoje žydai, pasak įvykių dalyviLĮ ar liudytojtĮ, išlaikyti nuo 3 diemĮ 56 (toki,) trukmę nurodo dauguma
apklausttĮjLĮ) iki savaitės 57 •
,,Amžino poilsio vieta" žydams parengta prieš pat žu<lynes. Duobės kasimui vadovavo Feliksas Vaikšnoras. Vietą - už miestelio kataliktĮ kapiniLĮ - nurodė valsčiaus
policijos viršininkas. Anot daugumos liudytojtĮ, duobei kasti, vietos policijai paliepus
ir kaimLĮ seni(mams atrinkus, mobilizuota apie 20 miestelio ir aplinkin iLĮ kaimų gyventojt)58. Prižiūrint policininkams kasama buvo kiaurą naktį, nes rytą turėjo prasidėti žudynės. Buvo iškasta apie 2 m pločio, 30 m ilgio ir l,5 m gylio duobė. Tačiau
dėl neaiškitĮ priežasčitĮ (greičiausiai neatvyko šaudymą turėjęs organizuoti dalinys)
egzekucija keletui diem1 atidėta59 •
Lemtinga žydams diena išaušo rugsėjo 1 1 -ąją, ketvirtadienį. Pagrindinėje miestelio aikštėje vyko turgus, greta, jos pakraštyje, stovėjo sinagoga, kur jau keletą diem1
buvo laikomi uždaryti žydai. Tą dieną i Leipalingį atvažiavo 15- 2060 policininkl), tarp
jų ir vokiečitĮ 6 '. Iš kur jie atvyko, tiksliai nežinoma. Yra keletas skirtingtĮ liudiji1mr
pasak buvusio Leipalingio policijos viršininko, atvykėliai buvo iš Alytaus, jiems va-

00\'Z\'01q,t.
S111U'lrnli ir lU1.Kra~P~~ bu~'USiū1 vien~ ~lin~~ Leipalingll'i
lianiriko, h ·dus sušaudė samaugosdalmys lS .M.erkine{', bet ~1 , ers11a rlla7..aitik.
Aišku.~_
t.n buvo specialiosios p-askirties ~rysM , ~:.io vyr~ LeiJ>a)uigio
hcimnkams a.nirai k.a1bejo,
kadyra subu rt i komuntStamS ir zydams ~audyti' ;_fuo
~izilo- rasmę greitaisu.iinojo \"!Simiestelio grven tojai. Vietos policininkams bu,·o
įsalą-ia ~-aik}titurgininkus iš aikštės ir ~ri~iūrėti tvarką. Tuo tarpu atvykėliai nuėję

:a.

i sinagogą ėmėvesti žydus iškastosduobės Imk..
m·

.. .. .

_

šaudė iYdus grupėmis, kurių buvo try s. l.š pradz1ų JS s inag ogos atski ra kolona
06
1i V\rraį poto moterys , galiausiai vežimais atvež ti seneliai ir vaikai . Suiaudži us

grupę,

1..emės6 •

7
ki~e~
aukos buvo ui.beriamos plonu sluoksniu
Tai atliko netoliese
esan~·skasikai,kurie buvo saugomi vietos policininkų, kad neišsiskirstytų63 • Kai kasi-

kaibaigę darbą išsivaikšč iojo, jau temo ...
Atvykęs dalinys po sušaudymo papietavo , išgėrė d egtinės, alau s ir išvažiavo~.
Puotaujama buvo pas miestelio gyventoją Juozą Eidukeviėių, ne s jis turėjo didesnes tokiai progai tinkamas patalpa s. Maistą ir gėrimus "vakarienės" da lyviai atsinešė patys. "Pobūvis" tr uko apie 3 valanda s70• Po to atvykėliai išv ažiavo , o vietiniai
policininkai išsiskirstė namo· 1• Nebeli ko nedidelės 72 , bet spa lving os žydų bendruomenės.

Likęs žydų turtas, kaip galima spėti iš pavienių liudijimų, pirmiausia

atiteko
"akcijos· dalyviams, ji perėmė ir valstybinės įstaigos. Buvęs valsčiaus polic ininkas
Bronius Vailionis po kurio laiko iš likusio žydų turto gavo n e tik drabužių, baldų
(stalą, komodą, 3 ar 4 kėdes, sofą), bet dar ir aps igyve n o vien o su šaud yto žydo name.
Buvolaikinai gavęs ir vieno žydo karvę, kuri vėliau iš jo atimt a 73 . Viet os policijos nuovada įsikūrė nacionalizuotame žydų Pereco ir Šimelio Kravecų n am e 74 •
Praėjus maždaug mėnesiui po žydų sušaudym o Mizarų kaim o gyventojas Vaclovas Subačius pranešė, kad pas jį slapstos i šeš i žydai. Vietos policininkai greitai juos
suėmė. Iš pradžių žydai buvo varomi į darbu s, be t vėliau du jų vok.iečiai k ažkur išvežė,
o keturi grąžinti vietos policijai. Greitai ir jie atgulė am žino poil s io atskiroje duobėje
šalia tautiečių masinio sušaudymo vietos . Vedami prie duobės jie visi dar mėgino
bėgti, bet nesėkmingai: vienas buvo nušautas, vien as suže istas 75 •
1957 m. KGB vyresnysis tardytojas vyr. ltn . Vytautas Liniauskas nutarė atlikti sušaudytų prie Leipalingio žydų tautybės asmenų palaikų ekshumaciją. Buvo pa1-.-viesti
teismo medicinos ekspertai iš Lietuvos SSR sve ikat os apsaugos mini sterijos,
Kauno ir Alytaus miesto teismų. Nutarta išsiaiškinti , kiek palaidota vyrų, moterų _ir
vaikų, koks jų amžius, kokios mirtie s priežastys, ar yra ant lavonų ka nk inimo žymių
ir kt.76 Ekshumacija atlikta tų pačių metų bal and žio 15-20 d. Pa laikai rasti už lietu'.
vių kapinių dviejose duobėse, kurių viena 29 m ilgio ir 3 m pločio, kita atitin kamai
3,5 ir 2 m. Didžiosios duobės centr e kūnai kai kur gulėjo keturi omi s eilėmis, t: rp
jų buvo sluoksnis smėlio. Lavonai gulėjo netvarkingai, dauguma vei du že myn. la rp
vyrų kūnų aptikta moterų ir vaikų, vienas moters kūnas su pri glaustu prie savęs 2- 3
m. amžiaus vaiko kūneliu. Rasta viršutinių ir apatinių drabužiLĮ likučių, aulinilĮ baili,
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Š\lkos, 41 vyriškas odinis diri..as,8 poros vaililikų (16-3 2 dydžio) ir 2JJporų mot.erukų batelių, 12 porų vyriikų batų ir L t. Brangenybių nerasta.Susk.a.it~ kaukolfi
ir šlaunikaulius padarytagvada, kad kape buvo uilisti 152 žmonių palaikai,iš jų
26 - vaikų. Ta rp suaugusiųjų - 53 vyrų ir 73 moterų. Iš vaikų mažiausiai 3 bu, •o mer gaitės, nes rasti ilgi, sup inti i kasytes plaukai, kaspinas77.
Mažojo je duobėje buvo 4 skeletai.Greta - 4 vyriški <lirai, 2 poros vyri.skų od inių pusbačių ir 2 p oros batų. žiebtuvėlis, pieštukas, 13 smulkių monetų, šešiakampė
žvaigžd ė iš kartono , apsiūta medžiaga . l.š viso abiejose duobėse rasti 156 žmonių palaikai: 26 vaikų. 73 m oterų ir 57 vyrų75•

Lazdij
ai: geto link
Laikinai einanti s apskrities viršininko pareigas M. Radzeviėius liepos 25 d ap skrities gyventojams paskelbė vokieėių karinės vadovybės įsakymus:
"l. Griežta i draudžiamas gyvuli ų ske rdimas , taip vadinamas iš lėto krau jo
nuleidimas, tikslu pasigaminti košerno s mėsos.
2. Gyventojai nuo 10 val. vakaro iki 4 val. ryto privalo būti savo butuose. Žydai ,
lenkai ir rusai savo butuose privalo būti nuo 9 val. vakaro iki 5 val. ryto. "79
Žydai netek o teisės prekiauti. Potvarki s, kuriuo iš žydų buvo atimti leidimai
verstis prekyba, į Lazdiju s atėjo iš Kauno ir buvo pasiraš ytas LV finansų mini stro 80•
Rugpjf1čio 9 d. LazdijtĮ apskritie s admi nistra vimo reikalam s apta rti buv o sušaukta s suvaž iavimas. Jame dalyvavo ap skr ities viršin inka s M. Radzevičius, vokiečių
karin is agronomas, apsk rities valdybos nariai, nuovadų viršininkai , valsčių (išskyru s
Veisi ejų) viršaičiai, kiti pareigūnai . Buvo svarstyti pramonės, ku ro, prekyb os , žemės
ūkio, švietimo reika lai, aptar tas „ žydtĮ klausimas•. Pastaruo ju nutarta: ,,Iki bus išspręstas žydų klausimas , kad nesumažėt q žydų valdomq ūkių vertė, prižiūrėti, kad
žydai nenaikintų jiems priklausančio turt o, ir sekt i, kad nepardavinėtų (ir nemaini kauttĮ) inventoriau s, javų ir kitų daik-tq.""'
Rugpjūčio 20 d. pas Lazd ijuo se gyvenančius žydu s buvo atlikta vie ša krata . Per
ją rasta ir atimt a 9089 rubliai, 10 sidabrinitĮ Lit11monetų, 10 popierinių littĮ, 10 sidabrin ių 5 kapeiktĮ nomina lo rusiškų monetlĮ. Sąraše nur odyti ir „ įvainh nauji bei dėvėti
dai kta i" - staltiesės, užuo laid os, užvalk alai, paltai, įvairios medžiagos ir kt.; bui ties
apyvokos reikme nys - peiliai, samč iai, šaukšt ai, šakutės, siuvamo ji ma šina „Singer".
Atskirai sur egistru ot i „medici n os prietai sai ir medi kam entai". ŽydtĮ turtui paskirsty ti
buvo sud aryta komisija . Komisijo s pirm inin ku apskrit ies viršininkas paskyrė apskrities policijos vadą A lbiną Karalių, nariais - apskrit ies valdybo s narį Praną Razminą,
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.• ·1· Matą, Gt1tauska, ir saug um o policijos . Lazdijq
.
. rajono
• _ . virš·1
.
LazdJJŲ va s 1ausvirsa1Į
ninką Praną Beinorą. Komisijos nariai nutarė „rastu~ grynu~ pmi~u s pie ~~1 ! Lazdijų
apskrities valdybos kasą"s2, ,,įvairius naujus bei dėvetus daiktu s_'.r mec~~1agas" parduoti Lazdijų žemės ūkio kooperatyvui, o gautus pinigus perveS t1 ! Lazd tJlį apskrities
valdybos kasą. Medicinos įrankius ir medikamentu s nutarta n eatlyg intin ai atiduoti
Lazdijų apskrities ligoninei

83

•

Lazdijų apskrities viršininkas, vykdydamas Kauno apygardos komi saro rugpjūčio 21 d. įsakymą, to paties mėnesio 27 d. Lazdijuose, gimnazijos salėje, sušaukė
valsčių viršaičių ir seniūnų suvažiavimą. Jame dalyvavo apyga rdo s komisaras Arnoldas Lentzenas, jo adjutantas ir apygardos referentas žemės ūkio reikalams , Laz.
dijų ir Marijampolės apskričių viršininkai, apskričiq ir vokiečiq agronomai, valsčių
viršaičiai, seniūnai, valsčių žemės ūkio komisijq atstovai. Svarbiausias suvažiavimo
tikslas - išsiaiškinti generalinio komisaro įsakymą dėl derliaus nuėmimo ir sėjos
vykdymo. A. Lentzenas esą (,,esą", nes suvažiav im o stenogramos nėra, išlikęs tik
protokolas) kalbėjęs: ,,Suvažiavimo dalyviai, be abejo, matėt, kaip ūkininkavo asmenys, apie tai neturį supratimo. Jų tarpe matėte ir žydą, kaip ūkininką. Pereitų
metų laiką jums vadovavo svetimi vadai - bolševikq - žydq vadai." 84 Marijampo lės apskrities viršininkas Goštautas savo kalboje paminėjo, kad kandidatus į žydų
ūkius turi parinkti valsčių viršaičiai, atsiklausę rajono ir apskr itie s agronomų, taip
pat vokiečių pareigūnų (zonderfiurerių). Jis pabrėžė, kad būtina „žydq miestelėnų
ūkiams numatyti valdytojus - kandidatus", kad „mažus žydq že miq sklypus [reikia. - V.B.Jišnuomoti ūkininkams, o visai mažus žemės plotus, iš kuriq negalima
sudaryti atskiro ūkio, numatoma isdalinti ūkininkams", jog privalu „tikrinti žydų
ūkius, kad nebūtų perleidžiamas, dalinamas ir pan. turtas, iki nebus perduotas kitam valdytojui"8; _

Katkiškės

getas

Lazdijų žydų suėmimai prasidėjo rugpjūčio mėn. ir truko d vi dien as. Šį kar86 miesto centre, netoli bažnyčios. Vokiečių karo komendanto įsakymu žyda i privalėjo pasidaryti ir ant
krūtinės bei nugaros prisisiūti šešiakampes geltonos spa lvos žvaigždes. Su varyt ieji į
barakus dienos metu galėjo laisvai vaikščioti po miestą, o nakčiai bu vo uždaromi ir
saugomi vietos policijos. 2ydams buvo uždrausta vaikščioti gatvėmis87 _
tą suimti buvo ne visi, o suimtieji uždaryti į du ar tris barakus

Rugsėjo l d., esą įsakius vokiečių karo komendantui, Katkiškės kaime, apie
89
2 km nuo miesto, buvo įkurtas žydų getas 88• Jis buvo įrengtas ke liuose baraku ose ,
0
kurie pastatyti dar 1940 m. Raudonosios armijos poreikiams kaip sandėliaf• • Čia
bu_v~:_uvaryti vi~iLaz~ijų miesto žydai. Sveikieji buv o varomi pėsti, 0 kurie negalėjo
va1kšc1ot1
- ~tveztt vezimais. Praėjus maždaug dviem savaitėms į getą buvo atvaryti
(negalintys eiti - atvežti) žydai ir iš apskrities valsčiq _ Rudaminos, Sangrūdos, šven·

težeria , Veisiejq. Į Katki škę juos pristatė valsčiq policininkai. Iš viso gete „įkurdinta"
91
per l 500 kaliniq •
Geto teritorija bu vo aptverta 1,5 m aukščio spygliuo ta vielos tvora, kiaurą parą
ją saugojo ginkluoti Lazdijq mie sto policininkai 92• Sargybiniams , kurie pamainomi s
keitėsi kas kelio s valandos, buvo nurodyta šau dyti, jei ka s mėgintq pabėgti 93 . Pagal
vietos va ld žios parengtą sa rgy bos planą, getą turėjo saugot i 16 laisvai samdomų pa galbinių policininkq , planuota priimti dar 10. Lazdijq apsk rities viršininko įstaigos
išlaidq sąmatoje buvo numatytos konkrečios lėšos geto apsaugai "\
Lazdijų apskrities valdyba geto reikalam s "padarė išlaidų": žydų maitin imui 1869,79 reichsmarkės, barakam s įrengti - 9,60 Rm. Buvo apskaičiuoti ir fydq uždirbti pinigai - 746,64 Rm. Todėl, iš bendrq išlaidų atėmus „uždi r btus pinigus ", geto
išlaikymui apskrities valdyba iš savo lėšų turėjo ski rti 1132,75 Rm . Jų bu vo pra šoma
iš apygardos 95 •
Geto viršininkas buvo Bronius Kazlau skas, kuris, neturėdamas darb o, į Lazdijų
policiją įstojo 1941 m. liepos viduryje. Miesto policijos viršininko vard u parašęs prašymą, į policiją buvo priimta s. Gavo šautuvą, 10- 15 šoviniq ir ski riamąjį pagalbinės
polic ijos ženklą - baltą raištį ant rankovės su vokišku užrašu 96 •
Įkalinti žydai buvo varomi į įvairius darbu s, pavyzdžiui, po turgau s dienos va lydavo Lazdijq turgq, rengė vokiečių kapines ir kt.97 Tai truko nuo rugpjūčio 15 iki spalio 23 d. 98 Darbai baigti artėjant sušaudymui, kuris iš prad žiq buvo numatytas spalio
26 d., bet vėliau savaitę nutolintas.
Vieną spalio mėn. sekmadienį, jau šaltą dieną, keli šimtai suaugusiq žydq buvo
atvaryti į miesto tur gaus aikštę. Suimtiesiems buvo įsakyta gultis ant gr ind inio ir verstis nuo vieno šono ant kito. Kai visi buvo purvini , nuvaryti prie upelio prau stis - su
visais drabužiai s. Po to grąžinti į getą. Tyčioj imasis truko apie 4 val. 99 Šią akciją stebėjo vienas vokiečiq pareigūnas. Kaliniams gulant ant purvino grindin io jis pašaipiai
replikavo, kad tai tėra gimnastikos pratimai 100 •
Miesto c iviliai gyven tojai užjautė žydus, pagelbėjo jiems maistu (užda rytieji
gaudavo tik duonos, daugiau nieko) 101 • Viena įvykit! amžininkė pa sakojo beveik kas dien n ešdavusi suimti esiems maisto, nors iš sargybiniq su laukd avusi užgauliojimų ir
įsakmitĮ liepimq ne siartin ti prie geto 102• Kraštotyros literatūroje randame tvirtinimą,
tiesa, nepagrįstą archyviniais ša ltini ais, kad „LazdijtĮ visuomenės atstovės šešios moterys, iš jq mokytoja Žvirblienė [Julija. - V. B.], Misevičienė ir Virbickienė, kreipėsi
į apskrities viršininką, prašydamos perduoti lietuvių visuomenės prašymą vokiečiq
komisarui, kad nešaudyttĮ žydtĮ" 103 • Pra šymas komisarui esą buvęs įteiktas, bet atsa kymo n esu laukta.
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kai,,s
praneše
kv1e
st1cms vietos po 1c1111n
,
, kad l miestą tu11atv,1
. z1uott
. vok1cč1,11 ir ,,Jcigu jiems busreikalingapagalba", reikėsią padėti. At"_)
•~il~,ot'.~~l~s '.'.._P~~!lbos turinys
tąsyk nebuvo atskleistas.Vokiečiams neatvykus, pohc111111k
a_1 '.ss1sk11~te . •. .
Likus daugiau nei savaitei iki lapkričio 3 d. buvo iškasti ir du gn ovia1.Jie atsirado JurgiuiKasparavičiui priklausiusioje žemėje 10 ~. Duobės buvo daubo se, apsuptose
kalvt1,nuo geto nutolusios iki 500 m 106• Jų kasti vietos policininkai atvarė apie 100
žmonių 107 iš LazdijtĮ miestobei aplinkinitĮ Palazdijų ir KuklitJ kaimų ~: per valsčiaus
viršaitį seni(mams buvo duotas nurodymas sudaryti žmonit!, turinčitĮ kasti duobes,
sąrašus; seniūnai tokiussąrašus sudarė ir pristatė viršaičiui. Lazdij ų miesto vyrai turėjo rinktis turgaus aikštėje, o aplinkinių kaimtJ - Katkiškėje prie geto. Nenorintys
eiti policininktJbuvovaromi prievarta. Vyn1, nėjusitĮ kasti grioviq , s,1rašus seniūnai
perdavė policijai. Kasama buvo pusantros dienos, saugant vietos policininkam s109
.
Lapkričio 3 d. rytą prie barakų pirmiausia atjojo P. Braška ir, liepęs sustiprinti
sargybą, pranešė, kud atvažiuos dalinys, kuris šaudys žydus. Apie 9 val. atvažiavo autobusasir lengvasisautomobilis. Dauguma sutaria, kad autobuse buvo iki 30 kareivių,
automobil)
rye - du vokiečių karininkaiir vienas lietuvis karininka s•10•
ANaiiavusiejipasirodė esą 1-ojo policijos bataliono , įsik(m1sio Kaune, kariškiai.Į Lazdijus jie atvykoiudynių išvakarėse. Vieni naktį praleido juos atvežusiame
autobuse,kiti rado prieglobstį po stogu. Rytojaus dieną jie kartu su vietos policininkaissusirinko Katkiškėje priebarakų, kuriuose buvo uždar yti žydai 111
.
Čia bm·o sukviestiir kasikai.Policininkai jiems paaiškino, kad „reikės stovė
ti maždaug 50 metrų atstume ir jeigu kas iš pasmerk-ttĮįt! band ys bėgti, mušti su
kastuvais, o po sušaudymo reikės uikasti nužudytuosius" 112. Prie duobių iš Lazdij11
kalėjimo buvoat\ aryti ir suimtieji ui. vienoki,Į ar kitokią aktyvią veiklą sovietinės
okupaci
jos metai . Vietospolic.ininkai jiems davė užduotį „tva rkingai dėti eilėmis
hn-onus
•, bet vokiečiai juos nuo duobių pavarė į šoną 113• Dar prieš šaudymą „prie
rytinės duobės (,,viena skaitėsi rytinė, kita - vakarinė") 11 • policininkai [...] atnešė
d\i dėks degtinės 11 ' ir keletą dėiių šovinių. Kareiviai ir policininkai gėrė degtinę.
Kasiknmsdegtinės nedan-...- 11•
1spraeilių prieduobių iš Lazdijų ligoninės buvo atvežti ligoniai ir 3 moteq · su
~auj:~im.iai,iš ,iso 8-10 žmonių grupėw. Vi.'iė vietos gyventojai, turint ys arklius
tr ,-ezm,w
• · J..1burn sustatyu
· ant duobes
· krašto ir susaudyti . Vit'nn senut<
·\
.. . m · A'-,,ezt1e
mtle1usi
pataleir
n1-- • ·ši
· · .. • • •
•d
l
·
11•
"'
. . ~s.uC
JUSI1 1pu1 \'e2.J.
mo, ! uobę buYo įmesta su visais patams ·
Po~goruų atėi~ eilė iydam i' barakų. Pirma i.ydq grupė prie duobių bu\'O.it·
1
''llr:~ .ai:
e IO,-ai.iki duobių likuskelioms de'i mtims metru 1.!ll, .,bu o liepiam., nusi·
n>rnttt
iki
ap-.;itiniu
·• norsJau
· bu,1>smego.
·
·
· 1· · .l \'O
. •
·'· ·iie li ·o baSJ
Dauguma
pasmerktŲJU 1pu 3
L duobe.ir l!Ulda
,-o,ienas ant kit •1:1 · .1.:.,
•
•
1·, tJ
~ kfuius
iemėmi K" . o... usau~us pmną grupę, kasikams bu,-o 1_,p _
• unai guleJO,.mden)J<'. ,.vanduo bm·o nuo krau jo kru,'111•1
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Kai kurie iš jq judėjo ... Mes lavonus užkasėme nedideliu sluoksniu žemitĮ, kad nesiinatyttĮ,"122 Antra grupė buvo nuvaryta prie vakarinės, trečia - vėl prie rytinės duobės113. Sušaudžius paskutinę grupę, dviem pastotėmis prie griovitĮ buvo atvežti likę
žydai iš baraktJ. Daugiausia tai buvo ligoniai arba nėščios moterys: .,Visi pasmerktieji
buvo suguldyti jau ant beveik pilnos duobės ir sušaudyti." 124Ligoni11ir mažtĮ va ikų,
anot vieno liudytojo, buvo apie 12 125.
Kai duobė buvo užkasama, ,,iš po metamų ant lavom, žemit1 duobėje pakilo
maždaug 12 metų berniuk as ir lietuviškai pradėjo prašyti palikti jį gyvą", bet vienas
policininkas jį nušovė 126 •
Iš geto iki nur engimo vietos žydus varė vietos policininkai, o nurengtus į duo bes - jau atvažiavę kariškiai 127. Jie ir šaudė, nors pagalbininktJ atsirado ir iš vietinitĮ.
Aukos buvo statomos veidu į duobę. Tada pagal ltn. Broniaus Norkaus12s komand,1 į
žydus buvo atidengiama ugnis. Sužeistieji buvo pribaigiami šiiviais iš arti. Šaudan t
kildavęs šauksmas, klyksmas, ,,vaizdas buvęs nežmoniškas" 129. Šaudymo pabaigoje
buvo girdėti šūkavimai: ,,Kas gyvas, pakelkite rankas, paleisime!" Po to vėl pasigirsdavo padriki šūviai... uo Paskutin e auka tapo žydas, kurį prieš sušaudydam i dar buvo
nuvežę į Rudaminą. Visi kalbėjo - ,,ieškoti pas lėpt o aukso"rn.
Dauguma sutaria , kad šaudymas truk o apie 5 val.u i
Kasikams užkasant duobę, prie jos „susėdo policinin kai ir kareiviai ir dainavo
kažkokh) daim)..."u 3 Ir tokitĮ liudijimtJ ne vienas: baigusis šaudymui , kareiviai susirinko prie rytinės duobės ir „gėrė degtinę. Gerdami degtinę dainavo."1.1
• Vietos gyventojai kalbėjo, kad išgertuvės tęsėsi ir vakare, tik jau Lazdijuose. restorane Seim1
gatvėje 135•
Žudynės baigėsi likusiq žydų drabužių (dalis jlĮ buvo nuvežta saugoti į miesto
sinagogą) dalybomis. Vienas buvęs policininkas paliudijo, kad iš likusitĮ daiktq pasiėmęs kelnes, švark,}bei 3 poras apatinit) ir viršutiniq ba.ltinių 1 .lo.
Esama liudijimt), kad visų procesą, prndedant žydų varymu ir baigiant dr-,1buiių
dalybomis, vienas vokietis karininka s ne tik fotografavoD", bet ir film:wo1·'s.
Keliems pasmerktiesiems pavyko pabėgti, bet greitai jie buvo surnsti. Du žydai
slapstėsi Padumblių kaime, bet vietos policininktĮ buvo suimti, nu ,1ryti nuo Juozo
Palionio sodybos apie l 00- 150 m ir nušauti. Sodybos šeimininkui buvo įsal-..1rta juos
užkasti 139 • J. Palionis per apklausą prisiminė, kad, nuo žydų i ud 1 nių prat'jus maždaug
dviem savaitėms, pas jį att'jo du broliai zydai, vienas sešiolikos septyniolikos, kitas
maždaug metais , resnis. Pas J. Pulionį jie ateidavę maisto, b(1davo, kad ir na.k•,odavę1'°. Pasirodo, tai buvo Irškė ir 1'leiskė Dvord'"tl.i.Tų jiems lemting--4
dienų jaunuoliai
ui.ėjo i Palioniq sodybą. ' eiminink<' vaikinus Į ,11n,1itino
ir. ji<'msp,1pr.1
sius, leido upsinal..
'VOti (paprnstai juodu nak·Yt)davo k:limyno Jurgio C::
.-rniausko da.rt int'je) 141• Dt'ja,
abu buvo suimt i ir nužudyti. ). Palionis su dar d,'iem kaimynais palaidojo jaunuolius
jų tėvų iemėje, esancio·e ui kilometro d,iejų nuo sa,1>paties sod >bos1<J.
lšsigelbėjusiq ir karą išgyvenusių tydų burn ,'ienet'ai. Tarp tokių fma.nas
le.izeris, is geto pabėgęs spalio mėn. pabaigoje, t. ·. prid pat jį panaiki nant ••'. Dar
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liudytq labaipaprasta, bel sykiu ir laba, 1škalbmga det,'.l~: LazdtJll nuovados viršmink 1941 m. spalio mėn. apskritiespolicijosvado praše z1balo geto „sargybos bf1stui
"
a:~viesti. Ir prašė jo pagal nustatytas suvartoji1~0norma s i~i 1942 n~. balandžio 1d.
Antprašymo randamepolicijos vado A. Karaliaus ranka u~rašyt,) vizą: ,,Prašau paskirti.""J Akivaizdu,kad net ir apskrities policijos vadas ne tik neplanavo, bet ir nesitikėjo tokios greitosiydq likimo atomazgos.

Katkiškės aukų ekshumacija

Nutarimas atliktisušaudytų apskrities žydų palaikų ekshumaciją buvo priimtas
1962 m.Prie formalių pretekstų tai atlikti prisidėjęs ir argumenta s, esą vienas liudytojasapklausosmetuprasitaręs, kad „masinio šaudymo metu viena s iš dalyvavusiq šaudyme vokietiskažką rašė popieriauslape, o po to tą popier iaus lapą įkišęs į puslitrinę
nuodegtinės bonką" ir įmetęs ją į duobę 148 • Į ekspertų komisiją pakviesti du Lietuvos
SSRsveikatosapsaugos ministerijosTeismo medicinos ekspertizės biuro darbuotojai
ir du tarprajoniniaiteismo medicinos ekspertai gydytojai iš Alytaus ir Kapsuko miestų. Buvo iškeltas uždavin
ys išsiaiškinti tikslų nužudytųjų skaičių, lytį, amžių, mirties
priežastis, rasti galimas kankinimo žymesir kt.1' 9
Ekshumacijatruko 18 dienų, t. y. nuo lapkričio 19 iki gruod žio 6 d. Buvo atkastos dviduobės , viena nuo kitosnutolusios per 210 m: vienos ilgis - 65 , kitos - 69 m;
plotis ir gylisabiejų vienodas - po 3 m. Iki artimiausios - Jono )ančiuko - sodybos - apie400 m150•
Ištyrus palaikus padarytaišvada,kad vienoje duobėje palaidot i maždaug 808,
kitoje- 695lavonai, t. y. iš viso 1503 aukos151• Iš jų vyrų - 429, moterq - 505, vaikų
(l- 14 m. amžiaus) - 569. Palaidotųjų amžius įvairus - nuo naujagimių iki 70 m.
senelių 152•

Neabejotinaidaugumaaukų buvo La1,dijų miesto ir valsčiaus žydai: rugsėjo mėn.
Kituose valsčiuose būrėsi tik maždaug šeštadalis bendruomenės nariq.
Nustatytisužalojimų kilmę pavyko ne visais atvejais, bet pagrindinė žūties
priežastis neabejotina - šautinė faizda. Nors buvo „konstatuoti suaugusitĮjl! dantl(
islauzymai, ausqlezgelių (auskarų laikymo vietose) išplėšimai, perplėšimai lezgcliq l
dvidalis",bet padaryta išvada,kad „objektyvių požymių, įrodančiLĮ kanki nimą, darytą gyviem,aiskiaiišreikštų, nekonstatuota"1s...

jų čia gyveno1258153•
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Aukos palaidotos „be viršutin iLĮ rf1bt1,be avalynės, didžiumoje be galvos apdan galtĮ. Lavonai, kaip tai syklė, aprengti apatin iais baltiniais, koji nėmis. Vyrai apreng ti apat inėm is ba ltomis kel nėmis ir apatiniais marškiniais bei koj inėmis, moterys ir
mergaitės kojinėmis, kel naitėmis, marškinėliais, liemenėlėmis, rečiau aptikti apatiniai
ploni sijonai; vaikai aprengti trum pomi s apatinėmis kelnaitėmis - triusikais, marškinėliais, liemenėlėm is, kojinėmis." 1 55

Palaikai kapu ose palaidoti 2- 3, vietomis 4 sluoksniais. Viename kape lavonai
rasti „susirieti;, jLĮ galfmės pritrauktos prie pilvo ar prie krūtinės apatinės [dalies. V. B.].o vi ršutinės jLĮ galfmės didžiumoje ties veidu, akimis ar apgobia vaikų lavonus".
Kitoje duobėje dauguma aukLĮ rastos „ištisi nėje išilginėje pozoje ar ant šonų; kniūbs
čiomis, susirietusitĮ, sulenktomis per kelius kojomis lavonų žymiai mažesnis skaičius".
Pažymėta, kad kartai s „suaugusios moters ar vyro lavonai pridengia įvairaus amžiaus
vaikų lavonus ir vaikLĮ lavonuose sužaloj imų tada dažnai nekonsta tuota. Tam tikro
lavonų ska ič iaus yra sutrup intos ir deformuo tos galvos, ypač vaikų. " 156
Konstatuota, jog palaido tieji prieš mirtį buvę apiplėšti. Taip teigti leido aplinky bė, kad daugum a su šaudytųjų rasti „tik apatiniais baltiniais apsirengę, be batų, be viršutinitĮ rūbLĮ, nerasta nei vieno laikrodžio, nerasta geltono metalo dantų burnose (jų
vietose išlaužtos dantų <luobelės, sužalotos lūpos), auskarų kabojimo vietose lezgelių
plyšiai. Nerasta nei vieno žiedo ant rankų pirštų, pinigų" 1 57 • Rastos „ maldų knygos"
hebrajų kalba liudijo aukų prikla usomybę žydų tautinei bend ruomenei' 58 •

2ydų turto likimas

Vos įsteigus Katkiškės getą pasirodė Marijampolės vokiečių komendantūros įsa
kymas, kuris skelbė, kad „ žydų turt as yra vokiečitĮ Reicho nuosavybė". Baldus, pad argus, brangenybes įsakyta s udėt i atskirose patalpose ir inventorizuoti. Surinkus daiktus
ir sudarius jų sąrašus, patalpų raktus su sąrašais įsakyta įteikti vietos komendantū rai.
Įsakymas baigiamas pagrasinim u: ,,Skaitysiu plėšimu visus atsitikimus, kada da iktai
bus kam nors atiduo ti.'' 159 LazdijtĮ valsčiaus nuovadtĮ viršininkai gavo nurodymą vykdyti minėtą įsakymą, bet pažymėta, kad „dėl žydtį turto tvarkymo" reikėttĮ vadovaut is
apskrities viršininko nu rodymais16() .
Praėjus kelioms dienoms po žydtĮ sušaudymo, LazdijtĮ policija miesto gyventojams p ranešė apie likusio žydtĮ turto pa rdavimą. Pi rkėjtĮ, anot liudytoj ų , buvo
daug'6'.
Pasitaikė ir likusio žydt! turto grobstymo atvej tĮ, Archyve rastas įdomus dokumentas, liudijantis, kad vietos policijos vadovybė kovojo su adm inistra ciškai
nesankcionuotu žydtį tu rto pasisavinimu. Vienas laisvai samdomas policininkas Lazdijt1apskrities vado įsakymu buvo atleistas iš tarnybos „už savavališkai paėmim:1 iš
buvusio „gctto" žydtĮ įva i ritĮ daikt11..." 162 Tiesa, atleistasis mėgino teisint is, esą iš tar nybos buv1ysatleistas savo noru, dėl ginčtĮ su policijos nuovados viršininku'"3• Var-
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guar įmanoma šiuo atvejurasti tiesą, bet vyraujančios intencijos pasisavinti svetimą
turta buvo akivaizdžios
.
, Valsčių viršaičiai iš apskritiesviršininko gavo įsak-ym_ą su: egistruoti likusiusžydų
zuoJant
esamus. padargus
.1r
u-ki
· us, nurodant·JŲ dyd'Į, ga1vi·J·ų ·1r arkliu, skaičių ' inventon
..
•.
..
1
1
1
pastatus.Šiamdarbui atlikti sudarytos komisijos: ~azd Jll valsciaus kom s Jos pirmininkasbuvovalsčiaus viršaitisM. Gutauskas, nanai - valsčiaus agronomas , du seniū
nai ir sekretorius.Komisijaperžiūrėjo apie 200 prašymq skirt i_ž:.dq tikį, bet patenkinti
galėjo tik apie 50, nes būtent tiek buvo likusių ūkiq. Gav~~ie!i ant a~to pa_sirašyda
.
vo, kad gaunatoki ūkj su tokiu ir tokiu turtu 164, Vieną ~~k!_uk1, anksčiau priklausiusi
z.Berkei,parašęs prašymą gauti žemės sklypą, gavo pohcmmkas Jurg is Nevuhs.Gavęs
įanie ir apsigyveno.Ūkiui priklausė 90 ha žemės ir mišk~, pastata i - na~;as'. tvartas,
daržinė, taip pat 2 arkliai, 4 karvės, žemės ūkio inventorius. 1944 m. gqzus 1sovietų
valdžiaūki iš šio „paveldėtojo" atėmė, buvęs „naujakurys" turėjo iš jo išsikelti165•
Lazdijų valsčiaus viršaitis vokiečių komendanto įsakymu su seniūnų pagalba
organizavoir m,7.lsių žydų baldų surinkimą. Suvežti jie buvo i si nagogą. Kadangi vokiečiai neėmė nieko (,,nes geriausieji baldai buvo palikti pas vietinius gyventojus"),
viršaičio paskirtakomisija, nustačiusi kainą, likusius baldus pardavė vietos gyventojams,daugiausianukentėjusiems nuo karo166•
Iš nuovadų viršininkų buvo reikalaujama žiniq, kiek jų nu ovadoje yra sinagogų ir kam jos naudojamos.Nenaudojamą sinagogą bei joje esantį turtą buvo įsakyta
6
užantspauduoti1
'. Ataskaitų ilgai laukti nereikėjo. Paaiškėjo, kad apskrityje pratižu
s
frontuiliko 5 sinagogos.Daugumajq buvo panaudotos likusiems žydtĮ daiktams sandėliuoti168 (žr. lentelę).

Lentelė. Žydų sinagogosLazdijų
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Sinagogų skaičius

Rudaminos

Laikomižydų „mažosvertės
daiktai". Atskiramekambaryje
stovi karštuvai

Sangrūdos

Nėra

Šventežerio

Nėra

VcisiejtĮ

..Sinagogų panaudojimas

Laikomi„į Lazdijusišvežtų žydtĮ
daiktai"

šaltinis:LazdijtJ
apskrities valsčių nuovadų viršininkų 1941m.spalio30-lapkričio 2 d. raportai
apskritiespolicijosviršininkui,LCVA,
f. R-409,ap.2, b. 2, l. 189, 195,197-198,201, 203, 205.
Likusiais žydų daiktais - čiužiniais ir pagalvėmis - buvo ketinama aprūpinti
policijos nuovados sargybos postą 169 •
Nacionalizuotus likusius žydų namus buvo pavesta prižiūrėti apskrities butų
biurui, esančiam apskrities viršininko įstaigoje. Šio biuro vedėju finansų generalinis
tarėjas paskyrė Vladą Povilą Jakimavičių 170 • Žydui Rabinavičiui priklausęs malūnas
Kapčiamiestyje atsidūrė va lsčiaus savivaldybės žinioje171 •
Dali Veisiejų valsčiaus žydų turt o, anot liudytojų, pasisavino vietos policininkai,
dalis buvo parduota įstaigų tarnau tojamsm. Buvęs partizanas Aleksandras Žitkauskas, parašęs prašymą valsčiaus viršai čio vardu, gavo suimto žydo ūkį, t. y. 11 ha žemės, arklį, karvę, vež imą ir plūgą 173 •
Lazd ijų

apskrityje ir jų panaudojimas

(1941m. spalio30-lapkričio 2 d. duomenys)

Išvados
Valsčius

Sinagogų skaičius

Kapčiamiesčio

Nėra,

Lazdijų

2

Leipalingio

Sinagogų

panaudojimas

nes sinagogasu visujoje
buvusiuturtuperkarą sudegė. Žydų
knygynėlis su maždaug300knygų
perkelta
s į valsčiaus biblioteką
Vienojelaikomi ginklai, kitojebaldai. Abi saugomos

žydų

Sukrauti likę žydų daiktai

Pirmomi s karo dienomi s Lazdijuose ir apskrities valsčiuose jsikūrė laikinieji komitetai, kurie ne tik r(1pinosi kasdieniais buitiniais reikalais, organizavo vietos civilinę administraciją, pagalbinę policiją, bet ir svarstė „žydų klausimą".
Sudaryti partizanų (sukilėlitĮ) bl!riai palaikė viešąją tvarką, saugojo valstybines
jstaigas, o sykiu ėmė suiminėti buvusius sovietinius aktyvistus. Tarp jų pasi rodė esant
ir žydų, bet jie pirmomi s karo dienomis buvo suimami ne kaip tautinės mažumo s
atstovai, o už tikrą ar tariamą veiklą sovietinės okupacijos metais.
Lazdijuose „žydtĮ klausimas" ne kartą buvo svarstomas keliuose apskrities civiliL!pareig(mtĮ suvažiavimuose, kuriuose dalyvavo ir vokiečitĮ kariniai atstovai. Suėmi
mai prasidėjo rugpjūčio mėn., bet ne visti bendruomenės narių iš karto. Tik rugsėjo
l el. šalia LazdijtĮ, Katkiškės kaime, buvo įkurtas getas, i kurį suvaryti visi miesto ir
valsčiaus žydai. Geto teritorija buvo aptverta, saugoma, kaliniai varomi i darbus.
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Masiniaižydų suėmimai apskrities rnlsčiuose, prasidėję rugpjūčio mėn., baigėsi
jų išvežimuiKatkiškę rugsėjo mėn.

.
..
.
. . .
Katkiškės barakuosenebuvovienintelio apskn ttes ~alsčta~~ - Letpahngto _ žydų.
Jie,iš pradžių keletui dienų uždaryti miestelio sinago~oJe, n _t?SeJo 11 d. atg~1_l ė amžino
poilsiouž miesteliokatalikų kapinių. žudy nes orga111
zav~ 1s ~ lytaus atvaz1avęs dali.
nys. Po karo atlikuspalaikų ekshumaciją rasti 156 aukų k~n~t.
.
Katkiškės tragedija, turėjusi įvykti spalio mėn. paba 1g0Je, buvo savaitei nukelta.
Lapkričio 3-iąją gausiosvietos žydų bendruomenės neb~li_ko - j~, _t~lkinant vietos
policmmkarns, sušaudė iš Kauno atvažiavę savisaugos da linio kare 1via1. Ekshumacija
parodė, kad būta mažiausiai1503aukų. Dauguma jų - Lazd ij tĮ miesto žydai. Lavonai
buvo palaidoti keliomis eilėmis, be viršutinių drabužių, avalynės. Išsigelbėti pavyko
vos keliems.
Likęs kilnojamasisžydų turtas buvo parduotas, jų ūki ai inventorizuoti ir išdalyti
kaimynams lietuviams,kai kurie pastatai perduoti vietos savivaldos žinion.
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balandžio 15- 20 d. aktas, ibid., b. 34309/3,
J. lludrcvlėinus 1944111
. rugpjil č io 6 d. kvol. 353- 354.
tos protokolas, ibid., b. 34309/3, l. 20.
" B.V:iil
ionio 1954m. kol'O30d. kvotos proto- " lbid., l. 355- 356.
"' L. e. Seim1apskrities viršininko p. M. Radu kolas, ibid., b. 31950/3, t. l.l. 30
vičiaus 194l m. liepos 25 d. jsnkymas Nr. 2,
" ). Budrcvičiaus 1944 m. rugpjučio 6 d. kvo•
LCVA, f. R-409, ap. 2, b. 6, l. 13.
tos pro1okola
s, ibid., b. 34309/3, l. 20. Ma•
n)•tume,jog minimas Krnsnickis iš ties11yra '° Finans11ministro J. Matu lionio 1941m.lic,
kpt. AntanasKrasnickas-Audronis.
pos 30 d. rnšta, Sci1111
apskrities vyr. mokcs
1
• E Vaikšnoro
1957 m. vasario 22 d. kvotos
ė i11 inspektor iui, ibid., f. R-l 629, ap. 1, b. 6,
protokolas,ibid., b.44442/3, t. l, l. 273.
l. 19.
„ Iš tiesų tai voki cėio Joachimo Hammano " Suvažiavimo posėdžio protokolas Nr. l, ibid.,
vodov
aujomas bū rys, kurio tikslas ir buvo
f. R-409, ap. l , b. l, l. 86.
naikinti žydus Lietuvos provincijoje. Zr.: " Ant dokumento ranka prirašyta, kad ,pl
A. Uubnys, .Lietuvių saugumo policij a ir
nigai, išskiriant pop . banknotą 10 It. vertis,
holokou
, tos (1941- 1944)",p. 35.
perduoli 1941 111. sausio 29 d. Kauno Ap
'' E Vaikšnor
o 1948 m. rugsėjo 13 d. kvotos
K-ui per p. Takcnbcrgą". Žr.: ibid„ b. 6, l. l
protokola
s, I.YA,f. K-1, op. 58, b. J>-17169, " 1941 111. rugpjOėi o 20- 2 1 d. aktas, ibid.
l. 21a.
" 1941 111
. rugpji1ėi o 27 d. 9 val. Lazdijuose,
" ). Miko 1953 m. rugpjūčio 5 d. apklausos
gimnazijos sa l ėje, jvykusio va lsči11 vir!a1čių,
protokolas, ibid., b. 31950/3, t. l, l. 137, 139;
seniūnų ir kt. suvažiavimo protokolas,lbid.,
A. Šinrnnsko 1953m. rugpjūčio 6 d. apklauap. 2, b. 2, l. 75.
sosprotokolas, ibid„ l. 156, 158.
" lbid., l. 76.
• ). Raul ičkio 1948 m. rugsėjo l d. apklausos 16 Minimas ir vienas barakas. Zr.:A. Dambrausprotokolas
, ibid., b. 1'- 17169, l. 44.
ko 1963 m. 1,ausio 16d. apklausos protokol
as,
" ll. Vailion,o 1954m. kovo30 d. kvuto, proto·
LYA, f. K- 1,ap. 58, b. 47281/3, t. 2, l. 337.
17
kolas, ibid., b. 31950/3, t. l, l. 31.
B. l'aciukonio 1963 m. sausio 5 d. apkiaul-OI
" ). lludrcvičiaus 1944 m. rugpjūčio 6 d. kvoprotokolas, ibid., l. 2 12.
101 protokolu, 1bid., b. 34309/3,l. 21.
" lbid.
,. 1- hidu ktv1čiaui 1954 m. gegu1i• 19d. ap• " Jų skaičius jvairus - nuo 5 (žr.: J. Maksima·
klauw,protokolu, ib1d., b. 31950/3, t. l ,
vičiaus 1963 m. sausio 11 d. apklauso, proto·
l. 183.
kolas, ibid., t.4, 1.139) iki 7 (žr .: A. Dambraus·
" B. Vailwn,o1954m. kovo30 d. kvot11
1 proko 1963 m. sausio 16d. apklausos protokolas.
tokolas, lb1d., l. 32.
ibid., t. 2, l. 337) ar net 8 (žr.: A. VaskeviėiaUS
,, 'z
,_
.1.
,
'-)'<UI ,u ...re 1nv .1au nei 2 proc. va!Kiaia gy1968 m. Jicpoh 11 d. apklausos protokola~
Vt'llloJŲ (11vi.!ovalsčiuje gyveno 8500 zmo•
ibid., b. 95 1'J/3, 1.291).
niųJ. Zr.:7.. P~io
1944m. rugpjūčio 20d.
.,, V. l'au1.01 1961 m. birfolio 14 d. apldaul()I
kvtllmprotokt,w,
ibid~b. 2S/J51:1/
3, l. l l.
protokolas, ibid., b. 4728 1/ 3, t. 1- 2, l. l JS.

"

ll. Paciukonio 1963 m. sausio 5 d. apklnusos protoko las, ibicl„ t. 2, l. 2 13.
• l lbld.
" A. Vu~kcvi č laus 1950 m. liepos 12 d. kvotos protokola s, ibid., b. 255 12/3, l. 59.
" J.nzd ijtĮ apskritie s virši ninko jstaigos išlai•
d111941 m. rugpjClč i o-gruodžio mė n . są 
matos projektas, LCVA, f. R-409, ap. 2, b. J ,
l. 15.
•• Lazdlj11 apskrities valdybos pirmininko
A. Rugio 19•11 m. gruod žio 15 d. raštas
Kauno apygardos komisarui , ibid., ap. l ,
b. 3, l. 167.
ll. Kazlausko 1948 m. kovo 12 d. kvotos
protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 31394/3,
l. 15.
" n. Paciukonio 1953 m. gruodžio 30 d. kvo•
tos protokolas, ibid., b. 4728 1/3, t. l , l. 65.
" l.azdij11apskrities komisijos 1945 m. birie lio 8 d . aktas, parengtas Ypatingajai vyriausybinei komisijai, ibicl.,b. P- 18476, l. 225.
., O. l.cizerlo 1947 111
. birklio 24 el. apklau•
sos protokola s, ibid., b. 9421/3, l. 59- 60.
100
O. Leizcrio akistato s su A. Kllmu 1947 m.
rugsėjo 2 d . protokolas , ibid., l. 77.
101
M. Gulausko 1944 m. rugsėjo 8 d. kvotos
protoko las, ibid., b. P- 16420, l. 12.
"' A. Žukauskaitės 1950 m. kovo 30 d. apklausos protokola s, ibid., b. 25512/3, l. 67- 68.
"' A. Pupicnis, Po Dz1ikijos dm1g,1111i
. l.azdij 11
kmJtas ir ž111011ės, Vilnius, 1994, p. 7 1.
1
°' ll. l'aciukonlo 1963 m. sausio 5 d. kvotos
protokolas, LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 47281/3,
t. 2, l. 214- 215.
101
) . Kasparavlčiaus 196 1 m. biriclio 17 d.
tardymo protokola s, ibid., t. 4, l. 3. Įdomu,
kad pats žemes savininkas su šeima lapkričio 2 d. vieno vietos policininko buvo
išvarytas iS nam11. Matyt, kad n eb(1tų ne•
rcikaling11papildomų liudytoj11,
106
J. Maksimavičiau, 1963 m. ~ausio 11d. ap•
klausos protokolas, ibid„ l. 138.
1
"' Didžiausias nurodomas kasik11skaičius 400. Žr.: V. Paužos 1961 m. biri clio 14 d.
tardymo protokolas, ibid„ L 3, l. 25.
1
'"
) . Maksimavičiaus 1963 m. sausw 11 d. ap•
klauw s prot okolas, ibiel., t. 4, L 137.
1111
11. l'aciukonio 1953 m. gruodžio 30 d.
ir 1963 m. sausio 25 d. kvotų protokolai,
ibicl., t. l , l. 66; t. 2, l. 235- 236.
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A. Vaškevičiaus 196 l m. birželio 29 d. tar dymo protokolas, ibid., t. 3, l. 235; V. na.
rausko 1962 m. spalio 24 d. apklausos pro •
tokolas, ibicl„ b. 95 19/ 3, l. 48. Tiesa, rancl11
mc ir kitus skai č ius: eilini11- 2 vokieč iai ir
apie 20 lictuvit1,karinink11- po l vokieti ir
lictuvj. ::>.
r.: V. Paužos 196 1 m. birželio 14 d.
tardymo protokolas, ibid., b. 4728 l /3, t. 3,
l. 28.
111
V. fiarausko 1962m. spalio 24 d. apklausos
protokolas, ibid„ b. 9519/3, l. 248.
112
V. Gylio 1968 m. sausio 31 el. apklausos pro •
tokolas, ibid., l. 281.
111
V. llusilo 1961 m. birželio 23 d. tardymo
protokolas, ibid., b. 47281/3, t. 3, l. 54.
1
" V. Paužos 1968 m. birželio 3 el. apklausos
protokolas, ibid., b. 9519/ 3, l. 234.
1
" Randame tvirtinim11, kad bClta ir keturi11
.
Zr.: 8. Paciukonio 1953 111. gruodžio 30 d.
kvotos protokolas, ibid., b. 47281/3, t. l ,
l. 67.
1
" V. Paufos 1968 m. birželio 3 d. apklausos
protokolas, ibid„ b. 9519/3, l. 234.
117
V. Gylio 1968m. sausio 31 d. apklausos protokolas, ibid., l. 282.
111
V. Tal anclzevičiaus 1967 m. lapkričio 17 el.
paaiĮkinimas, ib,d., l. 221.
1
"
V. Pautos 1968 111
. birželio 3 d. apk lausos
protokolas, ibid., l. 234.
""' Minima nuo 20 iki 50 111
. Žr.: J. Klėjaus
1968m. sausio 31 d. apklausos protokolas,
ibid., l. 282.
121
P.Važinsko 1961 m. bir'iclio 13 d. tardymu
protokolas, ibid., b. 4728 1/ 3, t. 3, l. 8- 9.
121
V.Gylio l 968 m. sau~io 31 d. apklausos pro tokolas, ibid„ b. 95 19/ 3, l. 284.
"' lbid.
"' J. Klėjaus 196 1 m. birielio 16 d. ir 1968 m.
sausio 3 1 d. tardymo protokolai, ibiel.,
l. 285; b. 47281/3, t. 3, l. 118.
"' P.Grigo 1961111
. biriclio23 d. tardymo pro tokolas, ib,d., l. 209.
1
P. Važinsko 1961 m. biri.clio 13 el. tard ymo
protokolas, ibid., l. 12.
127
8. Paciukonio 1963 m. sausio 25 d. apklau sos protokolas, lbid„ t. 2, l. 240.
1
"
B. Norkus tarnavo Kauno 1-ajamc lietuvių
policijos batalione, buvo kuopo s vadas.
Zr.: A. Bubnys, .,Lie tuvių saugumo po licija
ir holokaustas ( 194 1- 1944)", p. 35.
110
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"' \'. Barausko 1962m. spalio 24d. apklausos
protokolas,LYA
. f. K-1, ap. 58, b. 9519/3,

"' Nutarimas atlikti teismo medicin
•
OS eks.
perllzę, LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 47281/J .
1.32.
. 1.),

L 248.

"' \'. Busilo 1961 m. birželio23 d. !ardymo '" lbid.
1"' Ekshumacijos protokolas, ibid., L39
protokolas,ibid., b. 47281/3, l. 3, l. 60.
"' Įdomu, kad nadų pa_tciktoj~ žudyni~karo
"· lbid., L 65.
metais ataska1t0Je mmuna , Jog Lazdi
juoit
"' A. Vaškeviciaus 1968m. liepos 11d. l..
·votos
buvo sušaud yta 1535 ry rai, moterys ir Vai
.
protokolas,1bid., b. 9519/3, l. 291; \/. Paukai. ž r.: Masin ės žudyn ės Lietuvoje 1941_
zos1968m. birželio3 d. apklausos protoJ944, d. 2, p. 397. Tačiau neginčijama, kad
kolas,ibid., l. 236.
absoliuti da uguma nužudytųjų buvo bu.
"' J.Kltjaus l 968m. sausio31 d. apklausos
tent Lazdijų miesto ir valsčiaus žydai.
protokolas,
ibid., l. 285.
"' \: Pauzos1968m. birželio 3 d. apklausos "' Nutarimas atlikti teismo medicinoseksl'frtizę, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47281/3, L85.
protokolas,ibid., l. 236.
"' Lazdijų apskrities valsčių viršaičių 1941
m.
'" lbid.,l. 23i.
1" A. Vašuviėiaus 1950 m. liepos 12d. l..
rugsėjo 30- spalio 4 d. pranešimaiapskn.
·voties viršininku i, LCVA,f. R-409,ap. 2, b.,l.
tos protokolas,
ibid., b. 2551213, l. 59.
l. 120- 126.
,r V.Pauios1961 m. birželio 14d. tardymo
"' lbid.
protokolas,ibid., b.47281/3, l. 3, l. 30.
·" V. Pauios1968 m. birželio3 d. apklausos "' lbid.
"' lbid., l. 86.
protokolas, ibid., b. 9519/3, l. 236.
"' B. Paciukonio 1953 m. gruodžio30 d. 1..-vo- ,s; lbid.
tos pro1okolas,
ibid., b. 47281/3, l. 1, l. 72.
"' lbid.
" J.Palionio 1954m. sausio8 d. apklausos "' Marijampolės vokiečių komendanltiros
1941 m. rugsėjo 11 d. jsakymas Nr. 2,ibid,
protokolas,ibid., l. 245.
b. 6, l. 73.
·" \/. Palionienės 1954m. sausio 9 d. 1..-voto
s
protokolas,ibid., l. 275-276, 279.
''° Lazdijų apskrities viršininko 1941 m. rug•
sėjo 29 d. raštas nuovadlJ viršininkam
~
'" H. Lapmsko l954 m. sausio9 d. apklausos
protokolas,ibid., l. 289.
ibid., l. 74.
'" O. Leizerio 1947 m. birželio 24 d. apklau- 161 E. ž ukauskienės l 950 m. kovo 3 l d. liudiji·
sosprotokolas,ibid., b. 9421/3, l. 59.
mas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25512/3,1.il
"' Lazdij ų apskrities komisijos 1945m. bir- 162 Ištrauka iš Lazdijų apskrities policijosvad
o
želio 8 d. aktas, parengtas Ypatingajai vyA. Karaliaus 194 1 m. gruodžio 2 d. jsak
i-riausybinei komisijai, ibid., b. P-18476,
mo Nr. l nuor ašo, ibid., b. P-18476,1.220
.
163
l. 226-227.
J. Nevulio l 950 m. balandžio l ir geguiis
"' Daugiau žinių apieišsigelbėjusius ar išgel16 d. kvotų protokolai , ibid., l. 38,72.
bėtus žydus galima rasti Valstybiniame 164 M. Gutausko 1944 m. rugsėjo 14d. kvo1o
s
Vilniaus Gaono žydų muziejuje
, Žydų gelprotokolas, ibid„ b. P-16420, l. 16.
16
bėjimo ir atminimojarnžinimoskyriaus
' J. Nevulio 1950 m. balandžio 12 ir 20d.
archyve.
kvotų protokolai, ibid., b. P-18476, L 46.
"' Apskrities viršininku iki l 941 m. spalio
56.
31d. buvo Mykol
as Radzevičius. Nuo lap- 166 M. Gutausko l 970 m . lapkričio 30 d. ap·
kričio l d. eiti šias pareigasbuvo paskirklausos protoko las, ibid., b. P-16420, L77.
las Antanas Rugys. Žr.: M. Radzeviėiaus '" Policijos vado 1941 m . spalio 27 d. 1elefo
·
1941m.lapkričio l d. rašlasgeneraliniam
nograma nuovadų viršininkams, LCVA,
tarėju i vidaus reikalam
s, LCVA,f. R-409,
f. R-409, ap. 2, b. 2, l. 187.
.
ap. 2, b. 4, l. 35.
168
Lazdijų apskrities valsčių nuovadų nr·
,.- Lazdijų nuovados viršininko 1941m. spa. . kų 1941 m . spalio 30- lapknTo
1 1• d..
,, 1mn
lio 17 d. raporlas Lazdijų apskriliespoliciraportai apskrities policijos viršininku,
.
jos ,•adui, ibid., b. 5,L77.
ibid., l. 189, l 95, 197- 198, 201,203, 2os.

t1olokausu s provin cijoje

"' LazdijtĮ policijos vado A. Karaliaus 1941 m.
lapkrič i o 5 d. raštas V. Rcivyčiui, ibid., b. 5,
l. 86.
,ro Apskrities viršininko A. Rugio 1941 m.
gruodžio 12 d. raštas valsčit1 virš aič iams,
ibid., b. 4, l. 42.
m Kapčiamiesčio valsčia us vi ršaič i o Rudziko
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194 1 m. spalio 24 d. lelefonograma apskrities viršininkui, ibid., b. 2, l. 113.
172
M . Kelmelienės 1948 m. rugsėjo 22 d.
apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58,
b. P-20001, l. 56.
"' A. Žitkausko 1944 m. rugsėjo 12 d. kvotos
protokolas, ibid., b. 3 1754/3, l. 76.

ValentinasBrandišauskas

THEFATE
OFTHEJEWSINTHELAZDIJAI
DISTR
ICT
DURING
THENAZIOCC
UPAT
ION

ln the first days of the war, pravisi anai committees were formed in the town of Lazdijai and
at local councils of th e district. They were not only concerned with everyday issues and organised the local civil admini stration and auxiliary police units, but also dea lt with the "Jewish
issue~
The partisan (insurgent) detac hme nts maintained and enforced public orde r, guarded state
institutions and arrested former Soviet activists. There were Jews amo ng them, but during
the first days of the war they were arrested notas members of an ethni c minority, but for real
ar alleged activities during the Soviet occupat ion.
ln Lazdijai, the "Jewi sh issue" was considered at several conferences of civil servants of the
district, with German military representatives also present. On l September 1941, a ghetto
was estab lished in the village of Katkiškės not far from Lazdijai, and the Jews from the town
and the district were taken there. Mass arrests of the Jews which had started in August en ded in September when th ey were taken to the ghetto .
The Jews from Leipalingis were kept in custody in the synagogue for several days and were
later executed by shooting on 11 September . The killings were organised by a military unit
from Alytus. During the exhumation carried aut after the war, 156 bodies of victims were
discovered.
The killings in Katkiškės took place on 3 November. That day the numerous local Jewish
comm unity was annihilated . The shootings were carried aut by the self-defence units helped by local policemen. The exhumation revealed at least 1,503 victims, mest of them from
the town of Lazdijai. Very few managed to escape.
The movable property of the Jews was sold. An inventory wa s made of the ir estat e, wh ich
was later divided among th eir Lithuanian neighbou rs. Some of the buildings were given
over to the loca l authoritie s.

Uoiokauolu pr ov i nci j oje

Stani s lovas

Buchaveckas

Kražių valsčiaus

žydų bendruomenės
žūtis

1941m.

Sovietmečio istoriografijoje, susijusioje su Lietuvoje vykdytu holokau stu, vyravo. buržuazinius nacionalistus" demaskuojantys darbai. Jų vi sų nem inint, galima
pažymėti, kad moksliniams tyrimams ir tolesnei istoriografij os plėtotei vertingiausia yra kruopščiai archyviniais šaltiniais pagrįsta Kazimiero Rukšėn o studij a1. Nuo
1990 m., kai buvo atkurta Nepriklausomybė, Lietuvos istorikai pradėjo labiau domėtis holokausto tematika. Iš pradžių daugiau dėmesio su laukė Vilniaus, Kauno,
Šiaulių ir dar kelių kitų tuometės Lietuvos generalinės sriti es miestų žydLĮ izoliavimas bei naikinimas nacių okupacijos metais (1941- 1944) ir pana šC1
s klausimai.
Paskutinį dešimtmetį imta nuodugniau tyrinėti ir tragiškos žydų istorijos įvykius
provin~ijos miestuose, valsčiuose bei miesteliuose. Str aipsnio autori us, remdamasis tuomete istoriografijair kai kuriais pirmini ais šaltini ais bei įvykių amžinink11
atsiminimais, 1995 m. irgi mėgino pažvelgti į žydų tragedij ą Lietuv os provincijos
vietovėse 1941m. vasarą ir rudenį2.
Dėl nedidelės straipsnio apimtieb paminėtini beveik vien tik kai kuriLĮ lietuvių
istori kų darbai, susiję su Lietuvos žydų naikinimu provincijos vietovėse naciLĮ okupa·
cijos pradžioje( 194l m.).
.
·1~mo_s isto_riografijob raidoje išskirtinis yra holokau1,to temą daugelyje knygų
1r stra1_psn1ų gvildenančio nacių okupacija:, laikotarp io t yrinėtojo Arū no Bubnio
pra~eŠII~~s ,,~ olokaustas Lietuvob provincijoje 1941 m." (Tarp tautin ei komisijai) ir
~tra_1ps~1a1, taip pa~~~ygų skirsniaP. Zyd ų žudynės provincijoje apžvelgiamos 2001 ,n.
1šle15to~eAlfon~o bdin to 1>
udarytoje knygoje\ joje, be kitų ii,torikų ir pu blicistų per·
spausdintų straipsnių , yra ir pa1·1es autonaus
·
. ose keliama
.
.
. "f(ą
tekstų , kuriu
s klausimas.
per holokaustą Lietuvoje uzmaskavo naciai?" Mai.daug tuo pat metu pa1,irodė RūtoS
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Puišytės straipsniais su šaltinių fragmentais apie žudynes keliolikoje Lietuvos vietovių

ir apie Jurbarko žyd ų žūtį, Alfredo Rukšėno - apie Veliuonos žydLĮ tragediją6 • Mokslinės istoriografijos leidiniuose buvo išspausdinti dar keli darbai, kuriuose apžvelgiami
su holokaustu susij ę įvykiai įvai riose apskrityse, pavyzdžiui, Valentino Brandišausko
straipsniai apie žydų tragediją nedidelėje Mažeikių apskrityje, taip pat Kėdain ių ir
Lazdijų apskrityse7. Šie straipsniai yra skirtingi nagri nėjamais aspektais, kuriuos diktavo turimi šaltiniai, apimtis ir pasirinkti pavyzdžiai iš vieno ar kito valsčiaus. Dviejų
kaimyninių regionų žydų bendruomen ių sunaikinimas atsispindi Neringos Latvytės-Gustaitienės6 ir Rolando Gustaiėio9 darbuose. Daug holokausto Lietuvoje faktų
ir apibendrinimų yra Vilniaus Gaono valstybinio muziejaus leidiniuose10• Duomenų
ir minčių apie žyd ų tragediją yra pateikęs nacių okupacijos laikotarpio Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojas Petras Stankeras11• Apie 1941 m. holokaustą provincijoje
taip pat rašė istorikas Liudas Truska12(beje, jis nuodugniau tyrinėjo žydų padėtį ir
veiklą Lietuvoje iki nacių okupacijos). Su L. Truska polemizuodamas rašytojas Jonas
Mikelinskas iškėlė klausimą: ,,Kokiu pagrindu galima teigti, kad lietuviai didesni žydšaudžiai negu lenkai?" 13 Visuomenei svarbi Solomono Atamuko knyga14, 2006 m. išleista Christopfo Dieckmann o ir Sauliaus Sužiedėlio studija1s, kitos knygos16 ir darbai
holokausto Lietuvoje tematika. Straipsnio autorius lokal ių terito rijų žydų tragedijas
glaustai apibūdino rašydamas apie kelių Lietuvos valsčių padėtį nacių okupacijos metais17. Holokausto tyrimus Gelvonų valsčiaus mastu pratęsė Andrius Tumavičius 18 .
Apie Lietuvos žydų žudynes raši usių užsienio tyri nėtoj ų veikaluose yra nemažai diskutu otinų ir ty rin ėtinų teigi n ių . Pavyzdžiui, Dovas Levinas savo knygoje Lietuvos žydLĮ žudynėms 1941 m. skiria vos keliolika puslapių, turbūt pats to nenorė
damas tarsi atleidžia Vokietijos nacius nuo atsakomybės už Lietuvos žydų traged iją
ir taip padidina lietuviLĮ kaltes pabrė'idamas, kad „mažiausiai 40-yje visos Lietuvos
gyvenviečių , vok iečiams jų dar nepasiekus, ginkluoti lietuviai savo iniciatyva pradėjo žudyti žydus" 1'1• Ši statistika abejotina vien dėl to, kad pirmomis Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos karo dienomis dėl bolševikL
1 1940- l 941 m. įvykdyto visuom enės
supriešinimo kai kuriose Lietuvos vietovėse ginklas pirmiausia buvo nukreipiamas į
komunistus, komjaunu olius, sovietmečio pareigūnus ir sovietų aktyvistus, nesvarbu,
kas jie buvo - žydai ar lietuviai. Taip vyko ir Kražių valsčiuje. A. Bubnys rasė, jog
,,archyvų dokumentais negalima patvirtinti teiginio, kad dešimtyse Lietuvos vietovių karo pradžioje li et uvi ų partizanai būllĮ vyk<li;organiw otus pogromus ir masines
fodynes iki įžengia nt Vokietijos kariuomenet 20• Pernelyg schemiškai, ~upapra!>
t intai
ir neretai tendencingai holokaustą Lietuvoje apibūdi no ir vokieči ų istorikas Knutas
Stangas21. Per pi rmąji naci lĮ okupacijos pusmetį Lietuvoje vykdyto hol{)kausto keli
aspektai (vieni - nuodugniau ir dokumentuotai, kiti - mažiau įtiki namai) nusvie~ti
konferencijos pranešimti pagrindu 2003 m. sudarytame leidinyje (vokieėiLĮ kalba)12;
jame, be kelių užsienio tyri n ėtojų ra4inių, pateikta ir minėtų lietuvių istorikų tekstų.
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šaltinių spragos ir detalių gausa

Įvykiai, susiję su žydų žudynėmis Kražių valsčiuje*, kaip istorijo s šalti nio fra23
gmentas pateko i sovietinį dokumentų rin kinį „Masinės žudynė~ L_i~
tu voj e" • Tas fragmentas paskatino šio straipsnio autorių dar 1993 111. ko lekt yvrneJ e kraštotyro s monografij oje „Kražiai" trumpai apibūdinti ir Kražių valsčiaus žydtĮ žiHį nacių okupacijos laikotarpiu 24• Turint naujų archyvinių šalti nių į tą tragediją daba r gali m a pažvelgti
plaėiau ir giliau. Tiesa, LCVA nėra Raseinių apskr ities Vir šin in ko įstaigos bylų ir kitq
apskrities įstaigų bei valsčių susirašinėjimo medžiagos (galim a ra sti ti k pav ieniu s raštus 1941-1944 m. Lietuvos generalinės srities centr initi įstaigų fon duo se). Neiš liko ir
beveikvisų Raseinių apskrities valsčių ir miestų savivaldybių 194 1- 1944 m. susirašinėjimo bylos (išs\qrrus gausų Jurbarko miesto fondą) , ta ip pa t KražitĮ valsčiaus savivaldybės dokumentacija. Dėl to per maža i išryškėja savivald os institucijtĮ vaidmuo.
Negalima operuoti tikslesniais valsčiaus žydu s suėmusių, saugojusių, ko nvojavusių
ir žudžiusių vietos gyventojų skaičiais, kitais fakta is a r dat o mi s, nes, pa vyzdžiui, iš
baudžiamųjų bylų tardymo ir apklausų protokolų ne visad a aiš ku , kie k p rie valsčiaus
žydų tragedijos prisidėjo vienas ar kitas asmu o (sovietų tard ytoja i neretai itin atkakliai
stengėsi įtikinti suimtą buvusį „baltaraištį", jog jis ne tik sa ugojo Kražių žydų getą,
konvojavo žydus į žudynių vietą, bet ir pat s juos šaudė). Kit om s a pskr itim s ir valsčiams šiuo atžvilgiu „pasisekė" geriau - išliko turti nges ni n aci ų okupa cijos laikota rpio
archyvų fondai. Šiaip ar taip, pakanka archyvinės medžiagos , kuri, pa pil dyta atsiminimais ir kitais šaltiniais, pagrįsta logine įvykių seka , žmoni tĮ psichologinės būsenos
ir veiksmų rekonstrukcija, padeda ne tik apibūdinti Kražių valsčiaus žydų tra gedijos
1941 m. pradinius etapus, bet ir atkurti kai kur iuos žudynių vai zdu s, tai p pat pateikti
ateities tyrinėtojams medžiagos ir samprotavimų vadinamųjų žydšaudžių p ort retams.
žodis „vadinamųjų" pavartotas neatsitiktinai, nes negali b(1ti ka i kuritĮ pa viršutiniškų tyrinėtojų Lietuvoje ir užsienyje formuojamo pr imi tyv au s ir vienti so „žydšaudžio"
(kuris dar vokiečių kariams nepasiekus jo mie stelio puolė žu dyti žydu s) portr eto. Be
to, ne visi dalyvavusieji žydų izoliavimo ir diskrimina vim o ve iksmu ose šaudė savo
kaimynus žydus. Tiesa, jie taip pat holokausto dalyviai, bet ne žmog žud žiai.
Straipsnyje nekalbėsime apie tariama s ar tikr as žydų, 1940 - 194 1 m . uoliai tarnavusių bolševikų sovietų okupantams, ,,nuodėmes". Nemėginsime aiškinti s, kiek
žydų tautybės kražiškių per pirmąją sovietų okupaciją b uvo valsči aus saviva ldos ir
komunistų partijos ar komjaunimo organizacijose. Net jei prosovietinių žydų santykinai būtų buvę daug, jokia spekuliacinė aplinkybė žu dyn ių nepateisintų. Kita vertus,
a~trosio~~o~'.et~ oku.padjos pradžioje tardytų Kražių valsčiaus gyventojų, vienaip ar
kitaip pnstdeiusių prie vietos žydų bendruomenės sun aikinim o, a tsa kymu ose į klausimą, kodėl įstojo į antisovietinių partizanų būrį (grupę), n er and am e nusiskundimų

• Dabar Kražiai priklauso Kelmės rajono savivaldybei.
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žydais, kalt in i mtĮ j iems. T iesa, buvo tardyta ne tiek daug asmenų (sovietmečiu j ie
gavo GULAG 'o bau sm es , keli - sušaudyti), nes nemažai „ žydšaudžių", kaip ju os vadino kra žiškia i, 1944 m. pasitraukė su vokiečių kar iuom ene, keli žuvo poka rio antisoviet i nėse part izaninėse kovose ir t. t. Tai esmės nekeičia. Kaip rod o tard ymo bylos,
didelę dalj 1941 m . Kražių valsčiaus „partizanų" sudarė 1940 m. užd rau stos šaulių organizacijos na riai; no rs jie buvo kilę iš vargingųjlĮ valstiečilĮ ir dirbo pas vadi namuosius buožes, tačiau išliko Lietuvo s pa tr iotai. 194 1 m. birželio paba igoje, paragi nt i aktyvesnio buv usio šaulio, jie vėl paėmė į ranka s ginklus ir ėmė gaud yti besislapstančius
sovietų par eigfmu s ir aktyvi stus, nugin kluot i pakrik usius raudonarmiečius. Papild omas motyvas buvo paža das būsimiems „part izanam s" lengv iau apsirūpint i būtiniau
siomis prekėmis - karo sąlygomis kai ku r iem s žmonėms tai buvo svarbu. Tad jokio
antisemit izm o nega lima įžvelgti nei Kražių „partizanų" ideologinėse nuostatose, nei
pirmuosiuo se ve iksmu ose, iš esmės nukr eiptuo se prie š Vokie tijos ir Sovietų Sąju ngos
karo prad žioje subyrėj usios bolševikų valdžios likuči us.
LYA baudžiamųjų byltĮ tard ymo bei apklauslĮ prot okoluose atsispindi ir Kražių
valsčiaus sukilėlilĮ grupilĮ ir būri o formavimasis Vokietijos-Sovietų Sąjungo s kar o
pradžioje, apytikrė tlĮ sukarintų formuočių dalyvitĮ sudėtis. Tard ytojai , apklau sdam i
suimtu s kraž iški us ar liud ytoju s, bu vusius sukilėlius vad ina tai „ban ditais", tai „vokie čil! partizanų būrių da lyv iais", tai „baudėjais", tai „balta isiais par tizan ais". Tardomojo
ar liudijančiojo at saky m e beveik visad a užrašomas tard ytojo klausimas, suform uluo tas taip, kad ta formuluotė apibūdi na žmoga us, ku rio baud žiam oji byla nagrinėja
ma, padėtį 194 1 m . vasarą paga l pokar io m etų sovietinę teisę (jos neigiamo atspa lvio
termin ai vėliau bu vo perkelti į istoriografiją). Kita vert us, minimuose pr otoko luose
(daugum a jų pa rašyt i vos įskaitomu braižu ir nebuvo perspausdin ti mašinėle) galima rasti daug žydų bendruom e nės suna ikin imo eigą KražilĮ valsčiuje atskleidžiančių
detalių. 1944 m. spa lio mėn. pabaigoje prasidėjusios kražiškių bylos, kai buvo tardomi kaltinami eji ir apkl ausiam i ką nors žinantys liudytoj ai, su pert raukom is tęsėsi
ir 195 1 m .25 Ti esa, žydtĮ žudynilĮ ana lizei neretai būdavo skir iama mažiau tardymo
laiko, negu aiškina mas i „dėl kaltės" iki 1940 m. buvu s „antisovietinėje profašistinėje"
šaulitĮ organi zacijoje, 1941 m. vasarą „išdavus Tėvynę" ir kovojus prie š sovietų valdžią, suiminėjus sovietlĮ aktyv istus ir nu ginklavus raudonarmiečius, 1944 m. buvu s
Lietuvos vietinės rinktinės kar iu. Tardymai dažniausiai vykdavo pe r vertėją, nes tardytojai bu vo lietu viškai nesup rant antys rus akalbiai. Antai 1944 m. rudenį ir gruod žio
mėn., sov ieta ms tarda nt kra žiškius, vertėjavo Mejer is š ubas26•

Kražių valsči u s

ir miestelis1941m. vasarą

1941 m . vasarą Kražiai nukentėjo labiau ne i kiti miesteliai. Buvo patirti did žiuliai materia lin iai ir žmonilĮ gyvy bes nusinešę nuo stoliai. Svarbiausius iš jLĮ sąlygiškai
galim a pavadinti trim is nelaimėmis. 1940- 194 1 m. - žmonių supr iešinimo laikotar -
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pis, kaisovietizacijos„pranašumais"nusi,:'lė net ~auguma iki ~ 94 o '.n. ~ei~snojusiljjų
„Smetonos režimą", jo kulminacija - Kraz1ų valsciaus gyven_tOJll su~mim a1, tardyrnai
ir galiausiai - 1941 m. birželio 14- 15 d. trėmimai. B~lš_evi~ų nu~i~alti~u s pratęsė
atsitraukiantys raudonarmiečiai - jie nužudė prosov ieti~kai 1~uSit~ikus 1 ų kaimynų
įskųstus ar šiaip kuo nepatikusius Kražių ir Karklėnų miesteht!, Lmkaučių, Nevar.
dėnų, Kirkučių kaimų gyventojus (apie dešimt)27• Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo
pradžiojeKražių pakraštyje(prie Medžiokalnio) vyko mūšis: nu o Kaltinėnų vokiečių
kariuomenės dalinys puolė nebaigtuose rengti įtvirtinimuose mėgi nančius priešintis
Raudonosios armijos kareivius. Abi pusės patyrė daug nuostolių (žuvo 77 vokiečių
25
kariai ir net aukšto rango vermachto karininkas, atrodo, generolas) • Kražių mies.
telis kurį laiką buvo „niekieno žemė". Kelių gatvių namu s sovietų artil eristai padegė
dūmų uždangaisudaryti. Sudegė daugelio kražiškių būstai ir turt as, žmonės liko be
pastogės. Karometo laikraštis rašė: ,,Ištisos gatvės nušluotos. Likę tik pamatai ir kai
kur nudegusiais stogaispastatai.Miestelio centre likę tik keli namai ..."29 Per tą gaisrą
sudegė 90 proc. visų namų, tarp jų - mokykla, elektrinė, pieninė, malūnas, tiltas prie
jo, abi sinagogos30• Tačiau ir po tokios nelaimės gyvenimas valsčiaus centrinėje gyvenvietėje nesustojo. Nors vyko karas, bolševikų pasitr aukim as žadino i neapibrėžtą
ateitį nukreiptą optimizmą. Kai kurie miestelio gyventojai ėmėsi atstatinėti trobesius,
miestelėnai žydai - taip pat, tačiau tai truko neilgai.
Trečiosios Kražius 1941 m. vasarą ištikusios nelaimės padariniai buvo kur kas
skaudesni nei ankstesniųjų - buvo sunaikinta valsčiaus žydų bendruomenė, kurios
daugumą sudarė Kražių miesteliožydai.

Kražių val sčiaus sukilėliai

Antisovietinis1941 m. Birželio sukilimas Kražių valsčiuje nebuvo toks inten·
syvuskaip kituose Žemaitijos ir Aukštaitijos valsčiuose, i kuriuos vokiečių daliniai
įžengė keliomis dienomis vėliau, arba ten dėl lietuvių antiso vietini o aktyvumo ir kitų
aplinl-.-ybių virė sukilėlių (kitaip vadinamų Lietuvių aktyvistų fronto (toliau - LAF
)
narių, partizanų, baltaraiščių) kovos su sovietų aktyvistais ir raudonarmiečiais. Galima sakyti, kad Kražių valsčiuje tebuvo kai kurie sukilimo element ai. Iki vermachtui
ateinant (birželio25 d.) karybos dalykus išmanantys buvę šauliai nuginklav o kelio·
lika raudonarmiečių, karpydami telefono laidus sutrikdė kariškių, sovietų pareigū·
nų ir aktyvistų ryšius. Karklėnų bažnytkaimio antisovie tinio pogrindžio dalyviaidar
iki Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo bendradarbiavo su gretim o VarnitĮ valsčiaus
bendraminčiaisll , taip pat su Luokės valsčiaus rezistentais32 (abu - Telšių apsk.). Tad
iki vokiečių kariuomenės pasirodymo Kražių valsčiaus teritorij oje aktyvC1sLietuvos
nepriklausomybės atkūrimo ir greitesnio Raudono sios arm ijos išstūmi mo šalini1: ·
kai daugiausia veikė Karklėnų apylinkėse (i šiaurės vakaru s nuo Kražių miestelio) ir
dar keliuosekituosevalsčiaus kaimuose. Pačiuose Kražiuose labiau pasireikšti buvo
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neįmanoma. Mat po sovietų įvykdyto pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo
nemažai žmonių, bijodami patekti i tremti nių vagonus per netrukus būsiantį kitą trė
inimą (informacija nutekėjo iš sovietų aktyvistų), slapstėsi miškuose ar kaime pas
giminaičius.

Be to, Kražių pakraštyje stovintį didelį Raudonosios armijos dalinį bet
kada galėjo pasikviesti po 194l m. birželio 22-osios dar kelias dienas miestelį formaliai valdę soviettĮ pareigūnai ir aktyvistai. Tad Smeršo, NKGB ir NKVD tardytojai
iš dalies buvo teisūs Kražių valsčiaus antisovietinius sukilėlius vadindami „vokiečių
partizam1būrių dalyviais" (ar nariais). Bet - tik iš dalies, nes ne nacių okupantai sudarė Kražių valsčiaus sukilėlių grupes ir visą bū r( (kaip būdavo kitose Lietuvos vietovėse). Vokiečių pareigūnai tik neprieštaravo, kad jis veiktų, kurį laiką leido turėti ginklų. Jiems tai buvo naudinga, nes miškuose, ypač aplink Kražius, klaidžiojo nemažai
nuo fronto atsilikusių raudonarmiečių, gal inčių kelti pavojų ne tik gyventojams, bet
ir vokiečiams. Antai prie Le nkviečių kaimo raudonarmiečiams iš pasalų nušovus vokiečių kareivį, suimtiems kelioms dešimtims gyventojų grėsė Ablingos kaimo likimas.
Tačiau tąkart vokiečių karininka s nebuvo toks žiaurus ir nesilaikė gautos instrukcijos. Po dviejų valandų jis paleido moteris ir vaikus, o kitą dieną - ir kaimo vyrusJJ_
Tad pirmomis karo dienomis valsčiaus civiliams gyventojams pavojus grėsė iš įvairių
kariaujančių ar konfliktuojanč ių pusių (be kariuomenių priešpriešos, dar veikė sukilėliai prieš sovietų aktyvistus ir pan.).
Kražių valsčiaus sukilėlių būrys galutinai susiformavo, iš Kauno su LAF'o instrukcijomis atvykus mokytojui Kaziui Matulevi čiui, buvusiam Raseinių apskrities ir
Kražių valsčiaus tautininkų, ,,Jaunosios Lietuvos" ir šaulių organizacijų veikėjui. lki
Vokietijos ir SoviettĮ Sąjungos karo pradžios jis kalėjo Kaune. Išsilaisvinęs iš kalėjimo
buvo labai nusilpęs ir tris dienas gydėsi Kauno ligoninėje. Paskui apsilankė LAF'o štabe, ten gavo partizanų būrio organizavimo bei struktūros instrukcijas ir baltus raiščius su juodomis raidėmis „TDA" (Tautinė darbo apsauga). Tie raiščiai ir raidės ant
jų buvo LAF'o vadovų suderinti su vokiečitĮ karine vadovybe ir turėjo apsaugoti nuo
nesusipratimų dėl ginklo nešiojimo. Iš Kauno K. Matulevičius sunkvežimiu pasiekė
Raseinius, iš ten - ir Kražius. Čia buvo sušauktas valsčiaus sukilėlitĮ aktyvo ir grupitĮ
vadtĮ pasitarimas. Sueigos dalyviams susipažinus su LAF'oinstrukcijomis, buvo įfor
mintas Kražių valsčiaus „Tautinės darbo apsaugos" (TDA) biirys, sudarytas štabasH.
Organizacinės funkcijos teko iki l 940 m. Kražiq policijos nuovadai vadovavusiam
Pranui Jurevičiui. Jis tapo TDA bt1rioštabo viršininku. Jo pavaduotoju buvo išrinktas
Kražių valsčiaus seniūnas Stasys Šveikauskas. Štabo narys Leonas lvaškevičius vykdė
sekimo ir tardymo funkcijas. Į pasitarimą iškviestas karininko laipsnį turintis Vytautas Sakalauskas, tada Galiniq pradžios mokyklos mokytojas, tapo štabo nariu būrio

• Keliose KražilĮ valsčiaus vietovėse susidariusias sukilėli11 (istoriografijojcdar vadim11m
1partizam1, ba ltaraiščilĮ ir pan.) formuotes straipsnyje vadinsime grupėm is, o viso valsčiaus suka ri ntą
darinj - būriu. Jam buvo vadovaujama centralizuotai.
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narių kariniorengimoklausimais35• K. Matulevičiui teko labiau garbės pareigos, įvar.
dytoskaipLAF'oatstovoKražių TDA būrio štabe. Jis formaliai nepriklausė būriui
,.akcijose"priešžydus nedalyvavo,tik kelis kartus su vokiečil1 karin inkais buvo atva'.
žiavęs prie Kražių geto.Tarp žydų krauju nesusitepusi~ų buvo i'.· valsčiaus sukilėlių
organizatorius
P. Jurevičius, negalėjęs sustabdyti žudymų, bet atsisakęs dalyvauti na.
cių vykdomoseegzek
ucijose.
Ginklų nestigo- aiškiasorganizacines struktūras įgijusiam TD A b(1riuijų pakankamaipalikoRaudonojiarmija,tereikėjo susirinkti pakelėse išmėtytą amuniciją. Tad
pokariosoviett1tardytojų užuominos,esą KražitĮ valsčiaus TDA būriui ginklų davę
vokiečiai, tebuvopastangosįrodyti, kad sukarinta lietuvių formuotė Kražiuose buvo
įsteigta ir apginkluota nacių (kadją būtų galima vadinti „vokiečitĮ partizam1būriu" ir
kitaistikrovės neatitinkančiais pavadinimais, vėliau perkeltais į sovietų istoriografiją).
1941m.birželio 27-28 d. valsčiaus sukilėlių grupės buvo suju ngtos į vieną būrį.
Vėliau kai kurios grupės pasipildė dar keliais vyrais. Kaimuose susidariusios TDA
grupės neretaiformavosiasmeninių ryšių pagrindu. Pavyzdžiui, Gali nių kaime moĮ._')'tojavęs štabo narysVyt.Sakalauskas nuomojo butą pas Stasį Budreckj 36 , jį ir prikalbinoįstoti į TDA būrio Galinių grupę, kurioje dar buvo Prana s Budreckis, Vladas
Končius, Broni
us Valiuškair kiti (iš viso 8 asmenys}37 •
TDAbūrį sudarė keliosgrupės: Galinių, Karklėnų, Pakražančio, Pašilės ir centrinisKražių būrys; sudegusnamams,dalis jo narių gyveno ne miestelyje. Atrodo, kad
aktyviausia
buvo Karklėnų grupė. Jai vadovavoVladas Ražauskas; 1941 m. jam buvo
tik22 metai. Buvo nevedęs, ūkininkavo Papleksnių kaime, kartu gyveno motina, pradžiosmol,._')'klą lankantiaugintinė ir viena samdinė. Tame pačiame kaime gyvenantis
aštuoniolikmetis sukilėlis Bronius Zybartas padėjo ūkininkauti našlei motinai. Grupei priklausė ir Kepalių kaimegyvenantis turtingas ūkininkas Broniu s Dobrovolskis
(g. 1916m. Čikagoje), jo ūkyje dirbo penki samdiniai38• V. Ražausko grupėje buvojo
brolis Feliksas,taip pat Karklėnų gyventojai Vincas Sakalauskas ir Feliksas Vitkus.
Pastarojonamų koridoriuje buvo sandėliuojami grupės ginklai. V. Sakalauskas buvo
svarbusvisamvalsčiaus TDAbūriui, nes vairavo sunkvežimį. Jis suremontavo raudonarmiečių pamestą sugedusią mašiną, iš raudonarmiečių paliktų atsarginių dalių
buvo pasidaręs deširntšūvį šautuvą. V. Sakalauskas buvo kilęs iš vargingos šeimos,
ilgaidirbo pasturtingusūkininkus, kaip ir dauguma grupės bendražygių, iki 1940 m.
pri~ausė šaulių organizacijai (beje, jis neturėjo visos aprango s, tik šaulio kelnes)39.
Kraz1ų grupe, vadovavo buvęs policininkas A. Kacucevičius.
Nevisi valsčiaus TDAbūrio nariai buvo aktyvūs ir ne visada šaukiami atvykdav~ į ~es'.sl~psta~čių_ rau?onarmiečių ar sovietų aktyvistų gaudyne s ar kitas „operac11_as · Bm10nana, uk1mnkaiturėjo rūpintis laiku atlikti vasaro s žemės ūkio darbus.
D~lto~o „n~par~iging
umo" dalis būrio narių neatvyko ir tą dieną, kai buvo šaudo·
m, valmauszyda1.
Kražių TDAbūrio narių sąrašo nepavyko rasti. Pateikiame dar neminėtų narilĮ
pavardes, kurias prisiminė tardomiir apklausiami asmenys bei atsimini mų pateikėjai.
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Ištardę Vyt. Sakalauską ir K. MatulevičitĮ, sovietų saugumo tardytojai į savo darbin į
sąrašą įt raukė kražiškius A leksandraviči tĮ, Bielskį, Juozą Dirmeikį, B. Dobrovolski,
Gedutį, Petrą Gintautą, L. Ivaškevičiq, Jakutį,

P. Jurevičių, Igną Jusevičių (Jusių) ,
A. KacucevičitĮ, Bronit! Kaminski, V. Končių, Aleksą Matusevičių, Pocių, Anta ną
pošktĮ, Kazį Ringį, Vincą Sakalauską, Juozą Steckį, S. Šveikauską, Alfonsą Vaič ių,
B.Valiušką (kai kurių vardai ir patikslintos pavardės įrašytos pagal kitų kaltinamt1jų ir liudytojtĮ parodymu s)' 0 • Be šit! ir jau minėtų Karklėnų ir Gali nių grupit1 narių, valsčiaus TDA būriui ilgiau ar tru mpiau dar priklausė Boleslovas Adomavičius,
Aleksas Kasperavičius, Alfonsas Masalskis ir jo brolis, Antanas Maziliauskas, broliai
Vaclovasir Benedikt as Šemetulskiai, Vaclovas Zdanavičius, Žilėnas4 1 ir da r keli asmenys. Visų j tĮ kaltum o laipsnio, patekus į nacių klastos pinkles, neįmanoma nustatyti. Kai kurių vyrų kru vinas vaidmuo paaiškės apibūdinant žudynes. Remianti s
įvairiais šaltiniais galima teigti, kad maždaug pusė valsčiaus TDA būrio narių dalyvavo kražiškių žydų žudynėse.

LietuvaVokietijosnaciams- visiško
žy dų sunaikinimo
poligonas

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo išvakarėse naciai sudarė vokiečių saugumo
policijosir SD operatyvin es grupes (Ein satzgrupp en), kurios užimtose sovietų imperijos teritorijose turėjo naikinti bolševikų aktyvą ir kitus potencialius nacizmo priešus.
Adolfas Hitleris priešais pa skelbė ir žydus. Baltijos šalims buvo sukurta A operatyv inė grupė. Iki 1942 m. kovo mėn . jai vadovavo SS brigadenfiureris Franzas Walteris
Stahleckeris. A operatyvinę grupę sudarė keli būriai, tarp j ų - 3/ A operatyvinis būrys,
vadovaujamas SS štandar tenfiurerio Kario Jagerio. F.W. Stahleckeris į Kauną atvyko
su pirmaisiais vermachto daliniais 1941 m. birželio 25 d. ir turėjo tei sę nevaržomas
veikti vokiečių kariuomenės užnugaryje. Birželio 28 d. vokiečiai paleido ir nuginkla vo Kauno sukilėli ų būrius ir iš j tĮ dalyvitĮ pradėjo organizuoti TDA batalioną. Liepos
2 d. saugumo funkcijas Lietuvoje oficialiai perė mė 3/A operatyvinis b(1rys·12 • Jo vado
K. Jagerio adjutantu iš pradžitĮ buvęs Joachimas Hamannas paliko kruviną pėdsaką
Lietuvos holokau sto istorijoje.
K. Jagerio 1941 m. gruod žio l d. ataskaitoje rašoma: ,.Tikslas - išvalyti Lietuvą
nuo žydtĮ - galėjo bfati pasiektas tik dėl to, kad iš rinktinių vyn 1buvo suorganizuotas
skrajojantis būrys, vadovaujamas oberšturmfiur erio Hamano [...]. Pasiryžimas sistemingai išvalyti kiekvieną apskritį nuo žydt! pareikalavo kruopščiai ištirti kiekvienos
atskiros akcijos [žudyti žydus. - S. B.] parengimą ir esančias atitinkamoje apskr ityje
sąlygas."·13 J. Hamann o motorizuotas „skrajojantis" būrys (Rollkommand o) ar kelios
šiam žudikui pavaldžios organizuotos grupės žudė žydus, taip pat kalėjimuose ir areštinėse atsidū rusius lietuvius bei kilt! tautybių žmones daugelyje apskričitĮ ir valsčit1.
Veikiausiai siekiant paspart inti „Reicho prieštĮ naikinimą" vienu metu keliose vieto-
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vėse būrio branduolys
buvoskaidoma
s į mažesnes grup~s. V_ienatokių grupių galėjo

. l. Kraz1ų
„
PagalF• w.
Stahleckerioataskaitą, 1k1
l 94. l m. spalio l 5 d.
atvyk;t1
valsc··ų
1 .
•
. ..
J.Hamanno
mobiliosiosgrupės ir kitivokiečių saugumo pol1CIJOS
ir SD pavaldūs da.
liniaiLietuvoje
nužudė 70 105žydus''.
. ..
.
• .
F.w.Stahleckeris
norėjo, kad vokiečių saugumo pohc1p „veiktų uzkuhsyje[...].
Viskasturėjo atrodytitaip, tarytumvietiniaigyventoja'.v'.ską bti~lį darę savo iniciat
y.
va, natūraliai reaguodami
į ligšiolinį komunistq terorą ir zydq pn~~paudą [...l. Viena
s
saugumopolicijos
uždavinių buvoskatintiapsivalymo tenden ~1Ja~1r nukreiptijas
tinkama
vaga,kadvalymooperacijos[žydų žudynės. - _S.B.!
~asib~igtq k~o greičiau.
Ne mažiausvarbubuvosukurtineginčijamą faktą, kunuo veliau butų galima įrodyti,
kad išvaduotigyventojaipatys savaime griebėsi griežčiausit! priemonių prieš bolševikiniu
s ir žydiškuosiuspriešus. Taireikėjo padaryti, kad neiškiltq aikštėn vokiečių
įstaigų nurod
ymai."';
Pažymėtina, jog ikikarosu bolševikų valdoma Sovietų Sąjunga žydai nebuvo
masiškaižudomi neiLenkijoje Qojetaik'}t\a
žydų marinimo badu „technologija"), nei
kitose vermachtooh1puoto
se šalyse. Tačiau A. Hitleris paskelbė, kad žydų tankiau
gyven
amosSovietų Sąjungos sritys, susiformavusiosdar carizmo laikais žydų sėslu
moribaapibrėžtose teritori
jose (taigiir žydailitvakai,kurie pagal Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės tradiciją gyvenone tiketninėse lietuviq žemėse), yra žydų „perykla
",
iš kuriosjie esą plintaį Viduri
o ir Vakarų Europą. Tad pasienyje su Vokietijabuvusi
Lietuva(kaipir Lan~ja) buvopaversta masinio žydq žudymo poligonu dar 1941m.
vasarą. Pirm
omis nacių okupacijo
s savaitėmis vokiečiq saugumo policija ir SDdaugiaupersekiojo ir žudė komunistus,komjaunuoliusir kitus sovietq aktyvistus.Tada
žydaidaugiausia buvo žudomitik didžiuosiuose miestuose. Netrukus ir provincij
os
vietovėse buvopradėti įgyvendinti planaižudyti štetlų (miesteliai, kuriq gyventojų
daugumą sudarė žydų tautybės asmenys)žydus, nors slaptą nutarimą dėl masinio
Europo
s žydų naikinim
o naciaipriėmė tik 1942m. sausio 20 d.

Kra ži ų

getas

1941m. liepos mėn. į Kražiu
s keliskartus buvo atvykę vokiečiq saugumo poli·
cijos ir SDpareigūnai; mal)1
, jie domėjosi TDAbūriu, jo sudėtimi ir veikla.Kartą su
keliais kareiviai
s atvažiavęs vokiečių karininkas įsakė policijos nuovados viršininkui
P. J~revičiui iz_
oliuotižydų tautybės gyventojus.Kadangi policijos pajėgLĮ tam buvo
mazoka,tą pac1ą dieną pranešta TDAbūrio štabui ir įsakyta grupių vadams rytojaus
di_eną_ atvyktisu betHkeli~i
s ginkluota
is vyrais.Kražių miestelio ir aplinkiniq viensė·
dz,ų zydamsh:pta_kitą_ dieną su daiktais susirinkti miestelio turgaus aikštėje'6 • Tiksli
data,_kadaKraz,~zyda,_netekosavo namų, nėra žinoma, nes apklausinėjami žmonės
nepns1m111e.
Galimameg11111
atkurtitolesnę įvykių eigą, kai Kražiuose buvo įsteigtas
trumpalaiki
s getas, istonografijoje
priskirtinasmažųjų getų kategorijai.
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KražitĮ žydams susirinku s miestelio aikštėje, vokiečių karininko nurodymu juos
a supo kelios dešimtys TDA būrio nariq ir policininkq. Iš suėjusių žydq pareikalauta
pinigus, auksinius daiktus, vertingesnius drabužius ir kt. Apiplėšti ir karštą
apt·duoti
l
ros
dieną
ilgai saulėkaitoje išlaikyti žydai kurį laiką praleido uždaryti dideliame
vaSa
mi'iriniamepastate. Matyt, tuo metu dar vyko skubūs darbai pritaikant getui Kražių
dvarodaržinę, kurioje buvo numatyta uždaryti žydus. Galiausiai nelaimingus žmones
nuvarė į kitą Kražantės upės pusę, kur stovėjo Kražių dvaro daržinė (beveik už kilometro nuo turgaus aikštės).
Kražių žydq izoliavimas nuo kitq gyventojq, apiplėšimas ir visq pilietiniq teisių
atėmimas - tai pasirengimas sunaikinti vietos žydų bendruomenę. Vokiečių pareigūnai savo nežmon iškam planui įgyvendinti stengėsi pasinaudoti lietuviais, nenorė
jusiaisnacit! okupacijos pradžioje gadinti santykių su naujais okupantais, kad jiems
tektq kaltė už nacių nusikaltimus. Kražių žydq izoliavimoakciją matę žmonės įsimi
nė, kaip lietuviai atiminėjo iš turgavietėje sėdinčių žydų turtą47 •
Kražių dvaro daržinėje, kur buvo įtaisytos durys su užraktu, atsidūrė maždaug
350žydq. Kražiq geto kalinė Marytė Gerčienė (jai pavyko išsigelbėti ir išsislapstyti pas
pavojausnepabūgusius ūkininkus) prisiminė: ,,Gyvenomemes, vyrai, moterys, vaikai,
blogiaukaip kiaulininke. Net jokio šiaudgalio guoliui nebuvo. Tik vėliau kažkas „susimylėjęs" atvežė iš Šiukštos [dvaro savininko pavardė. - S. B.] kluono pelų. Maitindavo
vieną kartą per dieną - virtos bulvės, pieno lašelis ir duonos kriaukšlė." Kražiškiai
prisimena,kad getą iš pradžių saugoję vokiečių kareivia i žydaites išsivesdavo ir išniekindavo, paskui vėl grąžindavo į daržinę·19 • Vėliau vokiečių sargybiniai buvo pakeisti
lietuviqpolicininkais ir TDA būrio vyrais. Kražiškiai matė, kaip getą, tada tarpusavyje
vadintą stovykla,saugojo broliai Budreckiai,Masalskis,A. Vaičius, A. Maziliauskas50 ir
kiti.Atrodo, kad vokiečių patikėtinio funkcijas gete atliko Vyt. Sakalauskas5 ' .
Tarp Kražiq geto kalinių (dalį jų dieną varydavo į įvairius darbus) ir kai kurių
sargybinių nusistovėjo draugiški santykiai. Daugelisįt! kartu buvo mokęsi mokykloje, gyvenę kaimynystėje, bendravę parduotuvėse, turėję kitq reikalq. Kelios žydaitės
net mezgusios megztinius savo sargybiniams, o šie atnešdavę maisto. Per sargybinius maisto buvusiems kaimynams ar geriems pažjstmniems į getą perduodavo ir kiti
Kražių gyventojai52• Deja, tolesnį nelaimingq žydq likimą lėmė ne tie atlapaširdžiai
jaunuoliai,kurių dalis metė šautuvus ir pasitraukė iš TDA būrio dar iki žudynit!, ir
ne lietuvių savivaldos pareigfmai, o naciq įsakymai. Tik buvo neaišku, kada masinį
Lietuvosžydt! naikinimą vykdę K. Jagerisir J.Hamannas nuspręs susidoroti su Kražiq
žydų bendruomene, kada jq žudynil1 tvarkaraštyje atsiras vietos Kražiq miesteliui.
Kol žydai buvo gete, atsirado žmoniq, kurie stengėsi jiems padėti ne Uk maistu.
Žydamspadėti stengėsi ir KražitĮ katalikt1kunigai.Tuo ypač rūpinosi kun. V. Tamoševičius, nacių okupacijos metais slėpęs žydus, jau būdamas Paštuvos parapijoje (Kauno
apsk.) suimtas gestapo53• Siekiant gelbėti žydt! vaikus, kai kurie iš jų buvo pakrikštyti
Kražių katalikt! bažnyčioje. Be to, kunigai rūpinosi iš vokiečių pareigūm1, ,,kuravusių" Kražiq policijos nuovad,} ir getą, gauti leidimą gydytojui žydui O. Šmidtui gyven48
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ti ne gete, 0 savonamuose,kad jis galėtų gydyti miestelio.ir valsčiaus. žmones, nes kito
gydytojomiestelyjenebuvo.Kad gydytojas būtų išleistas 1š geto, Kra7:1t1gyventojai net
pasirašinėjo prašymą Šiaulių gebitskomisarui ar kitam aukštam nanų pa1:e1gūnui. Iki
Kražitigeto likvidavimo dienos O. Šmi.dt.asgyveno ~avo..::amuo se ir gyde kražiškius;
jam buvoleista dirbti gydytojo darbą „1k1karo pabaigos . • .
.
.
Kražiqgetas su visaisjo kaliniais gyvavodaugiau kaip dvi savaites. Likus kelioms
dienoms iki pirmosios egzekucijos, naciai įsakė į getą pristatyti dar kelias žydtį šeimas,
kuriostebegyve
no savonamuose Karklėmi bažnytkaimyje ir viensėdyje netoli jo. Sunkvežimiu, kurį vairavoVincas Sakalauskas, lydimi kelit! Karklėnų grupės naritĮ, žydai
buvoatvežti į Kražiqdvaro daržinę likus kelioms dienoms iki pirmo sios egzekucijos55.
Keli kražiškiai atsidūrė Šiaulių žydų gete. Į jį pateko ir Kražių gyventojas Perelovičius. Jis bendradarbiavo su vokiečių pareigūnais, išdavinėjo savo tautiečius, taip
tikėdamasis išlikti gyvas56, bet, matyt, susilaukė kitokio atpildo. Iš Šiaulitį geto buvo
išgelbėtas kražiškis Idelkis Blochas. Jiiš Šiaulių parvežė ir iš pradžitĮ slapstė trys miestelio šeimos - Kucevičiai, turėję automobilį, Steckiai ir Nainiai. Vėliau L Blochas, gelbėtojq pastangomis pakrikštytaskatalikų bažnyčioje, buvo slepiamas ne tik Kražiuose,bet ir kaimuose, kur žiemoti buvo ne taip pavojinga, patogiau 57 •

Egzekucija
Kuprės miške
Kražių žydq bendruomenės sunaikinimas Lietuvos holokau sto mastu išsiskyrė
tuo, kad čia buvonutarta žydus į žudynių vietą vežti mašinomis. Mat daugelyje provincijos vietovių buvo nesivarginama būsimas aukas vežti į žudynių vietą: dažniausiai
nuvesdavokilometrą kitą nuo gyvenvietės, o neretai - visai arti (už žydų kapinių ar į
šalia miestelio augantį miškelį). Gal vokiečių saugumo policijos ir SD operat yvininkai
paskutinį suaugusiq žydq tragedijos veiksmą nukelti toli nuo miestelio ir nuo žmoniLĮ
akiq - gilyn į mišką - nusprendė todėl, kad Kražių valsčiaus TDA būrys turėjo savo
žiniojesunkvežim į.
Pirmoji egzekucija vyko liepos pabaigoje ar pačioje rugpjūčio prad žioje. Tuo
metu KražiLĮ policijosnuovadai vadovavo Aleksas Matusevičius. Jis dirbo Kražiuose
ir l 943m.58, kai viešosios policijos įstaiga vadinosi punktu.
žudyniq išvakarėse, jau pavakary, į Kražius dviem automa šinomi s atvyko vokiečių karininkaisu kareiviais. P.Jurevičius gavo įsakymą iškviesti TDA būrio grupių
59
vadus • Šiedar tą patį vakarą susirinko štabe ir gavo vokiečių karininko įsakymą kitą
rytą atvykti į Kražius su savogrupių vyrais. Turbūt bent daliai TDA būrio vadovybės
buvopasakyta,koks „darbas"laukia kitą dieną. Atrodo, tai žinoj o ir Karklėm1 grupės
vadasV. Ražauskas
. Sugrįžęs į Karklėnus, jis pasakė S. Mankui , kad reikės važiuoti
į Kražius, ir tarsi juokaudamas pridūrė: ,,Medžioklei į mišką."60 TDA būrio nariui
S.Mankui šis pasakymas galėjo reikšti ir miškuose ar kur kaime besislapstanč ių sovietų aktyvistqar raudonarmiečių sulaikymą; jis nepagalvojo, kad bus šaud omi žydai.
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Tad daugum a Kražių valsčiaus TDA būryje likusių vyrų, per pasiuntinį ar kitaip gavę
•sakyimJatvykti prie valsčiaus valdybos pastato, kuriame buvo įsikūręs jLĮ štabas, ne!žinojo, ką re1·kes
· daryt1.
·
Turbūt vokiečių grupės vyresnysis karininkas paskaičiavo, kad žydams išvežti
užteks vienos vokiečitĮ tran sporto priemonės su kėbulu ir V. Sakalausko vairuojamo
sunkvežimio. Kitą dieną vokiečitĮ sunkvežimis pavėlavo atvažiuoti į Kražius. Vokiečių
kareivitĮ taip pat buvo mažiau. Vokiečių saugumo policijos ir SD karininkus vežiojo
lengvasis automobilis.
Rytą prie susirinkusių ginkluotų TDA būrio naritĮ iš štabo patalpų išėjo du vokie61
čiLĮ karininkai • Jie suskirstė ginkluotus lietuvius į kelias grupes. Vieni turėjo saugoti
getą, kiti - įlaipinti žydus į sun kvežimius, treti - sėdėdami kėbule važiuoti su pasmerktais žmonėmis į žudynių vietą, ketvirti - laukti savo eilės lydėti žydus kitu reisu. Daugelis tą dieną vokiečiams talkinusių lietuvių nežinojo, kur bus vežami žydai. Ir konvojuotojams, ir žydams buvo pasakyta, kad veš į darbus. Pirmoji žydų grupė (18 vyrų)
buvo išvežta V. Sakalausko sunkvežimiu62 • Nuvažiavus iš Kražių Kelmės plentu apie
10 km, mašiną sustabdė kažkoks vyras, kuris įdavė apie 20 kastuvų. Važiuojantiesiems
tapo aišku, kad žydus šaudys. Netruku s sunkvežimis pasuko į gruntkelį ir nuvažiavo
giliau į mišką. Čia žydai buvo priversti iškasti pailgą gilią duobę. Tai užtru ko maždaug
tris valandas. Paskui netoliese buvo parinkt a vieta, kur žydams įsakyta nusirengti63 , ir
prasidėjo egzekucija. Vokie čių karininka i davė komandas policijos viršininkui A. Matusevičiui ir V. Ražauskui , paskui - ir vėliau atvykusiam Vyt. Sakalauskui, o pastarieji
įsakinėjo lietuviams. Vokiečiai kartai s pagrasindavo automatu ir neno rinčiam stoti į
„ugnies po ziciją" eiliniam TDA būrio nariui. A. Matusevičius ir Vyt. Sakalauskas taip
pat buvo aprėkti nepasitenkinimą kaskart reiškusių vokiečių pareigūnų.
Atvykstant vis naujom s žydų „partijoms" ir padaugėjus juos lydinčių lietuvių,
vokieč iai pradėjo dar yti „ rotaciją". Tikslas buvo aiškus - kad kuo daugiau lie tuv itĮ
susiteptų žydtį krauju . Buvo šaudoma į po penkis prie duobės krašto pastatytus žmones. Priešais juo s už 20- 25 m išsirikiuod avo dvi žudikų eilės, po penk is kiekvienoje.
Pirmoje eilėje, priklaupę ant vieno kelio, žudikai šaudavo į nugarą arba krūti nę. Antroje gretoje stovint ys kiti penki šauliai šaudavo į galvą • Tarp šaudžiusitĮj lĮ buvo ir
F.Vitkus, pale idęs, kaip jis pr isipažino , vienintelį šūvį į galv,Į • Tuo tarpu dešimties
šaudytojtĮ grupė, kuri oje buvo S. Mankus, sušaudė maždaug 40 žmoniLĮ . S. Mankus
neskaičiavęs, kiek kartLĮ šovęs, bet, jo manymu, - gal į aštuonis žmones 66• Šaudyti
į žmones negalėjusius kelis TDA b(1rio vyrus vokiečiai grasino sušaudyti kar tu su
žydais, bet pasitenkino tik primušę, tarp jtĮ - Pakražančio grupės vadą V. Bielskį.
Valsčiaus raštininka s V. Zdanavičius, gavęs įsak-ymą šaudyti į žmones, nualpo. Bloga
pasidarė ir Stasiui Šimkui ; jam su V. Sakalausko mašina leista išvažiuot i iš Kuprės
miško dar žudyniLĮ prad žioje67 •
Sužeistus žydus automattį serijomis pribaigdavo abu vokiečitĮ karinink ai. Šaudė ir vairu otojas vokietis. Per žudynes miške buvo ne mažiau kaip keturi vokiečių
kariškiai6H.
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.. ,. ri·žus paimtieilinės žydų „partIJOS, keliones Į Kupi es mišką laukian
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isma,mų g . .. niatė kad keli geto kalimus
. . lyd'mtys sargy b 111
' ia1
. . v,'Iki 1svežtųJ·
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tyspasmerktieji
. .. . .• , .
.
.
.
ų
švarkai
s. Tada žydai suprato, kad jų taut1ecia1 1svezt1 ~e Į da, b~1
_s,~et _J~
u nužudy.
ti.Sodinantį mašiną, pasigirdo klyksmai, prakeiksmai. Ne'.1oreJę hpt1 l mašiną ar
sunkiaipaeinantys
senukaibuvo muš~mi, stumd_omi. Mot_mos_n~~1o_rėjo _išsiskirti
susavovaikais.Tarpsodinusiųjų į masmas buvo ir B. Kam111
s k1s; JIS z1aunai elgėsi
su nenorinčiais liptii kėbulą 60 • .,Akcija"visai sulėtėjo, kai po trijų „mirties reisų"
Kelmės-Kražių plentesugedo V. Sakalausko sunkvežimis; mašina buvo pataisyta
tikkitą dieną;'.
Tą pačią dieną Kuprės miške vokiečiai planavo sušaudyti ir dvylika sovietų pareigūnų beiaktyvistų, laikytų Kražių daboklėje, kurią vietos žmonės vadino kalėji
mu.Kaliniai
jaubuvoįlaipinti į vokiečių sunkvežimį. Šalia susėdo konvojuotojai.
Tuometupriemašinostekinas atbėgo vilkėdamas sutana kunigas V. Tamoševičius.
Pojo pokalb
io su vokiečių karininkumyriop pasmerkti kražiškiai buvo išsodintiiš
mašinos ir sugrąžinti į „kalėjimą". Kitą dieną jie buvo išvežti į Raseinių kalėjimą, iš
ten beveik visibuvopaleisti ir grįžo namo;'. Gal išsaugoti tų kražiškių gyvybes padėjo irsugedusi
V. Sakala
usko mašina,nes, vežiojant likusius žydus į žudynių vietą
tiksu vienaautomaš
ina, žudynės Kuprės miške užsitęsė. O gal vokiečių karininkai,
prisišaudę iš automatų į duobėje vaitojančius žmones, patingėjo dar kartą važiuotiį
mišką. Juksva
rbiausiasjų uždavinys
, siekiantužpildyti dar vieną eilutę žydų žudynių
suvestinėje, buvoįvykdytas - beveikvisi Kražių valsčiaus žydai, vyresni nei 12 metų,
buvo išžudyti. Beto,jaubuvovakarasir vokiečių karininkų dar laukė kelionė iš Kražių. Tad profesionalūs žudikainaciainet pelnė daugumo s vietos gyventojų dėkingu
mą, kad kartusu žydaisnesušaudė sovietų aktyvistų, kaip dažnai atsitikdavokitose
Lietuvos vietovėse. Išvaži
uodamiiš Kražių vokiečiai pasiėmė iš žydų atimtą auksą,
72•
auksinius dirbiniu
s ir kitasvertybes

Žydų vaikų išžudymas

Poiudynių Kuprės miškeKražių gete liko apie 80 žmonių. Su jais buvo ir kelios
mot~rys,t~rpJŲ - :ėja Aronaitė, lietuvioVlado Vladičkos sužadėtinė; paskutinę akimirką Ją 15 sunkvez,m
,o, turejusiovažiuoti į Kuprės mišką išlaipino p Budreckis73•
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_ 194 \ m. sovietlĮ aktyvistai. Kartu su žydų vaikais prie Medžiokalnio buvo su940
5

!audyta ir gy~'.tojo O._š_midt~ šeima:

.

Dėl KraztlĮ valsč1uie nuzudytų zydų

kyla neaiškumų ir skaitant kruvinąją K. Jaerio ataskaitą 76 • Joje Kražiai kaip žydų žudyn ių vieta nepaminėti. Neaišku, ar tos
!ukos „pripliusuotos" prie Raseinil! vietovės, ar jas J. Hamanno ir K. Jagerio „buh alteriai" išvis pamiršo įtraukt i į „sunaikintų Reicho priešų" statistikf 7, ar Kražiuose veikė
kita nacių žudikų grupė (komanda), tada nepriklausiusi K. Jagerio juri sdikcijai. Tai
patikslintų į Vokietijos, JAV ar Rusijos archyvus patekti galėjusi med žiaga, iš kurios
buvo sudaryta iki 1941 m. gruod žio l d. nužudytų žydų ir kitų asmenų suvestinė.
Antrosios sovietų okupacijo s pradžioje ištardžius su Kražių valsčiaus žydų žudynė
mis susijusius asmenis, apklausus liudytojus ir atlikus nusikaltimo vietų dalinę ekshumaciją;8, nustatytas apytikri s suapvalintas 370 aukų skaičius (Kuprės miške - 300 ,
Medžiokalnyje- 70)79 • Remiantis Kražių TDA būrio narių tardymo bylomis, galima
teigti,kad per abejas masines žydų žudynes buvo apie 350 aukų.

Išsigelbėję

žydaiir lietuviai po žudynių

Dar nėra atskleistas trumpai veikusių provincijos getų, ypač tokių nedidelių, koks
buvo Kražiuose, kasdienio gyvenimo košmaras bent kiek ilgesnei žmogaus būčiai nepritaikytomissąlygomis. Kražių dvaro daržinėje susigrūdę per 300 žmonių su mažamečiais vaikais turėjo iškentėti kelias savaites. Jie laukė stebuklo - gal pavyks išlikti
gyviems,nes apie masines žudynes aplinkinėse vietovėse Kražių geto kaliniai, be abejo,
girdėjo. Getu paverstoje daržinėje teko gyventi beveik be maisto ir vandens higienos
poreikiams.Tokiais atvejais daugelį žmonių užvaldo vidinė rezignacija. Tai galėjo jausti
ir Kražių dvaro daržinėje įkalinti žydai, ypač tie, kuriems jau nereikėjo rūpintis mažamečiais vaikais. Gal dėl to žmonės per šaudymą nė nemėgino bėgti ar kitaip gelbėtis
(tokių faktų neteko aptikti). Tačiau be minėtų gelbėtojų pastangomis išslapstytų Kražių
žydų buvo ir daugiau išsigelbėjusių, tarp jlĮ - keli vaikai,jtĮ bendraamžių žudymo dieną
ganę karves. Kražiškiai perspėjo juos ir liepė negrįžti, kuo sk'Ubiausiai pasislėpti. Dvi žydaitesvijosi kražiškių atmintyje aktyviausio nacių talkininko vardą pelnęs B. Kamins kis, bet jis, būdamas trump aregis, nerado bulvit1lauke pasislėpusitĮ mergaičilĮ. Viena
mergaitė prieš vaikų sušaudymą pasislėpė gete ir tris dienas slapstėsi, kol ja pasirūpino
nukentėti nepabijoję kražiškiai lietuviai80 . Po žudynių iš Kražių žydų bendruomenės
Lietuvojeliko slapstytis per dešimt žmonit,. Dar keli pasitraukė į SSRSgilumą.
•
Dramatiškai, dažnai ir tragiškai susiklostė daugelio Kražių geto prižiūrėtojtĮ ir
zydtĮ šaudytojlĮ likimai, taip pat jtĮ šeimos naril! ir artimųjų tolesnis gyvenimas. Dali s
JaunuoliLĮ, dėl patriotinitĮ motyvų dar iki Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo ar jo
pra~žioje pasinėrusi l! į antisovietinę veiklą ir tapusių sukarint os formuotės (sukilėlių,
partizanų) nariais, vėliau buvo įtraukti į klastingas nacių pinkles ir tapo savo kaimynų žydl! žudikais. Iš baudžiannĮjų byll1aiškėja, jog Kuprės miške „šeimininkavę"
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,·okieėitĮ karininkaisiekė, kad kiekvienas žydų konvojuotoja s ar sar_gybinis lietuvis,
„budėjęs" prie pasmerk1ųjų nurengimo vietos ar kur nor s proskynoJe , nušautq bent
vieną žmogų. Dalis Kražiqvalsčiaus sukarintos formuotės narių (sukilėliq) netapo
žudikais net atsidf1 rę žudymovietoje, dar kiti, nujausdami rengiamą susidorojimą
sąmoningai atsisakė važiuoti i Kuprės mišką, o kai kuri ems išveng ti da lyvavimo žudy'.
nėse pavykodėl palankiai susiklosčiusių aplink')'bių. Žmonių būčiai ir net gyvensenai
kritiškomis1941 m.vasarossąlygomis ir aplinkybėmis tuom etiniq kražiškių padėties
ir elgesiomodeliaisukūrė asmeninitĮ istorijų variantų mozaiką, kurio s elementai gali
praversti
nevienamistorikoar publicisto straipsniui. Ne vieno rašinio ar net studijos
taip patvertas 1941m. vasarą ir kiekvėliau patir tas ttĮ kraupitĮ žyd q žudynių psichologinispoveikis ne tik žudikams, bet ir buvusiems žudynių vietoj e, bet išvengusiems
šaudymopartizanams
ar policininkams, išsigelbėjusiems žydam s, atsitiktiniams gyventojams,ką nors mačiusiems Kuprės miške ar prie Medžioka lnio (eigulys ar koks
prašalaitis
netoli šaudymovietos ir pan.).
Išžudžiu
s žydus, ir žudikams, ir jų namiškiams, ir kitiems valsčiaus gyventojams
Kražių miestelyje
akisbadė po 1941 m. didžiojo gaisro išlikę sušaudytų žyd11namai,
vieniapdegę, kiti- kiaurų langų akiduobėmis, dar kiti - gyvenami , bet jau lietuviq...

Išvados

Vokie
tijos naciai, išstūmę Sovietų Sąjungos bolševikus iš Lietuvos, padarė ją
tautos,paskelbtos Reichopriešu, naikinimo poligonu Europoje. Lietuvos litvakus, kurieiki holokausto gyvenoir už lietuvių etninitĮ žemių ribų, žudė K. Jagerio
vadovaujamas
3/Aoperatyvinisbūrys - A ope ratyvinės grupės (vadas - F.W.Stahleckeris)sudedamojidalis.Labiausiai„pasižymėjo" J. Hamanno „skrajoja ntis" bū rys, pasitelkęs savanoriuslietuviusir dalį antisovietinio sukilim o dalyvių, klastinga i įtrauktų
į žyd11
žudymovoratinklį. Žudynių metu patys naciai stengėsi likti nu oša lyje.
Išžudant Kražių valsčiaus žydq bendruomenę naciai taip pat stengėsi likti „užkulisyje".Iš baudžiamųjų bylq protokolų ir tik po 1990 m . kovo l l d . atviriau pra·
kalbusių apie1941m. žydų tragediją amžininkų atsiminimų nelengva atkurt i vokiečių nacių vaidmenį atimant iš valsčiaus žydų pilietines teises, juos izoliuojant Kražių
dvaro daržinėje įrengtame gete (j jį vėliau pateko ir iš Karklėnų atvežt i žydai) ir žudant.žu_dynės vykodviemetapais. Iš pradžių Kuprės miške buvo išžudyta beveik 300
suaugusiųitĮ ir Jaunuolių, kurie į žudynių vietą buvo išvežio ti dviem sun kvežimiais.
Šaudymovi_et_oje
vokiečių karininkai siekė, kad kiekvienas į mišką kaip konvojuotojas
a'.vykęs pohcmmkasar TDA narys (sukilėlis, parti zanas, baltarai štis) nu šautq bent
~ieną s~~okaimyną ar pažįstamą žydą. Bent pusei Kražių TDA būrio nariLĮ pavyko
išvengti~audymoį mirčiai pasmerktus žmones. Vėliau netoli geto, pri e Medžiokalnio,
buvonuzudytamaždaug70 vaikų ir keli suaugę žydai. Šaudė keli pagalbinės policijos
žydų
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tarnautojai lietuviai. Po 194 l m. žudynitĮ iš Kražių valsčiaus žydų bendruomenės liko
apie dvidešimt asmenq; j ie slapstėsi Lietuvoje arba pasit raukė į SSRS gilumą.
Dėl holokausto KražitĮ valsčiuje esama nemažai neaiškumtJ. Pavyzdžiui, šio
valsčiaus žydtĮ bendruomenės istorijos paskut iniams puslapiams trū.ksta automattĮ
serijomis aukas pribaigi nėjusitĮ vokiečių karin inkų pavardžitĮ, kittĮ faktų ir detalių,
susijusit! su nacitĮ „ranka ". Todėl reikia didesnės vokieč ių istorikų pagalbos, nes jtĮ
pajėgos daug didesnės negu lietuvių, o ir archyvai - po ranka. Vokiečiq archyvuose
neabejotinai da r galima rast i duomenų ir apie Vokietijos nacių „technologija s", naudotas l 941 m. vykda nt holokaustą Baltijos šalyse ir atskiruo se Lietuvos valsčiuose ar
apskrityse, nors tiek naciai, tiek bolševikai masinio teroro metais daugelį įsakym11
duodavo žodžiu. Dėl to paviršutini ški ar nesąžin i ngi tyrinėtojai, ištraukiant ys iš karo
Europoje ir nacitĮ okupacijos kont eksto atskiru s l 941 m. Lietuvos laikinos ios vyriau sybės, apskričitĮ viršini nkq ar kitų Birželio sukilimo metu atkurtų savivaldos įstai
gq veiklos do kum entu s ar jtĮ darbin ius projektus, pagal iš anksto susikurtą modelį
traktuoja ir kai kuriuo s esminius holokausto istorijos klausimus. Tačiau mėginimai
pakeisti istoriją išryški nant neigiamus istorijos fragmentus (ypač kai myni nių ša lių,
šiuo atveju - Lietuvos) gali didinti atotrūkį tarp visuomenės istorinės atminti es ir
istorinės tiesos (procesų ir įvykių tikrovės), o siekis pagražinti rašytinę savo tėvy nės
istoriją nedaro garbės nei istorikams, nei kitiem s istorinės atmin ties formu otojams ir
yra beprasmi škas. Istor ijos nepakeisi. Galima tik laikinai padidinti minėtą atot rūkį.
Lietuvą okup avus Sovi e tų Sąjungai, buvo „okupuotas" ir jos istorijos mokslas. Todėl
m inėtame do kume ntų rinkinyje „Masinės žudynės Lietuvoje" iš KGB baudžiamo sios
bylos buvo pub likuota s tardymo protokolo fragmentas, kurį skaitant susidaro įspūdis ,
kad Kražių žyd ų žudynėse naciq pareigūnai nedalyvavo (rinkinio suda rytojams reikėjo demaskuoti „buržua ziniu s nacionalistus")8 1• Dabar nacitĮ okupacij ą ir vok iečitĮ
zonderkomand11vaidmen į kar tais „pam iršta" kai kurie vokieč ių ir kitų ša litĮ istorika i,
tyrinėjantys Lietuvos žydq tragedij ą 1941-1944 m., kaip ir tai, kad Antrojo pasaulinio
karo nusikaltėliai atstovavo ne tauta i, bet ideologijai. Žm ogaus gyvybę paniekinu siai
nacistinei (nacionalsocialistinei) ideologijai tuo metu, kai šovė į šalia duobės stovintį
išrengtą savo kaimyną žydą, atstovavo Kražiq valsčiaus lietuviai. Ir nesvarbu , ar tai
jie darė savo noru, ar klasta priversti šalia s tovinčio budelio vokieč io, pasirengusio
paleisti automat o serij,Į ir į šaudyt i atsisakiusį lietuvį.
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OESTRUCTION
OFTHEKRA2IAI
RURA
L OISTRIC
T
JEWI
SHCOMMUNITY
IN1941

This articleisaimedat revealingthe events, related to the Holocaust , of summer 1941in
theKražiai
RuralDistrict
ofRaseiniaiCounty; the specificitiesof those crimes in that part oi
lithuania's province,showing,even if there are only minor sources available, the roleofthe
Nazis,methodand"technologies~appliedfor attracting Lithuanians into the measures and
actions forthedenaturalisation
of Jewsas Lithuaniancitizens and their isolation, as wellas
recreat
ing, wherepossible,the last criminalact - a massacre which had specific features in
eachruraldistrict.
TheJewishghetto in Kražiai
, wherelater also Jews from Karklėnai village were placed, was
establishedin the formercourt barn near the township. At first, it was guarded by German
soldiers, laterby Lithuanians. ForkillingJews (about 350 victims) the Nazis used the militarisedsquadof volunteers (someof its members) from the rural district formed after the
anti-Soviet
Upris
ing inJune 1941. Atthe end of July or beginning of August 1941 the first
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execution of Jews took place in Kuprė forest, into which the adults were brought as if for
work. Almost all the Lithuanian guards did not know that Jews would be killed. The German
police and two 5D office rs who finished off the wounded with a round of sub-machine gun
tire tried to ens ure that each Lithuanian who was at the place of execution shot at least
one Jew. Those who refused to shoot were th reatened with being killed toge ther with the
Jews, but instead some of them were just beaten. The massacre of the Jewish communi ty
of Kražiai Rural District illustrates the plan of FranzWalter Stahlecker, Commander of Operational Gro up A, for Germans to remain behind the scenes (in the second plan) and to create
the image that "th e inhabitant s liberated by the Vermacht began themse lves to apply the
strictest measures against the Bolshevist and Jewish enemies''. At th e end of August near
Medžiokalnis (not far from the ghetto) another 70 Jews (mostly children) were shot, they
were killed by the Lithuanian auxiliary police staff. About 20 Jews from Kražiai Rural District
saved themselves; most were hidden by the local populat ion.
With the "critical mass" of local investigation abou t the deat h of the Jewish communities of
townships and villages formed, it would be possible to sup plement the historiograp hy on
the issues of the massacre of Jews in the province, to updat e some historiographical ap proaches of Lithuanian and foreign historians about the Holocaust in Lithuania, which was
turned into a firing ground of Jewish mass massacre by the German Nazis in 1941.

austas provi n cij oje
11
0l ok

Stani sl ovas Buc haveckas

Viduklės vals č iaus
žydų bendruomenės

sunaikinimas
1941 m.

Pokario sovietų okupacijos pradžioje Lietuvos žydų tragedijo s Antrojo pasaulinio karo metais tyrimas nesulaukė reikiamo d ėmesio. Netgi galima tvirtinti, kad
šios temos buvo vengiama. Ir tai visai suprantama. Mat , kaip dabar vis labi au aiškėja,
Josifas Stalinas net rengė žydams „socialistinį (bolševikų)" holokaustą, tačiau nespėjo - ,, tautų vadas" mirė 1953 m. Todėl ištisą dešimtme tį buvo vien tik fiksuojami „hitlerininkų ir jų vietos talkininkų nu sikal timai prie š tarybiniu s piliečius". Tuo
metu didesnės bausmės būdavo skiriamos ne žydų žudikams , bet antisovietiniame
1941 m. Birželio sukilime dalyvavusiems ar su sovietų partizanais kovojusi ems lietuviams. Vėliau Sovietų Lietuvos istoriografijoje Liet uvo s žydų tr age dijo s nacių okupacijos metais tema būdavo „susidomima " tik pablogėjus SSRS ir JAV san tykiams.
Pastarojoje valstybėje, nepripaž inusioje 1940 m. Lietuvos okupacijos ir aneksijos
teisėtumo, aktyviai veikusi lietuvių išeivija siekė priminti pasauliui lietuvių tautos
siekius atgauti nepriklausomybę. Sustiprėjus šaltojo karo ko nfronta cijai, SoviettJ
Lietuvoje padaugėdavo mokslinių ir publicistinių leidinių, p eriodiko s straipsnių,
kuriuose buvo pažeriama su Lietuvos žydų bendruomenės žūtimi 1941 - 1945 m.
susijusių faktų ir skaičių. JAV ir kitose Vakarų ša lyse ieškota ten įsikūrusių lietuvių
bendruomenių veikėjų „bendradarbiavimo su n aciais įkalčių". Tam lab ai tiko holokausto, kurio tyrimai ilgainiui išsiplėtė tarptautiniu ma stu , tem a. Sovietmečio holokausto istoriografijojevyravo „lietuvių bur žuaziniu s nacionali stu s" d em ask uojantys
darbai. Knygų serijos „Faktai kaltina" leidiniuo se šaltinių ir jų fragmentų atr anka
buvo tendencinga. Tiesa, ir tose knygo se galim a ra sti savotiškų pradmenų objekt~viems šiandienos tyrimams. Ypač tai pasakytin a ap ie dviejų dalitĮ leidinyj e „Masines
žudynės Lietuvoje"' spausdinamu s nekupiūruotus nacių dokumentu s ar jų fragmen ·
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tus, kuri e atskleid žia Lietuvo s žydų persekiojimą, izoliavimą ir žudynes. Pažymėtina,
kad tiriamoj o darbo vertę ger iausiai išlaikė kruopščiai archyviniais šaltiniai s pagrįs
ta Kazimiero Rukšėno di se rtacija , tačiau ji nebuvo išspausdinta 2• Šiame straipsnyje
Lietuvos provincijoje vy ku sio hol okausto tyrimų nu o 1990 m. istoriografija nepatei kiama - ji glau stai išdėstyta Kražių vis. žydų bendruomenės žūčiai 1941 m. skirtam e
.
. 3
autoriau s stra1psn yJe .
Viduklės valsčiaus žydų bendruomenės tragedija atsispindi leidini o „Masinės
žudynės Lietuv oje" suvestinėse lentelėse\ kai ku riu ose sovietinės periodi kos straip sniuose5. Tokie straip sniai , kurių, palyginti su „Liaudie s gynėjų" ir „buržuazinių nacionalistų" pokario kovų apra šymai s, buvo labai mažai, šaltojo karo metais taip pat
turėjo atlikti kontrpropagandinį vaidmenį.
Jau atkurtoj e Lietuvos Respu blikoje išleistos lokalinės mon ografijos „Vidukl.ė" 6
sudarytojo Antano Pociau s str aipsnyje „Viduklės kraštas karų ir okupacijų audrose"
yra skyrelis „Viduklės žydų bendruomenė ir jos likimas"7• Jo pabaigoje daugiausia atsiminimų pagrindu trumpai apibūdinta ir Viduklės žydų bendruomenės žūtis. Vėliau
išleistoje knygoj e „Raseinių kra što žyda i"8 to paties A. Pociaus rašinyje 9 yra daugmaž
ta pati med žiaga apie 1941 m. vasaros įvykius. A. Pociaus darbai daugia usia rem iasi jo
paties ir kitų kraštotyrininkų nese niai užrašytais vidukliškių atsiminima is. A. Pociaus
straipsni us papildo n eseniai užrašytų vietos gyventojų atsimi nimų fragme nt ai, patekę
į 2002-200 3 m. vykdyto projek to vadovių Eugenijos Verygienės ir Aidos Pauliuščen
kienės darbą „Žydų holokau sto istorija Viduklėje" 1 0 •
Be abejo, praėjus dau giau kaip pu sei amžiaus nuo 1941 m ., labai sumažėjo atsimini mų pateikėj tĮ, priblėso tebegyvenančių tų įvykių amžininkų atmin tis. Archyvų
medžiagos spragas leidžiančių užkaišyti atsiminimų galėjo būti dau giau, o juose gausiau faktų ir dattĮ, jeigu sovietmečiu būtų buvu si leista norm ali neideo logizuota
kraštotyro s veikla. Ypač tai pasakyt ina apie 1941 m. Lietuvos žydq traged iją, ku rios
tyrinėtojams naciai stengėsi palikti ku o mažiau jų nusikalt imus inkriminuojančių dokumentų (plačiai remta si įsakymais ir nur odymai s žodžiu). Tokį nacių siekį ir prak tiką „veikti u žkuli syje" konstat avo žydu s Lietuvoje žudžiusios vokiečitĮ saugumo po licijos ir SD speci alio sios A operatyvinės grupės SS bd gaden fiureris Franzas Walteris
Stahleckeris savo ataskaitoje 11 •
Neprikl ausomoje Lietuvoje nu o 199 1 m. jau buvo galima pradėti gilintis ir į
sovietq okupacijos metai s KGB žin ioje buvu sio baudžiamLĮjų bylų archyvo šaltiniu s,
dabar sudarančius LYA fondu s. Atsirado galimybė naudoti s ir buvu siais įslaptintais
nacitĮ okupacijos laikotarpio LCVA fond ais, kurie istorikams buvo iš esmės nepriei nami kone iki 1990 m .
LYAbaud žiam4j4 bylq m edžiaga atskleid žia išsamesnį holokausto Viduklės vls.
vaizdą, tik ją bC1tina kriti škai įvertinti ir atm esti abejoti nas sovietinilĮ tardytojų kalti nimtĮ klišes, taip pat išnagrinėti neretai prie štarin gus kaltinam4jtĮ nusikaltim ais žydams ir ttĮ įvykiq liudytojtĮ parodymu s ir teiginiu s. O kraštotyrininkų užrašy tuose
atsiminim uose galima rasti detalitĮ, papildančių baudžiamųjtĮ byltĮ du ome nis. Tad
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baudži
amosiosbylos, kuriomsbūdingas siauras sovtetl) tar . ytoJl! poz1u~1s l 194 \ ni.
istorijosfaktus, taip pat neleidžia_a_ts~~yt_
i i ne1_11a_žaiklaustm l). Ypa~ Iat pa~a~~ina
apie asmenis,vienaipar kitaip pns1deJUSIUS pn e_zy~ų. ?endr _uomen~~ suna1k1n1mo.
Tadtik archyvų ir atsiminimų medžiagos sinteze le1dz1a pahkt1 1~,a~~a~ spraglĮ tiek
holokaustoViduklės vis. istorijoje, tiek tiriant žydų bendruomemų zuti kitose lokalioseteritorijose,padedaįvertinti nacių pareigūm1 ir lietuvių in s~i~ucij~ vaidmenj,
tirti istorikų dar mažainagrinėtus šios svarbios temos aspek tus, 1cskot1 atsakymų i
smulkes
nius probleminiusklausimus ir aiškintis svarbias detales. Antai žmonės atsiminimuosepainiojaViduklės vis. žydt! tragedijos įvykius ir datas (net mėnesius), pavyzdžiui, moterų ir vaikų žudynesdažnai nukelia į liepą ar rugsėji, o iš baud žiamojoje
bylojeesančio išgelbėtos Ž)•daitės liudijimo12sužinome tikslią bendruomenės žūties
datą - 1941m. rugpjūčio 22 d.
Viduklės žydų bendruomenė

Viduklės žydų bendruomeneipriklauso svarbu s vaidmuo miestelio, valsčiaus
ir aplinkinių vietovių :X.'V
l-XX a. istorijoje. XIX a. vidur yje Viduklė buvo tipiškas
žemaitijos miestelis. Daugumajo gyventojų buvo žydai. Žydų tautybės miestelėnų
Viduklėje buvoapieketuriskartus daugiau nei kitų tautybių gyventojtĮ. Žydų štetlo
apibūdinimas miesteliuitiko dar ir XIX a. pabaigoje. 1897 m. gyventojų surašymo
duomenimis
, čia gyveno453 žydai ir 270 katalikų. Nuo l 852 m . žydų padaugėjo penkis,o lietUl~Ų - tik du kartus". Tačiau iki Pirmojo pasaulini o karo, pasak tyrinėtojų,
.žydų gausumasViduklėje jau buvo pasiekęs tam tikrą ekonominių galimybitĮ ribą,
kai išgyventi nedideliameprovincijos miestelyje pasidarė sunku " 1•. Viduklės žydų
jaunuoliaiir net ištisosšeimos vyko į didesnius Lietuvos mi estus ir užsienj. Tad per
Pirmąji pasaulini
karą ir 1919- 1940 m. žydų skaičius ir santykinė dalis miestelyjemaiėjo. Tačiau daugėjo vietovių, kuriosegyveno žydų: jie kūrėsi ir už 3 km nuo miestelio
besiplečiančioje geležinkelio
stoties gyvenvietėje, ir kai kurių dvarų, ūkių sodybose.
Pasak1923m. gyventojų surašymo, Viduklėje gyveno 22 l žydas - 148 moterys ir
103vyrai.Tadamiestelyjebuvo 694 gyventojai 15 • Kad Viduklės žydų bendruomenė
ir toliaumaiėjo, rodoapytikriai 1937 m. duomenys: valsčiaus centrinėje gyvenvietėje
tadagyvenoapie150žydų ir 450 kitų tautybių žmonių 16 •
Nepriklausomybės laikotarpiopabaigojevalsčiaus žyd ai išlaikė vyraujančią padėti
prekyboje
. Viduklės miestelyježydamspriklausė kelios mišrių prekių, manufakturos,
geležies
dirbinių ir maistokrautuvės. Kai kurie žydai vertėsi žemės ūkio produkcijos ir
antr_inių žaliavų supirkimu, vežiojopo kaimus smulkia s prek es. Viduklės geležinkelio
stottesgyvenvietėje žydaslankelisturėjo žibalo urm o krautuvę. Tačiau miestelyjene·
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vo stambių žydl! pirklių. A mattĮ ir prekinės gamybos srityje jau daugiau darbavo si
b~tuviai. žydam s tepriklausė kelios kaililJ dirbtuvėlės ir siuvimo jmonėlės, sūrinė, du
h 11-111
ai lentpjūvė. Buvo du žydai batsiuviai. Vienas jų, pavarde Mejeris, dar stikli111
a
'
.
.
. ..i:
langus, denge stogus, state kro s111
s. Zydas Zelmonas buvo fotografas 17 • To meto
11
0
Viduklės vis. žydų bendruome nei būdinga, kad joje nebuvo turtingų žydtĮ, galinčių
labiauparem ti savo varg ingesniu s tautiečius. Atrodo, kad vietos žydų bendruomenės
neturtinguma s jau turėjo kelių kartų tradiciją. Neatsitiktinai lietuvis Viduklės dvaro
savininkas F. Stanevičius XIX a. antrojoje pusėje (apie 1870 m.) bend ruomenės žydams vietoj senos medinės sinagogos pastatydino mūrinę. Architektūros požiūriu
vertinga sinagoga tapo jdomiau siu mūriniu miestelio statini u 18 ir kartu su kitais pastatais formavo savitą Viduklės architektūrą. Be abejo, ir tame Žema itijos kam pelyje,
kaip ir visuose Lietuvos miestu ose ir gyvenvietėse, žydų bendruomenė išliko daugiau
ar mažiau uždara. Tačiau tok iame nedid eliame miestelyje kaip Vidukl ė kasdieniame
gyvenime žydai ir ne žydai bendra vo artimia u nei, pavyzdžiui, Kaune, Šiauliuo se ar
Raseiniuose ir netgi daugelyje kitų gyvenvi ečių. Dideliame mieste gyventojai nežydai
paprastaiturėjo vieną kitą pažjstamą žydą, o Viduklėje, mažame 2e maitijos miestelyje,
ir jos kaimiškame val sčiuje lietuviai pažinojo daugumą centrinės gyvenvietės ar net
viso valsčiaus žydų. Su jais kiti gyventojai buvo susiję ne tik ekonominiais, bet ir kultū 
riniais ryšiais, nes kartu dalyvavo val stybės švenčių minėj imuose, kituose renginiuo se.
Viduklėje tie ryšiai buvo glaudesni ir dėl lietuvių pastatytos sinagogos.
A. Pociu s rašo, kad Antrojo pa saulini o karo išvakarėse Viduklės miestelyje
.,buvo belikę 150 žydt( 19• Vietos demografinė statistika kiek keitėsi ir 1939- 1940 m.,
kai miestelio žydtĮ jaunuol iai galėjo laisvai išvykti ne tik i Lietuvos miestus, bet ir i
Palestiną, ir 1940 - 1941 m . sovietų okupacijos sąlygomis. l 94 1 m. birželio mėn. Vidu klės miestelyje gyveno 18 žydų šeim1120 • Tada žydų dar gyventa ne tik abiejose Vidu klėse, bet ir kito se valsčiaus vietovėse (pavyzdžiui, Šienlaukyje, anksčiau vadinta m e
Šilaukiu). Tad galima teigti, kad Vokietijos-SS RS karo išvakarėse Viduklės vis. žydų,
daugiausia gyvenusių pačiame mi estelyje ir už 3 km nuo jo esančioje geležinkelio
stoties gyvenvietėje, skaičius nesiekė ir dviejt! šimtq .

1940-1941 m. sovietizacijos ir bol ševi kų represijų padariniai

Po 1940 m. okupacijos, dar iki aneksijos, Lietuvą imta sovictizuoti. Viduklės vis.
taip pat prasidėjo sparti sovietizacija. Tačiau dauguma vidukliškit! neskubėjo žavėtis
bolševikų šūkiais. Tai paaiškėjo jau per vadinam ojo Liaudies seimo rinkimu s. Viduk lės vis. balsavo vos 20- 30 pro c. rinkėjt). Vietos sovietų pareigi'1m1ir iš Kauno atvy kusiti padėjėjų „reputaciją" gelbėjo apgaulė ir duomemi klastojima s. Per naktj , kai
balsavimo bi'tstinėje buvo likę tik sovietų ak tyvistai, balsavim o kortelių padaugėjo
iki 90 pro c. Rašyta, kad vietos rinkimtĮ komisijos pirminink as buvo beraštis Mockus, sekretoriu s _ tik pasirašyti mokąs Izidor ius 2ivatkau skas 21• Tačiau paskaičius
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su Viduklės valsčiumi susijusias baudžiamąsias byl~s. ir at~i~ i-nimu ~, atrodo, kad
1940_1941m. jo visuomenės nei socialiniu, nei tat~ttmu ~oz 1~nu l_ab1au supriešinti
nepavyko,kaip tai buvo kai kuriuose kituose valsč1u~s~ ir m1cst_ehuo e, nors dirva
tam buvopalanki. Pavyzdžiui, i J. Galinausko smul k1oio verslo pnonę (krautuvę ir
karšyklą) buvo paskirtas žydas komisaras22 • Tačiau Viduklės vis., kaip galima su.
prasti iš už.rašytų atsiminimų, sovietizacija neturėjo į~akos t~kian~ r~i~kiniui kaip
antisemitizmas:
juk buitinio pobūdžio pasišaipymų, kaimynų lietuvių 1rzydų pajuo.
kavimų, taip pat pačių žydų kuriamų apie save anekdotų niekaip negalima priskirti
prieantisemitizmo.
Pasak tų jvykių amžininkų, nesantaiko s tarp lietuvių ir žydų nekilo, nes "Viduklėje senesnės kartos žydai pirmosios rusų okupacijos metais laikėsi santūriai. Tik
jaunesnieji
, prisisegę raudonus kaspinėlius, patriuk šmaud avo miestelyje vykusiuose
mitinguose_"
ll Betjuk buvo ir komjaunuolių lietuvių. Absoliuti dau guma vidukliškių
sovietmečiu patirtą diskriminaciją ir persekiojimus ideologi niai s motyvais, ekonominiusir turtiniusnuostolius, represijas siejo ne su kurios nors tautybės sovietų pareigūno ar aktyvisto veikla,o su Lietuvą užgrobusių Rusijos bolševikų politika. Daugiau nesantaikosdaigų prasikalė bolševikų emisarams pradėjus „klasių kovą" prieš
stambesniusir vidutinius ūkininJ...'Us, išlikusių iki 1940 m . dvaro sodybų savininkus,
kurių valdospo Lietuvos Respublikoje įvykdytos žemės reformos buvo sumažinto
s
iki80ha, kitus žemės valdytojus ir savininkus 24 •
Vidukliškiai
patyrė priespaudą ir represijas ir būdami ne savo valsčiuje. Pavyz
džiui, PovilasŽivatkauskas (iš Blinstrubiškių k.), taip pat Jonas Janušas (iš Paupio
bi.nk.), Stasys Pipcevičius (iš Antringio k.) 1941 m. vasa rio - baland žio mėn. buvonuteisti karotribunolo.Į Raseinių kalėjimą tada pateko vidukli škis gimn azistas Povilas
Živatkauskas (iš Latakų k.), k'llris vadovavo pogrindyje veiku siems Raseinių gimnazijos ateitininkamsir aktyviaidalyvavolietuviškų trispalvių kėlimo, atsišaukimų platinimokampanijoje1941m. vasario 16 d.2s
Per 1941m. birželiotrėmimus neturtinga Viduklės vis. žydų bendruomenė, kitaipneiRaseinių ir Jurbarkomiestuose, nuostolių nepatyrė. Faivo Hiršovičiaus šeima
buvoįtraukta į kitotrėmimo, kurį sukliudė prasidėjęs Vokietijos- SSRS karas, sąrašus.
Trėmimai atskleidė ir kai kurių sovietų aktyvistų ir bolševikų diegiamos santvarko
s
priešininkų solidarumą gresiančių represijų akivaizdoje . Ant ai 1941 m. birželio mėn.
so1·ielų aktyvistas,buvęs mokinys, pranešė mokytojai Genova itei Narbutienei, kad
ji įrašyta i tremtinių sąrašą26• Tada mokytoja ir dar keli ištremti numatyti žmonės
pasislėpė ir taip išvengė tremties. Dėl to 1941 m. bir želio mėn . trėmimai (tarp iš·
tremtų valsčiaus gyventojų buvo mokytojas Konstantina s Bot yriu s su šeima, prieš t~i
1940m.• ištremtas" iš Viduklės pradžios mokyklos į nuošalią Lipkiškės mokyklėl,f),
labaisukrėtę Viduklės vis. lietuvius, juos dar labiau nuteikė prie š okupacinę soviet_ų
valdiią apskritai, o ne prieš jos vietinius pareigūnus ir aktyvis tu s. Šiuos asmenis~eliau, nacmečiu, keliaisatvejaisnuo pražūties ar išvežimo i Vokietiją gelbėjo jau kitų
vidukliškių solidarumas.
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LAFpogrindisViduklės valsči uje

Lietuvos Respubliko s laikotarpiu ( 1918- 1940) Viduklės vis. susiformavusios
visuomenės patrioti škiausiai nusiteikęs sluoksnis negalėjo susitaikyti su „socialistiniais" 1940 m. vasaros pokyčiais, kurie vėliau buvo tvirtinami pagal trečią dešimtmeti gyvuojančios bolševikų imperijos modelį. Antisovietiškainusiteikę žmonės ne tik
nepasidavė „Stalino saulės" nešėjų ideologijai ir praktikai, bet ir būrėsi į pogrindžio
grupes.Trumpai apibūdinant jų 1940- 1941 m. veiklą, galima teigti, kad Viduklės vis.,
kuriame nebuvo nei didesnio miestelio, nei aukštesniosios mokyklos, atsirado viena
aktyviausių valsčiaus masto antisovietinių organizacijų. Ji veikė pagal LAF vadovybės nurodymus ir gaunamas instrukcijas. Buvo gerai struktūrizuota (,.trejetukų" ir
„penketukų" grupės), tad stipri organizaciniu atžvilgiu. Gebėjo tinkamai pasinaudoti
valsčiaus intelektiniu potencialu. Tarp valsčiaus pogrindininkų vadovų buvo Viduklės pradžios mokyklos mokytojai Kazimieras Giedraitis, G. Narbutienė, Jurgis Šimulaitis, kunigas Simona s Jurgelevičius, buvęs valsčiaus viršaitis Jonas Pocius ir kiti
vietos inteligentai28 •
Telkiant valsčiaus antisovietinį pogrindį, matyt, svarbi buvo ir apli nkybė, kad
netoli buvo Kauna s, iš kurio per Raseinius ir Viduklę pasiekdavo LAF kurjeriai29 ar
instrukcijos ir pogrindi niai leidinia i. Tarpinink o ir ryšininko tarp Raseinių miesto
bei Viduklės vis. pogrindininkų ir LAF centro Kaune vaidmenį atliko ten studijavęs
jau minėto P. Živatkausko brolis Antanas 30• A. Živatkauskas žuvo 1941 m. birželio
23 d. Kaune per ant isoviet i nį sukilimąJ • Be to, 1940- 1941 m. valsčiuje veikė viena
iš LAFspaustuvi ų, kurių Lietuvoje buvo ne tiek daug, ir ryšių punktas. Pogrindinė
spaustuvė buvo įrengta prie pat Viduklės miestelio esa nčiame Numgalių k., gyventojų Kutkauskų sodyboje 32 • Čia spausd inami atsišaukimai patekdavo į gretimus valsčius ar net tolim esnes vietoves. Tad 1941 m. pavasarį Viduklė tapo svarbiu Rasein ių
aps. antisovietinio judėjimo židiniu , o Viduklės vis. kaimus ir vienkiemius apraizgė
LAFir savaveiksmių pogrindžio grupių tinklas. Žinoma, kad LAF narių būta Laurių,
Jariškių, Stungu rių, Anapusinio, Vanagiškiųn ir kitose gyvenvietėse. LAF organizacija Viduklės vis. reiškėsi ne tik antisovietinėje propagandinėje veikloje, bet ruošė
si ir ginkluotai kovai, kaupė tam ginklus .... Valsčiaus pogrindininkai palaikė ryšius
ir su sovietų arm ijos dalin iuose tarnaujančiais savo kraštiečiais. 1940 m. pabaigoje
kariuomenėje dėl pagrobtų iš sandėlio pistoletlĮ ir šautuVlĮ su savo bendraminčiais
buvo įkliuvęs m inėtas A. Živatkauska s'\
Atrodo, kad LAF pogrindininkai Viduklės vis. veikė palyginti konspiratyviai ir
nebuvosusekti, nors kai kurie iš jl) pateko į NKGBir milicijos akiratį. Tik Klemensas
Stuokys iš StungurilĮ k. buvo suimta s, bet vėliau paleistas, nes per kratą jo namuose
nerasta jkalčių"'. Iš sovietini o saugumo baudžiamtĮjų byh1neįmanoma atkurti Viduklės vis. 1940- 1941 m. antisovietinės rezistencijos istorijos ir nustatyti Vokietijos- SSRS
karo išvakarėse veikusios LAF vietos organizacijos sudėties Uos nari11veikiausiai jau
nebeprakalbinsime). Žinomos tik nedaugelio LAFnari11pavardės. Iš turimq <luome1
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nų (daugiausia iš atsiminimų) galima teigti, kad val~čiaus LA~ ~ogrind ži~i priklausė
mažiausiaikeliosdešimtys žmonių, turėjusių antra t1~kpagalb11~m~ų, ~une atlikdavo

vienkartinesar laikina užduotis. Tad antisovietinės veiklos dalyvių t1kra1buvo daugiau
kaipšimtas. Sugiminaičiais ir pažįstamais tas žmonių rat.as bu vo da: platesnis. Todėl,
pritaikant elementarų tikimybių teorijos princip~, m~n)'.tm a, _kad apt~ ~clegalią veiklą
turėjo žinoti ir kai kurie sovietqaktyvistai, tarp JŲ - 1_r 7:ydLĮ Ja~'.nu~ lrn'. ,,~u raudonais
kaspinėliais". Tačiau 1940- 1941 m. vidukliškiai ta~tSOJO•: ~eibei~ _vieni ~t~s nepaisy.
darni nei tautybės, nei buvusiosar e amos socialines p~~et1~s,_ne1ideologm1LĮ pažii1rų.
Matyt,tokmkaimynišku solidarumu galima paaiškint i tr nrn~c~ą mol...-yt~!os
G. Narbu.
tienė atvejį, ir tai, kad Ra einiq aps. KVD Vidukl~s val_sČIUJC „neture!o darbo". Nei
per pirmąją so,~etų oJ..1.1paciją, nei 1941 m. vasarą Vidukle~ vis. ~e ntoJ~ nuotaikų ir
elgsenosnepaveikė nacių skleidžiamasantisemit izmas, kuri o apra1sk~. galima rasti kai
J..1.1riu
ose iki Vokietijos-SSRSkaro iš Vokietijos atgabentu ose LAF ats1sauk1muose1' .
Anti avietiniai atsišaukimai,matyt, spausdinti vietoje. bu vo išplatinti valsčiuje
ir birielio 15d., kai tremtinių vežimas į geležinkelio stotis Lietu voje jau buvo įgavęs
pagreiq.Atsišaukimai skelbė, kad birželio 16 d. prasidės karas 38 , ir ~adino viltį, kad
galbūt nebus spėta į tremtį išgabenti tą dieną ir išvakarėse suran.~1otų nel~imingų
žmonių. Per avaitę tarp trėmimų ir Vokietijos- SSRS karo pr adz1os valsčiaus pogrindininkaine tik slėpėsi nuo galimų represijų, bet ir rengėsi antisovietiniam sukilimui.Todėl LAFvietos nariai gi nkluotą antisovietinį bC1 rį galėjo sud aryti dar iki
vokiečių kariuomeneipasirodant Viduklės miestelyje.
Vo ki e tijo s - S ovi e tų Sąjungo s

karo pradžios aukos

Prasidėjus Vokietijos-SSRSkaro veiksmams, Viduklės pogrindinink ai toliau
ginklavosi, iš buvusių LAF"trejetukų" ir „penketukų" formavos i valsčiaus ginkluotų
sukilėlių grupės.

Atrodo, kadjoms netekosusikauti su besitraukiančiais raudonarmiečiais, vietiniais ar iš kitur atvykusiais sovietų aktyvistais39 • Tačiau valsčiaus antisovietinio gin·
kluotojopognndiio dalyviainusipelno sukilėlių vardo, nes susitelkė dar karo frontui
nepa)tekus \'iduklės miestelio.
Rekonstruojantpirmųjų karo dienų istoriją, galima manyti, kad birželio 23 d.
buvo vos kelių valandų laiko tarpsnis, kada vidukliškiai ga l ėjo jaustis laisvi nuo s~vietų valdžios,o vermachto ir Raudonosios armijo s dalin iai kovėsi netoliese strateginiu atžvilgiusvarbesnėse vietovėse. Viduklės miestelyje veikiantys sukilėliai mėgino
uimegzt1ryšius su vokiečių kariuomene, kurio s daliniai pir m iausia priartėjo iš pietų
pusė). Tuogalimapaaiškintisukilėlių nesėkmę birželio 23 d., ka i žuvo Viduklė~ ~l_s.
1
LAForgamzacijosnarys JuozasDomarkas, vieškeliu ėjęs pa sitikti artėjančio vo~e'\ ~
dalinio. Lieturisbuvosušaudytas dėl turimo ginklo '"'. Matyt, negalėjo tinkama• ~a~
aiškintivokiškai.TaipViduklės sukilėliams buvo suduota s netikėtas skaudus smugis.
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Nepasiteisino veikimas pagal teorines LAF instrukcijas.Neviltį ir nusivylimą „išvaduotojais" vokiečiais dar padidino kiti Viduklės vis. gyventojtĮ nuostoliai ir aukos.
Vidukliškiai ar jtĮ trobesiai ir tur tas nukentėjo ne tik nuo artilerijos sviedinio, aviacijosbombos ar kulkos paklydėl ės per karo veiksmus, ne tik nuo geležinkelio stotyje
padegtuose amun icijos sandėliuose sproginėjusiLĮ šaudmem1skeveldnĮ, bet ir nuo
žiauraus abiejų kariuomenių elgesio su civiliais gyventojais.
Birželio 23 d. besitraukiantys sovietų kareiviai KampaičitĮ k. sadistiškai i žudė
ūkininko Antano Šimanausko šeimą savo sodyboje,kurioje prieš karą buvo apgyvendintas raudona rm iečių dalinys11 • Matyt,bolševikai pavydėjo šeimininkams pavyzdinio
ūkio. Kitais sumetimais vietos žm oniLĮ gyvybių negailėjo ir taip pat kaip žmogžudžiai
elgėsi jau tą pačią birželio 23 d. kai kuriose Viduklės vis. vietovėse pasirodę vokiečių
kareiviai. Į iškastą prie ūkin inkų Narbutų namų slėptuvę „išvaduotojų" įmesta granata užmušė du žmones Vanagiškių k. Šeimos akivaizdojebuvo nušautas Plačiuvos k.
ūki nin kas Stasys Gied raitis, palaikytas persirengusiu raudonarmiečiu 12• Už tai, kad
prie Virgai nių dva rvie tės pasaloje buvę raudonarmieč iai nušovė vokiečių ka reivį, vermachto karininkas paėmė įkaitais šešis pirmus pasitaikiusius Viduklės miestelio ir
valsč i aus vyrus ir juos sušaudė netoli Viduklės malūno, Maigės pievoje.Taibuvo penki lietuviai (miestelyje gyvenę broliai Stasys ir Juozas Mankiai,KazimierasVinickisiš
PoteriškiLĮ, Petras (ar Izidorius) Kvietkus ir Juozas Ligmanavičius iš Lauksminiškės) ir
Viduklės žydas Ošerkis ar Struolis·0 . Tik neblogas vokiečių kalbos mokėji mas padėjo
išvengti žt1ties vokiečių kariuomenės žvalgų sulaikytamvidukliškiui P.Živatkauskui
(jį voki eč ia i iš pradžių p alaikė persirengusiu raudonarmiečiu), buvusiam politiniam
kaliniui, kuriam birželio 23 d. rytą su dvidešimčia kitų kalintų asmenų pavykoiš RaseiniLĮ kalėjimo kamerų išsiveržti į laisvę,i.i.
Vokiečiai sušaudė ir kažkieno įskųstus du sovietų aktyvistus - Viduklės vis.
partorgą Antaną MockL1ir Petrą Mozerį 45• Per kitą nacių egzekuciją (atrodo, taip pat
birželio 23 d.) prie Vidu klės malūno vokiečiq kareiviai nušovė ir du iydus'°. Tą faktą, ko gero, galima laikyti holokausto pradžia ne tik Viduklės valsčiuje, bet ir visoje
Raseinių apskrityje. Mat tie du žmonės buvo nužudyti rasiniais motyvais, antisemitiškai nusiteikusiam vokiečių karininkui ar žemesnio rango kareiviamssurengus „pasilinksminimą". Tai pasitaikydavo vokiečių kariniams daliniams iygiuojant į Rytus,
nors aukštoji vermachto vadovybė draudė tokias „saviveiklines" žydLĮ egzekucijas.
Veikiausiai tie žydai buvo baudžiamojoje byloje minimi nužudyti komjaunuoliai
Šmulskis ir š neckis•17 • Kita vertus, jtĮ žudikai galėjo būti prie vokiečių karin ių dalinių, bcsiveržiančitĮ iš Kl aipėdos krašto pietryt inės dalies, ,.prikomandiruoti" Tiliės
ar Karaliaučiaus gestapo operatyvin inkai 18• Tačiau tai nelei~lžia egzekucijos v~iks_mo
vertinti kitaip kaip antisemitinio. Mat komjaunuoli11lietuvių tada nebuvo nei smmta, nei nužudyta. ežinia, ar vokiečiai jaunuolius ušaudė t_ikkaip_iydus ~pavyzdi'.ui,
atsitiktinai užkluptus), ar - kaip komjaunuolius. Antru0JU~tveJu, _kuns y~a. labn'.u
įmanomas, kažkas turėjo egzekutoriams vokiečiams pasakyti, kad p unuolta1ne tik
žydai, bet ir komjaunu oliai. Tada li ktLĮ neaišku, ar tai (įskų damas) padarė LAI?na-
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rys,ar su buvusiuantisovietiniupogrindžiu nesusijęs žmogus, tapda111assavotišku
ideologiniužydšaudžiu.
Tadjau pirmosiomisVokietijos-SSRSkaro ir nacių okupacijos dienomis buvo
pralietasdaugelio Viduklės vis. nekaltq imonių kraujas, nuvertinta žmogaus g)•vybė.
Ta aplink-ybė ir nacių skleidžiamas antisemitizmas jiems turėjo palengvinti paversti
Lietuvą Europosžydų masinitĮ žudynių poligonu' 9 • Pirmosiomis okupacijos dienomis
naciaisiekė jtrauktiir vietinius gyventojusi Adolfo Hitlerio iškeltą „žydų klausilllo
sprendimą". Tačiau Viduklės valsčiaus mastu tai padaryti buvo nelengva. Nepavyko
sukeltižydų pogromo'°, o vietinių „talkininkų" atsirado mažiau nei kituose valsčiuo
se,kuriuosebuvožydų bendruomenės.

2vilgsnisi .ramų" laikotarpsnį iki žydų izoliavim
o
Viduklės valsčius, per kurį ėjo strategiškai svarbus Žemaičil! plentas ir Tilžės
Šiaulių

geležinkelis,
iš karto tapo vokiečių karinės vadovybės padidėjusio dėmesio
rona.Labiaurūpintasi Viduklės geležinkelio stoties apsauga. Tačiau ir Viduklės miestel~
ie nestigovokiečių žandarų, vykdžiusių instrukcijas apsisaugoti nuo galimų diversijų ar sabotažo.
Suimantbuvusiussovietų aktyvistus ir komjaunuolius iniciatyvą rodė
51
išRaseinių atvažiavę gestapininkai
• O instruktuoti atvykę vokiečių saugumo policijos
ir SDA operatyvinės grupės 3/A operatyvinio būrio (vadas SS štandartenfiureris KartasJageris
) pasiuntiniailabiausiaidomėjosi, kaip sparčiau sunaikinti žydus.
Turbūt didelė okupacinių pajėgų kontrolė varžė Viduklės vis. LAF organizacijos ir sukilėlių galimybessavarankiškia
u tvarkytis ir greitai įkurti laikinas savivaldos
institucijas.Dėl to čia vėliau nei, pavyzdžiui, Nemakščių vis. prasidėjo žydų išpilietinimoir diskriminavimo„akcijos",nes nebuvo kam vykdyti nacių nurodymų. Kaip
rašo A.Pocius,,,kurį laiką Viduklėje jokios valdžios nebuvo . Tik apie liepos 10 d.
pradėjo veik1ipaštas, policija,valsčiaus savivaldybė, kai buvusieji nepriklausomybės
laikų tarnautojaigrižoį anksčiau eitas pareigas."52 Kad Viduklėje taip vėlai, palyginti
su kitaisvalsčiais, sudarytasavivalda, jtakos, matyt, turėjo pasibaisėj imas abiejtJokupantų nužudytų civilių gyventojų aukomisir nusivylimas vokiečių „išvadavimu".Kita
vertus,gal taslaikotarpsnisbe valdžios ir minėtas vietinis kaim yniška s solidarumas
leidovidukliškiams (išskyrus kai kuriuos asmenis) labiau susitvardyti ir mažiau ieš·
kotikaltų dėl įvykių per 1940- 1941m. soviett} okupaciją. Tokį sus itvardymą galėjo
lemtiir.'.ai, kad per 1941m. birželiomėn. trėmimus išsislapstyti sugebėję vietos intdige~IIJOS
atstovaiišlaikė valsčiaus LAF pogrindininkų intelektinį potencialą tam
kntm,amlaikotarpsniui, kai vieną okupantą keitė kitas. Tad poka rio baud žiamosio·
se bylose,nepaisantdėtų pastangų 53. Smeršo, NKGB, NKVD ir kitiems tardytojams
":pasisekė ra5ti itikinamų „jkalčių", liudijančių, kad Vidukl ės „baltieji partizanai"
butų s~s,doroję su komjaunuoliais,komunistais ar žydais. Taigi pavyko išvengti be·
prasmių aukų, keršijant „už komunistinį veikimą" ar „netinkamą laikymąsi bolševi·
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ktJvaldymo metu" ir pan. Per eilinį vokiečit! ,,vizitą" į Viduklę 1941 m. liepos mėn.
suimti devyni komjaunuoliai ir sovietų aktyvistai maždaug po mėnesio buvo paleisti
iš Raseinių kalėjimo (pavyzdžiui, 1941 m. liepos 4 d. suimtas Antanas Rupšys tenka lėjo iki liepos 29 d.)S''· Tad kelių savaičių nacių okupacijos laikotarpis, prasidėjęs po
abiejt! okupantų surengtų egzekucijL!ir baigęsis žydų izoliavimu getuose, valsčiuje
buvopalyginti ramus.
LAF nariq pagrind u sudar yto bū rio grupių naciams nepavyko jtraukti ir i susidorojimą su valsčiaus žydais (kaip tai pavyko Kražių vis.). Turimais duomenimis,
dėl susiklosčiusių aplinkybių ir, svarbiausia, asmeninio apsisprendimo tik keli su
LAFsusiję Viduklės vis. sukilėliai dalyvavo viename ar kitame vietiniq žydų tragedijos etape. Atrodo, kad buvusio antisovietinio pogrindžio dalyviai ėmė vengti bet
kaipbendradarbiauti su vokiečiais, kai tik gavo jų nurodymus pradėti diskriminuoti žydus. Daugumai sukilėlių apsispręsti ir nutraukti ginkluotą bendradarbiavimą
su vokiečių pareigūnais, matyt , labiausiai padėjo mokytojo K. Giedraičio poelgis.
Pradėjus ruoštis žydų izoliavimui, LAF narys ir sukilėlis K. Giedraitis buvo siunčia
mas į Šienlaukj atgabenti žydo Abelio šeimos. Pasipiktinęs mėginimu jį panaudoti
pradėtam žydt! teisių varžymui ir persekiojimui, ,,mok.-ytojasnutrenkė šautuvą ir
pasišalino"» .
Pasitraukus veikliems sukilėliams ir jų vadovams, LAFvietos organizacija sumažėjo ir „užsikonservavo" antinacinei rezistencijai. Iš antisovietinio pogrindžio struktūros susidaręs ginkluotas būrys iš esmės nustojo gyvuoti prasidėjus valsčiaus žydų
diskriminavimo etapui. Dauguma sukilėlių išsivaikščiojo. Daugiau kaip dvi savaites
Viduklėje nepavyko suformuoti nei valsčiaus savivaldos, nei pagalbinės policijos bū
rio. Į tos kategorijos „pagalbiniu s tarnautojus" miestelyje pasisekė privilioti vos kelis
vyrus. Pagalbinit! policininkq padaugėjo tik 1942 m.
1941 m. liepą jvairiais sumetimais su vokiečiais bendradarbiauti sutiko keletas
naujųjų „partizanų" (jie atsirado vėliau, jau po 1941 m. Birželio sukilimo, kuris truko
apiesavaitę). To naciams aiškiai buvo per maža. Valsčiaus žydų klausimais jie mažai
galėjo pasikliauti ir pavėluotai atkurta negausia Viduklės policija. Be to, neilgai valsčiaus policijos viršinin ku (punkto vedėju) buvęs Stasys Lukminass. ir vėliau jį pakeitęs
Stasys Lekutis57, kaip galima spręsti iš baudžiamtĮjų bylų medžiagos, kaip jmanydami
vengė talkinti naciams jų priemonėse prieš žydus. S. Lekutis, be abejo, žinojo, kaip su
žydais elgiamasi kitose Lietuvos vietovėse, kur jau vyko masinės iudynės, ir norėjo su
savo pavaldiniais išvengti bent tiesiogiai dalyvauti naikinant valsčiaus žydus. Tačiau
naciai savo vadovybės (karinės komendantūros'1\ F.W. Stahleckerio, Raseinių gestapo
įstaigos, vokiečių civilinės administraci jos) planus izoliuoti ir jkalinti Viduklės vis. žydus dar galėjo „gelbėti" pasitelkdami Viduklės geležinkeliostotyje buvusius kareivius.
Gretimame Nemakščit! miestelyje, kur laikinoji valsčiaus savivalda susiformavo
l94 J m. liepos 2 d., žydtJ teises kiek labiau ribojantis vietos „burmistro" skelbimas
buvo iškabintas liepos S d.5• Viduklėje diskriminavimo priemonit! prieš žydus galėjo
būti imtasi vėliau - liepos 10- 12 d.
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Iš pradžių naciai panaikino iydų pilietin es tei s~s, u~draudė jier~ s _pr ekiau ti, pareikalavo urmo kainomis atiduoti turimas preke s, 1ve de ilgesnę nei lie tuv iams komendanto valandą, suvadė galimybę apsipirk ti parduotuvėje ir t. t.(\()Valsčiuje kitur
gyvenę žydai buvo sukelti į Viduklės miestelį, kur suau gusiej i privalėjo dirbti viešuosius darbus. Tuos pirmuosius nuro dymu s dėl žydq valsčiaus sav iva ld os pareigūnanis
veikiausiai davė Skaudvilėje (Tauragės aps.) rezidavęs vokiečitĮ kariuomenės konien dantas, kuris kontroliavo ir Raseinių aps. šiaurės vakarų dalį, įskaitant Nemakščių
vls.61 Neaišln1,kaip uoliai tuos diskriminacinius nur odymu s vykdė į nepavydėtiną
padėtį savo kaimynq žydq atžvilgiu patekę vidukli škiai . Matyt, juos atliko formaliai,
nenusižengė žmoniškumui, nes, pavyzdžiui, nei į viršaičio par e igas sugrįžęs Antanas
Levickas, nei Viduklės seniūnas Juozas Puki nas, nei kiti nacmečiu „valdžią turėję"
asmenys pokario metais už tai nebuvo labiau persekiojami. Be to, vidukliškių baudžiamosiose bylose nėra žiaurau s lietuviq elgesio su žydai s faktq.
Nurodymus žydq klausimais viršaitis turėjo gauti iš vokiečių kariškių ar kitų
nacių pareigūnų, kurie ir šiaip tuo laikotarpiu labiau rėmėsi viršaičiais ir seni(111ai
s,
o ne besiformuojančia apskrities viršininko įstaiga 62 • Keleta s kill) su vokiečiq karinės
ir civilinės administracijos pareig(mais bendradarbiavusitĮ vidukliškių (dar vadintų
partizanais, baltaisiais partizanais, baltaraiščiais ir pan .) dau gia usia ėjo sargybą centrinėje valsčiaus gyvenvietėje ir didesniuo se kaimuose, sulaikyd avo pavojų verm achtui ir gyventojams keliančius besislapstančius demorali zu o tus raudonarmiečius63 ir
pan. 1941 m. liepos mėn. naciai, nepasitikėdami ginkluotai s lietuviais , apribojo ginklų laikymą namuose. Tada s udė tingesniems atvejam s (gelež in kelio stotyje) sargybiniai lietuviai iš vokiečių kariškių ar Viduklės polic ijoje gau da vo šautuvu s, o mie stelyje
ir kaimuose dai nai „budėdavo" be šaunamojo ginkl o 6".

Žydų

izoliavimo ypatumai

Viduklės vis. žydų tragedija skyrėsi nuo kitq Raseinių aps. valsčitĮ ne tik vėliau
prasidėjusiu ir dėl to trumpe sniu diskrimina vimo laikot arpiu , b et taip pat žydų izo-

liavimo ypatumais. Iš pradžių jau diskriminuojami žydai gyve n o savo namu ose. Suaugusieji, daugiausia vyrai, buvo panaudojami p riverstini u ose darbuo se . Kurį laiką
žydų vyrai, kurie dirbo kelių remonto darbu s, atstatė Viduklės ge lež ink elio stoties
sandėlius, vakarais grįždavo į savo namu s65. Tai buv o dalini s izo liav im as. Stokojant
vietinių sargybinių, prie žydų ištisą parą dar nebuvo nuolatinės sa rgyb os. Naciai tik
reikalavo riboti žydų kontaktus su kitai s gyve ntojai s. Ge lež ink elio stoty je dirbančius
iy dus prižiūrėjo vokiečių sargybiniai. D irbant kitur ir einant iš Viduklės miesteli o ar
algai,kaip sargybiniai būdavo pasitelk iami ir lietu viai <,(,.Tačiau kol Viduklės žydams
buvo taikomi tik diskriminaciniai apribojimai, o ne ge to sąlygos, lie tu viai dalyvavo
konvojavimo prievolėje ar prižiūrėjo bete isius žmon es darbų v ie to se tik mi nimaliai
ir labiau formaliai. Be to, kartu su vidukli škiais geležinke lio stotyje dirb o ir iš Ne·
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žydai vyra i. Tad kurį laiką Viduklės žydtĮ vyrų padėt is bu vo bent
kažkiek pa te nkin am a. Sva rb iausia - vyrai gyve no savo nam uose, į kuriuo s grįždavo
po alinančitĮ darbtĮ vasaros karštyje. Tačiau tai, atrodo , tru ko neilgai. Padėtis pas ikei tė, kai vokiečitĮ pareigūnų įsakymu vyrai bu vo atskirti nuo šeim l) ir izo liuot i vie noje
vietoje, arčiau pagrind inės „darbovietės" - geležinkelio stoties. Mat yt, vokiečiams
buvo pat og iau laikyt i beteisę d arbo jėgą šalia karinio da linio. Stotie s gyvenvietėje
buvo į rengtas ge ta s, tu om et va d inta s stovykla. Mote rys su va ikais kurį laiką da r gyveno savo namu ose, o vėliau taip pa t buvo užda r ytos į kitą getą Viduklės mies telyje.
Tokil) laikintĮ žydų izo liavimo viettĮ tada ar kiek vėliau buvo beve ik visuose Liet uvos
valsčiuose, kur iuose gyveno didesnės žydų bend ruomenės67 • Iš pokario kaltinamųjų
ir liudytojtĮ pa ro dymq bei vėlesnių atsimini mų nea išku, kiek laiko truko vie na s ar
kitas Viduklės vis. žydq padėties etapas, nes pateikti duomen ys prie štara uja vieni kitiems, o pat ik imq nacmečio dokumentų ne pavyko rasti.

Vyrų

geto kaliniai

Vyrl) getas buvo ste igiama s taip : ,,Visus žydus sugaudė, suso din o a nt žemės ir
to l, kol visu s vyrus s uvarė į vieną vietą . Paskui va rė į stotį. Pr iekyje , iš šonų ir
iš nugaro s - sargyb ini ai vokiečiai. Visie m s liepė bėgti, eiti lėtai ir vėl bėgti. Taip varė
tris ki lome tru s. Žyda i sušilo, pavargo , pradėjo nusirenginėti ir pake ly paliko drabužius."68N ea išku , kada tik sliai Viduklės ir Nemakščių vis. žyda i vyrai buvo įkalint i Viduklės gelež ink elio stot ies gyvenvietėje įsteigtam e gete (stovykloje). Pasak 1945 m.
pavasarį Ypat in gajai komi sija i liudi ju sio Stasio Tamašausko, čia „ 194 1 m . liepos
mėn. [veikiau siai po liepo s 20 d. - S. B.] buv o įrengta stovykla su sargyba" 69 • Ge tu i
pritaikė žydo Jank elio Fridm ano sodybą'0 • Kartu su vidukliškiais vyrais buvo užda ryti ir paaugliai nuo 14 ar 15 me tq . Vyn1 ge tą daugiau sia saugojo vokiečių kare iviai .
Geležin kelio stot yje šeiminink aujantys vokiečiai kaip sarg ybi niu s mėgino pa sitelkti
Viduklė s policininkus ir sm ar kiai sumažėjusio buvusio LAF ginkluoto būrio narius.
Tač iau tiems keliem s valsčiaus viešosios tvarkos po licininka m s dėl did elio į prasto
darbo krūvio p avyko išveng ti vynĮ geto sargyb iniq ,.garbės". Tad Viduklės geležin kelio stotyje naciam s teko p asitenkin ti kartkartėmis išreikala vus viemi kitą Viduklės
pagalb i nės policij os nar į ar jo kio stat uso ne turintį sargybi nį". ,,Nestatut in iai" ka i
kada saugo da vo ir geleži n kelio stoties sandėlius arba lydėdavo žyd us į dar bus tolia u
nuo vynĮ geto, t. y. ne ge lež in kelio stoties terit orijoje.
Ruošdami esi naikini mo operacijai, na ciai stengėsi valsčiaus žydtĮ vyrus nu alinti
ne tik darba is ir mažai m ait ind am i, be t ir ka nk inda m i. Taip buvo ir Viduklės vis. Už
Viduklės gelež ink elio stoti es vyn1 getą atsaki ngas vokit!čitĮ karin inka s mėgavosi įka
linttĮ žydtĮ kankinimai s, suga lvoda vo įvairitĮ patyčitĮ ir kank inimo bCtdtĮ. Tuos kankinimu s matė ka i kuri e gyve nt ojai ir iš mačiusitĮj LĮ apie juos suži nojo dau gia u žmon ių.
Pasak jtĮ, ,,rytais a rba va karai s visus žydu s susodindavo ant žemės taip lyg .,rautq

laikė
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Vyrqgetopanaikinimą galėjo paspartinti ir nežydtĮ t~u~~e s da~·bo J_egos pasiula. žinoma,kad Viduklės geležinkeliostotyje buvo įkurd111t1 ir bela1sv1a1raudonarmiečiai. Ikito laikobeveiknemaitinamigeto kaliniai žydai „tapo liesi, išblyškę, silpni,
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".

Moterų

ropę

Vyrų žudynės

ApieViduklės geležinkelio
stotiesvyrų geto kalinių žudynes išliko mažai duomenų, nesšaudė atvažiavę vokiečiai. Neaiškuir kada tai vyko, mat tų aukų nėra K. Jagerio

parengtojekruvinojoje3/A operatyviniobūrio iki 1941 m. gruodžio l d. nužudytų
Lietuvosžydų suvestinėje76. Vyrų sunaikinimo „akcija"veikiausiai galėjo būti surengta
1941m. rugpjūčio mėn. pradžioje,bet galėjo vykti ir pačioje liepos pabaigoje. Neturint
reikiamų nacmečio dokumentų, tačiau įsigilinus i holokausto Lietuvoje geografiją ir
kitus šaltinius, galimadarytiprielaidą apie tų žudynių vykdytojus. Gal Viduklės vyrus
ir paaugliu
s berniukusišžudė Šiauliuose įsikūrusio nacių 2/ A operatyvinio būrio (tos
pačios A operatyvinės grupės) žudikai, gal pakviestiesesininkai ar gestapininkai 77?
Buvo žmonių, kurie kai ką matė. Pasak liudytojo Jurgio Bertašiaus, mačiusio
žudynesiš savo namo, vokiečiai, .,atvedę i šaudymo vietą, visus vyrus pasodino
ant žemės, liepė uždėti rankas ant galvos ir tokioje padėtyje sėdėti. Ėmė grupėmis
maždaugpo dvidešimt žmonių, varė i duobę ir ten šaudė. šaudė vokiečiai."78 Pasak
liudytojoS.Tamašausko, kai „atvažiavomašinomis gestapininkai", kurių buvo apie
20, žydaidirbo. Buvo įsakyta vyrusatvesti. Paskui juos nuvarė už pusės kilometro,
kurbuvoiškasta 10m ilgio,3- 4 m pločio ir 3 m gylio duobė. šaudomus gyvus žrno·
nes guldė ant nužudytųjų kūnų. ,.Už 100 metrų buvo šulinys, kurio vandu o vėliau
pasidarė raudonas [nuokraujo. - S.'B.]."79
Viduklės vis. žydaigalėjo sudaryti mažiau kaip pusę ar trečdalį (apie 80 žmonių)
iš nužud}1Ų prie geležinkeliostoties 243 asmenų80 • Kitos aukos buvo iš Nemakščiq.
Pokario metais vyrų žudynių vietabuvo užstatyta grūdų elevatoriumi. Pasak liudiji·
mų, moterysžinojo apiežudomusnamiškius:,,Žydų moterys elgėsi kaip pamišusios.
kaišaudė jų vyrus. Nors jos buvoViduklės miestelyje,žinojo, kok s jq vyrų likimas,ir
girdėjo tratantšuvius [3 kmatstumas.- S. B.]. Bėgiojo po plentą susiėmusios galvas,
šaukė nesavaisbalsais."81
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Ir vaikų getas

Su moterimis miestelyje liko vienas, pasak kitų šaltin itĮ, - keli senyvo amžiaus vyrai ir vaikai iki 15 metų. Kurį laiką, kai vyrai jau buvo izoliuoti prie geleži.nkelio stoties,
miestelyje likę jų artimi eji dar gyveno savo namuose. Neaišku, ar vyrų žudynių metu
moterys su vaikais jau buvo sugrūstos į getą sinagogoje.Viduklės getas nebuvo aklinai
izoliuotas, kaip dažnai būdavo kituose trumpalaikiuose getuose. Viduklės žydėms lietuviaisargybiniai leisdavo nueiti i artimesnius kaimus parsinešti maisto. Tad girdėdamos,
kaip šaud,? jų vyrus, moterys, palikusios sinagogą, galėjo, kaip sako liudytojai, ,,bėgioti
po plentą .
Kai 1941 m. rugpjūčio 14 d. Šiaulių gebitskomisaro įsakymas apskričių viršinin kams ir burmistrams, reikalaujantis „visus žydus ir pusžydžius pervesti i stovyklas, kurios turi būti įsteigtos iki rugpjūčio 30 d."82, pasiekė Viduklės valsčių, čia jau nebebuvo
žydų vyrų, o su vaikais likusios moterys jau kurį laiką gyveno gete. Jis buvo įrengtas
sinagogojeir šalia esančiame pastate, kuriame anksčiau buvo mokomi pradžios mokyklos žydų mokiniai 83• Palikti žydų namai viliojo ilgapirščius. Kai kurie lietuviai gviešėsi gete uždarytų žydų turto. Pasak Petrės Jurgulienės, ,,po savaitės žydus suvarius
į škalą [sinagogą. - S. B.]. pradėjo grobstyti jų namus"84 • Dauguma vidukliškių tai
dariusius žmones smerkė. Gete uždarytos moterys su mažamečiais vaikais sulaukė ne
tik vietos žmo nių užu ojautos, bet ir pagalbos. Iki holokausto kaimynystėje gyvenusiems ar pažįstamiems žydams, uždarytiem s į getą, lietuvės atnešdavo maisto.

Egzekucija
priežydų
Moterų

išžudymo data yra žinoma, nes ją nu ro dė lietuvių išgelbėta
Riva Hiršovičiūtė (vėliau - Rakevičienė)85 • Tai 1941 m. rugpjūč io
22-oji. Tada buvo skubama sunaikinti visus RaseinitĮ aps. žydus. Į Viduklę dideliu
sunkvežimiu atvažiavo grupė lietuvit1, kurioje buvo Rasein ių apskrities saugumo
policijos viršininka s Vladas Raišys, policijos vado pavaduotojas Antanas Juška, kriminalinės policijos viršininkas jurk šaitis"6 • Siekdami paspart inti žudynes, atvykėliai
atsivežė du rankiniu s kulkosvaidžius. Per „instruktažą" šeši vidukliškiai mėgino atsisakyti dalyvauti žudynėse, bet buvo per vėlu: atsisakiusieji buvo pagąsd i nti, kad
privers žydus juo s pačius sušaudyti. Tą pačią di eną atvykėliai surengė ir Nemakščių
vis. moterų, vaiktĮ ir kelitĮ likusit1vyrų žudynes87.
Atrodo , kad valsčiaus policiją atkūrusio S. Lukmino tada Viduklėj e jau nebebuvo. Pasak žudynėse dalyvavusio Povilo Kučinsko parodymų, organizacinį vaidme nį vykdant iš RaseinitĮ atvykusitĮ pareigūnq nurod ymus tą dieną atliko S. Lekutis, Stasys Jasaitis ir Bronius Paulauskas88 . Nelabai aiškus jq tuometi nis statusas. Holokausto
dalyvių ir liudytojq parodymai labai prieštaringi ir skirtingi. Atrodo, kad iš minėtos
trijulės žydtĮ šaudymo vietoje atsidCirė tik B. Paulauskas. S. Lekutis liko policijos pair

vaikų

kapinių

Viduklės žydaitė
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talpose ir „i šaudymą nesikišo",o po egzekucijos dalijo ''.talkinink~m s" po 15 rublių".
Jasaitis žudynių dienos rytą atėjo prie seniūno J. Puk '.n o namo _ir, pabeldęs į langą,
neužeidamas į vidų, paliepė jam surinkti pr ie pašto de šimt žmonn1 su kastuvais kelio
remonto darbams. Suorganizavęs . remontini nku s", seniūnas išvyko d irbt i į laukus
atokiau nuo miestelio ir apie žudynes sužinojo tik grįžęs vakar e iš namiškių90 •
Skirtingai prisimenama tolesnė įvykių eiga. Vieni su ka stuva is atėję vidukliškiai
prisiminė, kad buvo „mobilizuota" 18- 20 vyrų, kiti - kad ma žiau . Pasak P. Jankausko, ,,prie susirink-usiųjų atėjo policininkas Adomas Radavičius, kuri s paėmė mus ir
nuvedė į žydų kapines, kur liepė kasti duobę. Dėl ko kasėme, iš pradžių než inojome,
9
tačiau vėliau tapo aišku, kad policija nori sušaudy ti žydu s." ' Pa sak P. Se\venio, prie
susirinh1siųjų atėjo „policijos viršininkas " S. Jasaiti s ir liepė eiti pr ie žydų kapinių.
Duobę baigė kasti 10- 11 val., bet namo nepaleido. T ik po 5- 6 val. atva žiavo mašina
su žydėmis ir jų vaikais9i. O P. Jankauskas teigė, kad duobę baigė ka sti 14- 15 val,•J
Duobė mirtininkams buvo iškasta šalia kapinių, Šilaupio upeli o slėnio dauboje.
Vyrams su kastuvais liepta neišsiskirstyti. Kas dėjosi vėliau, dali s liudytojų kurį laiką
nematė, nes, negalėdami klausytis priešmirtinių klyksmų, nuėjo už n etolimo s sodybos.
Tačiau ne visi duobkasiai pasitraukė atokiau. Dalis jų paėjėjo tik keliasde šimt žingsnių
i žydų kapines ir stebėjo kraupų vaizdą stovėdami už kapinių tvorelės. Buvo ir atsitiktinai iudp1ių ar su jomis susijusių epizodų liudytojais tapusių žmoniq , gyvenusių prie
pat egzekucijos vietos ar netoliese, katalikų kapinėse, tvarkiusių artimųjtĮ kapu s.
Kaip prisiminė liudytojas, ,,kada duobė buvo par engta, m es išg ird ome riksmus
moterų ir vaikų, kuriuos vienoje automaši noje vežė prie duobės. Aš pat s mačiau, kaip
mašiną lydėjo policininkai Kazimieras Šidlau skas, Bronislava s Radavičius, Feliksas Terečka ir Steponas Terečka, prie duobės buvo policininkai Adomas Radavičius,
Antanas Kursas [A. Korsakas. - S. B.], Povilas Kučinskas, Kutkau skas, vardo nežinau,
ir eilė kitų policininkų , kurių dabar prisiminti negaliu." 94
Žudynių dieną, be liudytojų jau paminėtų asmenų, ša ud ymo vietoje ir prie
sinagogos lankės i ir galėjo kokias nors su holokaustu sietin as funkcijas atlikti ir
Viduklės . burmistras" Antanas Kazlauskas, Vlad as že labina s, Petra s Gru žinskas,
Vincas Skolskis, Feliksas Stanelis, Anta nas Bartu šis, Antana s Dapku s95 ir kit i. Tačiau iš prieštaringų liudytojų parodymų neaišku, ką kur is jų darė. Ne visi pastebėjo ir naudotus rankinius kulkosvaidžius. S. Tama šauska s įsidėmėjo, kad šaudyta
iš dviejų kulkosvaidžių: pirmuoju šaudė Adomas Terečka, 0 ša ud žiu s iojo antruoju
jis nepažino96. Visi geriausiai įsidėmėjo kulkosvaidžiu m oter is ir va iku s šaudžiusį
A. Radavičių 91 • Jam diskus su šoviniai s padavinėjo A. Kor sa ka s a r P . Kuėinskas.
Pasak pastarojo, kitu kulkosvaidžiu šaudė B. Paulau ska s, 0 jo „a ntrinink as" buvo
F. Terečka93 • A. Radavičiaus kulkosvaidis vėliau sugedo. Tada prie egzekucijlĮ duobės pakviesta dar keletas sargyboje buvusių asmenų, kuri e šaudė į duobę suvarytus
žmones šautuvais99• Pasak P. Selvenio , ,.šaudė Ad oma s Radaviči us, Kur sas , Feliksas

s.
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vaikus duobėje. Pažymėti na, kad žydų tragedijos liudytoja i polici nin ka is vad ino
ir nuo vados ta rnautoją, ir pagalbi nį policininką, ir „pavarinėti", saugot i ar ša ud yti
žydu s sutikusį asm eni „b e stat uso". Kai kuriq liudytojų „pol icijos vir šinin ku" vadinama s S. Jasai ti s va rgu ar galėj o eiti tas parei gas ir laikinai , nes 1942 m. geg užės
mėn . ji s tebu vo Viduklės „areš to namtĮ" prižiūrėtojas 101 •
Paskui duobę iškasusiems vyra ms įsakyta užpilti ant aukų kūnų sluoksnį žemil).
Tai da rant pasirodė, kad duobėje kai kur ie žmonės dar gyvi. Žud ikai juo s pribaigi nėjo
šOviais. Iš po že mitĮ mėgin a ntį i šl įst i kokių dešimt ies mettĮ bern i uką „policin inkas
Povilas Kučinskas pribaigė pa leisd amas kelis šūvius [gali būti , ka d ta i padarė kitas
asmu o, o liud yto j as pr isi mind amas suklydo. - S. B.]" 102 • Atro do , kad d ar nespėjus
užpilti auklĮ žemėmis, au tom obilis atvežė ki tą grupę moterq su vaikais. Tad a du obkasiai buvo trumpam atsi dū rę tarp žudikų ir dar neišlaipin tų iš ma šin os pasme rktlĮjų. Pasak duobę kasusio ir užk asusio S. Tamaša usko, maž dau g po 20-30 m in . mašina g rį žo su antra pas merktųjlĮ „parti ja" 10 J .
Prieš sunai k indami mi esteli o getą, moterų ir vaikų žudi kai vaiš inos i atvežta na mine. Svaigint as i ir šaud ymo metu. Sušaudę atv ežtus žydus, žudi kai ir j ų parankiniai
vėl gėrė naminę. D uo bkas iam s jos nedavė. Kai kur ie egzek ucijos da lyviai bu vo lab ai
apgirtę 10•. Pažymėtina, kad per rugpjūčio 22 d. Viduklės žudynes žudikai per daug
nesidangstė. Nemėginta slap styt is m iške, paieškan t n uošalesnės vietos. Neaišku, ar
sargyb iniai stengės i neprileisti arčiau šaudymo duobės prašalaič iq. Gal vad in amojo
aptvėrimo (sa rgybos ) dalyviu s labia u vil iojo didelės alkoholio atsa rgos, o ne prisiart inę nereikaling i liud ytoj ai? Be to, nenorėta, kad ir duobkas iai tolėliau atsit rauktq .
Tiesa, šie buvo prigra sinti ne rodyti vietos , kur buvo užkastos aukos 105 • Tačiau tai
negalėjo likt i pa slapti s.
A. Pocius mini 10-12 mo teri s ir vaikus šaudžiusių žudikų 106 • Vidukliškiq tarp
jų galėjo būti 7-8, nes pu siau išrengtas auka s dar šaudė iš Raseinil1 atvaži avę vy rai.
Kadangi buvo šaudoma iš kulkosvaidžilĮ, žudikų reikėjo ma žiau , ir šio vard o išve n gė
kai kuri e Viduklės m ieste lio „talkinink ai". Tačiau tarp pastarųj ų buvo tokitĮ, kuri e su
šautu va is ra nko se palyd ėjo savo kaim yn us žydus į mirtį.

Nacių talkini nkų „problemos•

194 1 m . nacia i Viduklės vis. žydam s žud yti nesugebėjo suri nkt i užtekti nai vie ti nit} žudikl) . Todėl žydų vyrus šaudė patys vokiečiai. O kiek Vidukl ės gyventojtĮ daly vavo prie š kaim ynu s žydu s nukr eip tose priemonėse ir žudynėse? Kaip rodo moterų ir
vaikl) žudynitĮ eiga, na ciams jtĮ bu vo per ma žai. Iš pateiktq faktų taip pal mat yti, kad
vietiniq talkininktĮ neužtek o. Turb C1t dėl šios ir kittĮ priežasč itĮ 3/A operat yvinio bi:irio žud ikq vado K. Jagerio ir jo adj ut anto J. Ha manno sudar yt111941 m . ho lokausto
plam1 įgyvendinimas st rigo ne viena me RaseinitĮ aps. valsčiuje. O ja u buvo suplanuo tos žudynės kit ose apskrity se. Tuo galima aiškin ti „mirti es pjC1tę" 194 1 m . rugpji:ičio
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18- 22 d., kai per penkias dienas Raseinių aps. buvo nu žudyta 1926 žydai • Beje, tomis
dienomis 3/ A operatyvinio būrio nusikaltimų suvestinės „geografijoj e" taip pat yra
Ukmergė, Daugpilis, per kitas keturias dienas - Panevėžio, Roki škio, Zarasų, Birių
apskritys, Kaišiadorių miestas108• Tada, įtraukiant į žudyne s ginkluotų lietuvilĮ būrių
likučius, į kitus valsčius imta siųsti ir savanorius vietiniu s „talkininku s", jau dalyvavusius žudynėse savo mieste ar valsčiuje. Į problemišką Viduklės valsčių sun hežimiu
buvo atsiųstas jau patyrusių žudikų, atrodo, vien lietuvil!, ,,desa nt as" iš Raseinių. Taip
naciai sprendė "talkininkų" skaičiaus „problemą". Tačiau holokau stas Viduklės valsčiuje paliko problemų sovietų tardytojams, kurie jlĮ ta ip ir neišsprendė, ir istorikam s.
Pavyzdžiui, baudžiamosiose bylose parti 1,an u ir policininku vadinama s minėtas
A. Korsakas nebuvo nei sukilėlis, nei policininkas. Buvo paša ukta s kaip d arbo neturintis .padirbėti sargybiniu", už tai žadamos socialinės privilegijos, papildomų maisto
kortelių. Jam, nuomojusiam butą, leista apsigyventi žydo n ame. Į pagalbinę policiją
jstojo tik rudens pabaigoje. Nacmečiu A. Korsakas padėjo pasislėpti keliems 19401941m. komjaunuoliams, kuriems grėsė būti išvežtie ms dirbti darbų į Vokietiją. Tai
jam tapo indulgencija už dalyvavimą šaudant žydu s, ir 1945 m. ji s buvo paleistas iš
GULAGokondagerio, o antrą kartą suimtas ir teistas 1969 m. 109
Šiandien dėl liud)1ojų painiojimosi prisim enant 194 1 m . vasaros įvykius ir jų
dalyviusbei vaidmenis, dėl nacių paliJ..1:ų dokumentų stoko s problemų ky la ir praeities
tyrinėtojams. Jie susiduria su kliūtimis nustata nt vietinių talkininkų, dalyvavusių izoliuojant ir naikinant žydus, kaltės laipsnį. Tai sunku buvo padaryti net ir pirmai siais
pokario metais, kai liudytojų netrūko, o jų atsiminim ai bu vo dar švieži. Dėl savotiško liudytojų „užmaršumo sindromo" ir daugybės perpasakoj imų įvykiai ir laikas
atsiminimuose painiojami, konvojavę „talkinink ai" liudijimu ose tampa žu dikais ar
priešingai. Kai kas ar netyčia, ar kerštaudama s, ar „papra šyta s" tardytojo pr ikurd avo
sugalvotų faktų, kartais net holokauste dalyvavu siem s žmonėms priskirdavo veiksmus, kurių tie nedarė. Iš baudžiamųjų bylų ir po pusės am žiau s rašytų atsiminimų
sunku nustatyti visus Viduklės vis. gyventojus, kurie dal yvavo parengiamuo siuose
holokausto darbuose ir galiausiai šaudė moteri s ir vaikus .
Aiškinantis su holokaustu Viduklės vis. susijusius įvykius, išryškėjo dar viena
vietiniams žydšaudžiams ar žydus varinėjusiems „talkinink ams" būdinga ypatybė.
Daugelis jų buvo kilę iš gretimų valsčių ar net tolimesnių vietovilĮ. Kai kurių jų žmonos buvo vidukliškės. Tokie atsikėlėliai į Viduklės vis. bu vo S. Terečka, P. Kučinskas
(abu kilę iš Nemakščių vis.), A. Radavičius (iš Raseinių mi esto), F.Stane lis (iš Vaiguvos vls.)110, P. Želabinas (iš Batakių vis.), S. Lekuti s (iš Jurbarko vis.), A. Dapkus 111ir
l. l. Viduklėje gyvenusio žydų žudiko portretą vidukli škis S. Kutkauska s apibi1dino
taip: "Žydus šaudė žmonės be tautybės ir tikėjimo, be jokio s moralės - sugyvulėję
žmogžudžiai.Tarp jų nebuvo nė vieno inteligento, labiau ap sišvie tu sio žmogaus , doro
ūkininko. Tai buvęs bernas, kalėjimo prižiūrėtojas, du broliai batsiuviai , dar keli žydlJ
l~rto panūdę žmogėnai. Jiems nesvarbu , ką šaudyti, nes tai darė ne iš politinių įsitiki
nimų, bet tenkindami savo žemus instinktu s, siekd ami len gvesn io gyve nim o." 112
107
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Dėl žydų

rezignacijos

Nagrinėjant Viduklės vis. (ir ne tik jo ) žydų bendruomenės žūtį, kyla klausima s:
kodėl žydai pasidavė visiškai nevilčiai, nesistengė gelbėtis, kai ku rie n et nenorėjo pa -

tikėti, kad bu s išžud yti ? Juk viet os žemaičiai būtų padėję išsislapstyti bent keliom s
dešimtim s norą gelbėtis parodžiusių kaimynų ar pažįstamų žydų. Tačiau dažnai žyd ai
netikėjo pasiekiančia informacija apie jų tautiečių žud yn es k itose Že maitij os vietovė
se, Kaun e. Vylėsi, kad Ra se iniuo se ir kitur vyk dyt os žudynės liausis jų nepas ieku sios.
Be abejo, Lietuva - n e Danija , kur ir nacių ok upac in is režima s b uvo gerokai šveln esnis, o už sąsiaurio - Švedija . Lietuvoje būtų buvę išgelbėta kur kas dau g iau žydų, jeigu
jie paty s būtų ne taip bev iltiškai laukę žudynilĮ dieno s. Juk provin cijos getu ose u žda rytų ar laisv iau izoliu o tq žydų ryšių su vieto s gyvent ojais, ku rie parūpindavo ji em s ir
šiek tiek m aisto, vokiečių pareigūnai visiškai nutr aukti negalėjo. Viduklėje tuos ryšius
getų kaliniai su savo artime sniais kaim ynai s lietuviai s palaikė ir per ne itin stropi ai
savo pareiga s atliekančius geto sargyb iniu s.
Vidukl ėje, kaip ir daugel yje kitų vietų (bet ne visur ), naciai atskyrė žydų vyrus
nuo šei mų ne tik dėl jų „pavojingum o" (kaip galinčius pasiprie šinti ) ar ket ind ami
panaudoti juo s kaip darbo jėgą. Turbūt siekta ir žydus nužmo ginti , nualinti, kad jie
nebeturėtų nei moralinių, nei fizinių jėgų pabėgti ir slap stytis. Žudyn.ių strategai nu matė, kad be vyrų liku sios mot erys su vaikais vargiai mėgi ns gelbėtis.
Buvo nemaža i atvejų, kai Viduklės lietuviai patys siūlėsi s lė pti pažįstamus žyd us.
Antai Šeštokynės k. gyvenęs Prana s Lagunavičius .pasisiūlė išgelbėti žydaite s Beilą ir
Rochą, tačiau su tu o nesutik o mergaičių tėvai" 11 '. Blinstrubiškėse gyve nanti s A. Ž ivatkauska s, Lietuvos kariuomenėje tarnavęs kartu su Hir ša Hiršovičiumi, ne kartą ji
ir kitus žyd us ragino slėptis ir tam buv o numatęs slėptuvę 11 ". Prie gele žink elio dirbęs
Latakų k. gyventojas Beniu s Ž ivatk auskas pranešė vyn1 geto kaliniam s apie žydų su šaudymą Batakiuose (Tauragės ap s.) ir kitur , ragi no bėgti 11 ~. Tač iau nu o še imų atskirti
vyrai, bijodami pakenkti savo ar timi esie ms, nesis tengė gel bėtis , nors tam buvo n ema žai galimybių, ir tikėjo na ciq skleidžiamu melu, kad būtent j uos su šeimomis išveš į
specia lias stovykla s 11• . Kad prie geležinkeli o stotie s izoliu oti žydai buvo tokie pa syv(1s,
įtakos, mat yt, turėjo ir jtĮ fizinė būklė po alinančių darbų, kankinimų ir patyčių, patir tas nuž mog in ima s. Tačiau bėgti taip pal nes istengė po savo vy rų ir jaunuolių išžud ymo liku sios ir tai žin ojus ios mot erys, nor s tam buvo visos galimybės, o vasaro s metą
kurį laiką slap stytis buvo galima netgi neturint „savo" gelbėtojo.
Toks žycl11pasyvu mas mir ties akivai zdoje „buvo nesupra ntama s, nes, da ugelio
apklaustlĮ vidu kliškil1 tvirtinimu, visi nuo sun aikinimo pabėgę žydai būttĮ suradę pri eglobstį lietuvių še imo se" 116• Tačiau taip ja u susiklostė, kad Viduklės vis. buv o išslaps tyta daug daugi au žydlĮ, i jo t eritoriją patekus ių iš kittĮ Lietuvos miestų ir mi esteli11,
nei vietini11.
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Išgelbėti valsčiaus bendruomenės ir kiti žydai

Viduklės vis. nei žydai,nei jų kaimynai lietuviai, lenkai ar rusai iš Antrojo pasauliniokaro 1939- 1941 m. ivykių atgarsių nesuprato, koks pavojus gresia žydų bendruomenėms. To nenujautė net visuomenės veikėjai ir politikai . Tai visai suprantama.
NorsA. Hitlerioir nacių partijos valdomoje Vokietijoje ir užimtose šalyse žydai buvo
persekiojami,bet iki 1941m. birželi prasidėjusio Vokietijos- SSRS karo metodiškai
ir masiškaidar nebuvo žudomi. Netgi okupuotoje Lenkijoje pogromai buvo labiau
išimtisnei įprastas reiškinys ir ten naudota marinimo pusbadžiu „techn ologija". Ir tik
1941 m. vasarą Lietuvą naciai pavertė žydų masinių žudynių Europo je poligonu117,
pirmiausia tokių rasiniaismotyvais vykdomų masinių susidoroj imti geografijoje „pažymėdami" kai kurias Žemaitijosvietoves prie Vokietijos sienos ir Kauną, paskui Vilnių, kai kuriuos didesnius miestus, o vėliau išmėgintas „technologijas " perkeldami į
provincijosapskritis. Lietuvosistoriografijoje ir publicistikoje pasirodė nuomonių,
kad mūsų šalyje būtų buvę išgelbėta daugiau žydų, jeigu jie nebf1tų pasidavę masinei
rezignacijai ir patys būtų labiau stengęsi išsigelbėti. Šią nuomonę iš dalies patvirtina
pagalbosžydamssiūlymo, jų gelbėjimo ir išsigelbėji mo Vidu klės vis. faktai118
.
Rašoma, kad prie getu paverstos sinagogos Viduklės katalikų parapijo s klebonas S. Jurgeleviėius ar kunigas Stanislovas Ruša su zakr istijo nu Vincu Greičiumi
apkrikštijoapie 20 miesteliožydžių ir jų vaikų 119. Matyt, taip norėta išgelbėti bent
dalį geto žydų. Tačiau vien tik katalikų krikšto dokumentai negalėjo apsaugoti nuo
mirties nei suaugusių žydų, nei jų vaikų. Vėliau klebona s S. Jurgelevičius padėjo pasislėpti dviem žydaitėms pusseserėms ir surado joms globėjus. Tai buvo Riva Hiršovičiūtė (gavusi Olios vardą) ir Peškė Icikovičiūtė (tapu si Bernad eta) . Jos, paragintos
savo motinų ir padedamos sargybą ėjusio pagalbinio poli cininko , spėjo pabėgti iš
geto sinagogoje nak1į prieš moterų ir vaikų sušaudymą. Pirmąją mergaitę Trepėnų
k. priglaudė dvi brolių Norkų šeimos, antrąją - Levickai iš Vejukų k. 120Pas Norkus
slėpta žydaitė nacmeėio pabaigą sutiko prie Meškuič ių (Šiaulių aps.). Ten ją globojo
nuo 1943m. į Viduklės bažnyčią paskirto jaun o kun igo Algirdo Mociaus artimieji121
. Tų žydaičių ir kitų žydų gelbėtoj us bei Viduklės gyventoju s, žinojusius apie šias
pavojingaspastangas išslapstyti nacių persekiojamus žmon es, apibūdina taiklus pasakymas, jog „apie trečdalis miestelio gyventojų žinojo apie išgelbėtas žyda ites Maušaitę [ lcikovičiūtę. - S. B.) ir Fajevaitę [ Hiršovičiūtę. - S. B.], bet niekas okupantams
neišdavė, o stengėsi kuo galėdami padėti jas išsaugoti". Toliau rašoma: .,Ona Gudaitienė savo pasakojimemini kunigą Simoną Jurgelevičių, vikarą kunigą Algirdą Mocių, Norkutę iš Alavišk.i ų kaimo, seseris Levinskaites, Jaroslavą ir Česlovą Lekevičius,
Mykolą Butkevičių, Benediktą Živatkauską, Juozą, Praną, Eugeniją Mociu s, Eleną
Gedminaitę. Jie tiesiogiaidalyvavožydaičių gelbėjimo operacijose. Manome , kad ir
jie turi teisę būti Pasaulioteisuolių sąraše, o kiek pavardžių dar ne žinome ..." 122
Naciai stengėsi į naikinimą ir ypač į pasislėpusių žyd ų persekiojimą įtraukti ir
lietuvių viešąją (tvarkos) policiją, ir lietuvių saugumo policiją m _Tačiau nei liud}'tojų
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atsiminimu ose, nei baudžiam osiose bylose nėra duomenų, kad prie slepiamtĮ žydų
žt'Hies būtLĮ prisidėjęs Viduklėje gyvenęs ir 1941 m. vasaros holokausto ivykiuose
pasireiškęs jau minėtas K. Šidlauskas, vėliau viešai žinomas kaip saugum o tarnau tojas124. Veikiausiai su šeima miestelyje gyvena nčia m pareigūnu i pakako kruvi nų
atsi m inimų, susijusi ų su žydų bendruomenės naikinimu , dėl ko jis galėjo jausti ir
sqžinės graužatį. SlapstomLĮ žydų „nematydavo" ir dauguma policin i nkų, ku rie neretai iš anksto įspėdavo apie gresiantį pavojų. Žydų gelbėtojams labiau reikėdavo
saugotis tik žydų krauju susitepus ių kaimynų , kokio nors visiems žinomo skundiko
ar pagarsėj usios ilgaliežuvės, skleidžiančios paskalas.
Kaip jau minėta, Viduklės vis. gyventojai slėpė ir išsaugojo daug kittĮ valsčių ir
apskri čitĮ žydtĮ. Pavyzdžiui, atokiame nuo sva rbių vieškelių KeidžiLĮ k. žydus slapstė
beveik visi ūkininkai. l 941 m. lapkričio mėn. Teklės ir Jaroslavo Rakevičių sodyboje
buvo įkurdinta žydaitė, iki tol slapstyta Eržvilko vis., kur gelbėtojams apie gresiantį
pavojų pranešė vietos policijos viršininkas. Vėliau J. Rakevičius iš Kauno į Keidžius
per kelis kartus atvežė 35 žydus. 1944 m. vien Rakevičiai kurį laiką globojo net 27 žydus, dauguma jų buvo iš Kauno geto 125. 1941 m. šešių asmenų žydų šeimą iš Eržvilko
priglaudė Elenos ir Jokūbo Selvenių šeima iš Taubučių k. Jame ir gretimame Trakų
(Trakiškių) k. žydus slėpė ir globojo ir daugiau ūkininkų. Kempalių k. žydę trejus metus slėpė Antanina ir Marijona Levickaitės 126 . Iš kitur atvykę žydai epizodiškai buvo
slapstomi ir Viduklės miestelyje127
. Nuo mirties žydus gelbėjo ir kitose Viduklės vis.
vietovėse. Slėpti žydus, juos remti buvo labai pavojinga veikla, grėsusi mirtimi ir gelbėtojams. Tačiau Viduklės vis., kaip ir visoje Lietuvoje, pokario sovietmečiu nebuvo
pasirt1pinta nei žydtĮ gelbėtojų sąrašais, nei jų pagerbimu 128•
Iš pateiktų atsiminimų apie žydų gelbėjimą fragmentų ir kittĮ faktų, iš dra ugiškų lietuvių ir žydų santykiq Viduklės vis. konteksto galima daryti bent prielaidą,
jog patys Viduklės žydai nepasinaudojo visomis galimybėmis, kad išsigelbėtq dar
bent kelios dešimtys jLĮ bendruomenės nariLĮ. Kol kas žinomos tik keliq išsigelbė
jusitĮ Viduklės vis. žydq pavardės. Be paminėtų miestelio merginų, iš 1941 m. žydq
bend ruomenės išliko Arkis Dovidavičius. Jis 1941 m. pasit raukė į rytus, o į Lietuvą
grįžo kaip 16-osios lietuviškos ios divizijos raudonarmieti s. 1969 m. A. Dovidavičius
buvo ir m inėto A. Korsako teismo posėdžiq salėj e 1 i-i_ Šienlaukio (Šilaukio) k. buvo
slapstoma čia gyvenusio žydo Abelio duktė. Gali būti, kad 1941 m. vasarą iš mirt ies
spąstq pavyko ištrūkti ir daugi au vidukl iškitĮ žydtĮ, kurie vėliau galėjo žt1ti traukda miesi į rytus, vokiečit1-sovietq fronte ar kitomi s aplinkybėmis, o išsigelbėję. slegiami
artimtĮjLĮ netekties, - nebepar vykti į gimtąjį valsčitĮ. Izraelyje ir kitose šalyse gyvena
Viduklės vis. žydq bendruomenės palikuonitĮ, kuritĮ seneliai ar tėvai išvyko iš Vidu klės ar iš Lietuvos dar iki Antrojo pasaulin io karo arba 1940 m. sovietų okupacijo s.
Tačiau Viduklėje 1941 m. sun aikinta žydtĮ bendruomenė jau nebeatgimė. Pasitrau kus vokiečiLĮ kari uome nei, miestelyje ku rį laiką gyveno tik keli žydai. 1960 m. nu griautas buvusios sinagogos pastat as. Valsčiaus žydtĮ bendruomenės istoriją ir žf1tį
l94 l m. primena išlikę prie škario žydLĮ namai pr ie miestelio gatviq, Viduklėje gyve-
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nusių keliolikos kartų žydų kapai, žudynių vietų paminklai , tekstai knygose ir įvai.
riuose kituose leidiniuose.

Kruvinoji
statistika

Ne mažiau kaip 81 žmogaus palaikai guli masinėje kapavietėje prie istorinių Viduklės žydų kapinių. Tos aukos įei na i K. Jagerio sudarytą iki 1941 m. ~ruod žio l d.
nužudytų žydtĮ ir kitų asmenų kruvinąją ataskait.Į. Kartu su sa_v~va1ka1s st'.šaudytos
Viduklės žydės pateko i vieną K. Jiigeriosuvestinės eilutę, kunoJe nurodyti 1941m.
rugpjūčio 18- 22 d. Raseinių aps. nužudyti 1926 žydai: 466 vyrai, 440 moten1 ir 1020
vaikų1io_ Nežinoma,kokiažudikų vokiečių grupė šaudė Viduklės ir Nemakščių vis. vy.
rus prie Viduklės geležinkelio stoties. Nežinia, ar motori zuoto „skrajojančiojo būrio"
vado J.Hamanno ir jo viršininko K. Jiigerio„buhalter iai" pamiršo šias aukas įtraukti
i „sunaikintų Reicho priešų" statistiką 131, ar toje vietoje žydu s žudė ne 3/ A operatyvinio būrio žmogžudžiai. Neaiškuir kiek Viduklės vis. žydų atsidūrė bend rame kape
su kaimynais iš Nemakščių. Galima pridurti , kad 1941- 1944 m . aukas ir nuostolius
valsčiuje

1945 m. mėginusi nustatyti sovietų Ypatingoji komisija savo suvestinėse pakurie prieštaraujavieni kitiems. Vienoje suvestinėje nurod ytas 600
aukų skaičius su pastaba, kad 203 iš jų - karo belaisviai (t. y. raudonarmiečiai),
kiti - ,.taikūs gyventojai".Teigiama, kad „nuo bombų ir sviedinių" žuvo 111 žmonių ui_Tarp pastarųjų galėjo būti 1941 m. birželio mėn. žuvusių Viduklės vis. žyd11.
Vėliau publikuotamemasinių žudynių sąraše nurodoma , kad pri e Viduklės geležinkelio stoties nužudyta „apie 200 vyrų [įskaitant Nemakščių žyd us. - S. B.]", o prie
žydų kapinių - ,,apie l 00 moterų ir vaikų" m.
Remiantis statistikos iki 1940m. duomenimi s, sovietmečiu tardyttĮ holokaus·
to dalyvių baudžiamosiomis bylomis, l iudytojų parodymais ir kitais šaltiniais, ga•
lima teigti, kad per 1941m. birželio mėn. įvykius ir egzekucijas bei abejas masines
žydų žudynes galėjo būti nužudyta apie 160- 170 Viduklės vis. žydų.
teikė skaičius,

Išvados
Viduklės vis. žydų bendruomenė buvo palyginti netur tinga. Jai sinagogą (nu·
griauta 1960 m.) pastatydino lietuvis F.Stanevičius. Dėl to ir dėl kitų priežasčių žydų
ir lietuvių santykiai čia buvo artimesni nei Lietuvos miestuose ir daugelyje kitų žemaitijos miestelių. 1940- 1941 m. bolševikams nepavyko tauti niu pagrindu supriešin·
ti Viduklės vis. gyventojų. LAFvietos pogrindininkai antisovietinio 1941 m. Birželio
sukilimo metu sudarė sukilėlių būrį, kuris aktyviau nepasireiškė, nes jau birželio 23 d.
i valsčiaus teritoriją įsiveržė vermachtas. Tą dieną raudonarmiečiai ir vokiečių ka·
reiviai nužudė daug civilių gyventojų, o dviejų žydų sušaudymą ra siniais motyvais
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galima laikyti holokausto Raseini11aps. pradžia. Naciams čia, kitaip nei Kražių vis.,
nepavyko įtraukti i susidorojimą su žydais LAF nari11pagrindu sudaryto sukilėlių
būrio. Viduklėje nebuvo žydų pogromų. Naciai rado mažai vietos talkininkų. Į pagalbinę policiją ;stojo tik keli vyrai. Viduklės viešoji policijavengė dalyvauti veiksmuose
prieš žydus.
Viduklės vis. buvo įrengti du getai - atskirai vyrams ir moterims (su vaikais).
Vyrų getą (stovyklą), kuri ame buvo įkal i nti ir Nemakščių vis. žydų vyrai, naciai įren
gė Viduk-lės geležinkelio stoties gyvenvietėje. Ši getą saugojo vokiečių kareiviai, o jo
komendantas mėgavo s i savo sugalvotais sadistiniais ka linių kankinimais. Viduklės
vis. žydės su vaikais ir vienas vyras buvo izoliuoti mūrinėje sinagogoje ir prie jos stovinčiame žydtĮ name. Ši getą daugiausia saugojo Viduklės pagalbiniai policininkai.
Kitaip nei KražitĮ vis., kur žydai vyrai buvo išžudyti kartu su moterimis (liko tik
vaikai), kaimyninio Viduklės vis. žydų bendruomenės suaugusieji sunaikinti dviem
etapais. Pirmiausia prie geležinkelio stoties gyvenvietės buvo sušaudyti vyrai. Vyrų
geto (stovyklos) kalinius, manoma, 243 žmones (įskaitant ir sušaudytus Nemakščių
žydus), prie Viduklės geležinkelio stoties išžudė automašinomis atvažiavę vokiečiai.
Tarp jų galėjo būti apie 80 vidukliškitĮ. Viduklės žydės su vaikais 1941 m. rugpjūčio
22 d. buvo sušaudytos prie miestelio žydų kapinių (prie kelio i Paupį). Šią egzekuciją vykdė iš Raseinių sunkvežimiu atvažiavusi žudik-ų lietuvių grupė, pasitelkusi kelis
vietinius „talkininkus", daugiausia iš Viduklės pagal binės policijos. 1969 m. atlikus
ekshumacij ą, antrojoje žudynių vietoje rasti 81 žmogaus palaikai ar jų dalys.
Nemažai Viduklės vis. gyventojų dalyvavogelbstint ir slepiant žydus, daugiausia
atvykusius iš kitur. Valsčiaus žydai nepasinaudojo turėtais gerais ryšiais su lietuviais,
kurie patys siūlė pagalbą, ir galimybėmis gelbėtis bei išsislapstyti bent kelioms dešimtims bendruomenės narių. Iš Vokietijos-SSRSkaro išvakarėse buvusios valsčiaus
žyd11bendruomenės išliko vos keli žmon ės.
Nežinoma tikslaus 1941 m. vasarą nužudytq Viduklės vis. žydų skaičiaus - auktĮ
turėjo būti 160- 170. Nežinoma ir su holokaustu susijusių įvykių datų, išskyrus moterų ir vaikų sušaudymo datą - 1941 m. rugpjC1čio 22-ąją. Tai Viduklės vis. žydtĮ ben druomenės žūties diena .
Dokumentai liudija, kad Viduklės vis. vykdyti žydų diskriminavimą, izoliavimą
ir naikinimą naciams buvo kur kas sunkiau nei kituose valsčiuose.
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ANNIHl ATI
0N0FTHEJEWIS
HC0MMUNITY
INTHE
VI0UKlt RURAlDISTRICT
IN1941

This article con tinu es th e resea rch of the Ho loca ust in Raseiniai County, which was sta rted
with the pape r a bo ut th e massa cre of Jew s in Kražia i Rural District (see Genocide a nd Resistance , 2009, No. 2(26). The Viduklė Rural District was known for its friend ly Jew ish and Lit h uanian re lati ons. Lithuanian F. Stan eviti us built a brick synagog ue (ruined in 1960) in Vidu klė
aro und 1870. He re in 1940- 194 1, the occup an t Bolshevists d id not succee d in o pp osing the
popu lation o n natio na l ground s; the ant i-Soviet unde rgrou nd operated act ively. Du ring the
anti-Soviet Ju ne 1941 Uprising , th e rebel squad did not manifest itse lf mo re promine ntly,
since th e Ge rman a rmy had a lread y invade d the rural distrlct te rritory on June 23. On tha t
day, the Red Army and Germa n sold iers ma ssacred a large numbe r of the civilian po pulatio n,
and th e sho oting o f two Jews o n racist g roun d s may be conside red as the beginnin g of the
Holoca ust in Raseiniai County. The Nazis did not succeed in involving a squ ad of rebe ls in the
a nnihila tion of the Jew s (as happ e ned in Kražiai},since it decayed. ln Vi duklė, the re we re no
Jewish pogrom s. The Nazis fou nd few loca l allie s. Just a few me n e ntered th e au xiliar y po lice.
The rural district Public Po lice avoid ed par ticipat ing in the actio ns aga inst the Jew s.
Two sepa rat e Jew ish g he ttos, for men an d wo me n (with children },were organise d.The men 's
gh etto in t he Vid uklė railway station settleme nt (the Jewish men from Nemakščiai Rural District we re also impr ison e d here) was guard ed by German sold iers, and the Comman da nt
tortu red th e prison e rs sad istically. The Jew ish women with children from the Viduklė Rural
District we re con fined in the synag og ue.
The German "p rofe ssion al" killers at first shot the prisoners in the me n's ghetto (camp } (it is
th o ug ht th at th e re were 243 peop le, includ ing, probabl y, abo ut 80 Jews fro m Viduklė} . The
execution was no t includ ed in th e 1 Dece mb er 194 1 blood y repo rt by 3/A Oper ational Squ ad leade r K. Jaeger. Afte r several wee ks, o n Aug ust 22, 194 1, Jewish women with child re n
(a t least 81 perso ns} we re shot at the townshi p Jewish ceme tery. The exec ution was carried
out by a g ro up of Lithu anian killers who ca me by lorry from the town of Rasei niai, with the
aid of seve ra l local he lpers. The massacre in the rural district account ed for 160- 170 victims.
Qulte a numb er of rural district inhab itants part icipated in rescuing and hiding Jews, mostly
b roug ht from ot he r place s. The Jew s from Vidu klė Rural Distrlct who exper ie nced resignatio n d id no t take ad vant age of the close relations with Lith ua nians, who offered he lp a nd
possibillties for many Jew s from the rural com mu nity to save the mse lves.
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Nemakščių valsčiaus
žydų žūtis

1941m.

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo pirmaisiais mėnesiai s Nemakščių, Kražių ir
Viduklės valsčiai naciams buvo strategiškai svarbūs. Mat jie bu vo prie ŽemaičilĮ plento ir Tilžės-Rygos kelio bei Tilžę ir Šiaulius (Rygą) jungiančio geležinkelio sankirto s.
Todėl čia

holokausto procese dalyvavo ne tik žydų masinėmis kapavietėmis Lietuvą
paženklinusios vokiečių saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės (Einsatzgruppe),vadovaujamos SSbrigadenfiurerio Franzo Walterio Stahlecker io, jo pavaldin io SS
štandartenfiurerio Kario Jagerio 3/A operatyvin io būrio (Einsatzkommandos) ar ypatingųjų būrilĮ (Sonderkommandos)
mažesnių padalinių profesionalūs žudikai , bet ir
kitų nacių struktūrų pareigūnai, vermachto kareiviai. Matyt, dėl š ių aplinkybių tlĮ valsčių žydų izoliavimas ir iudynės turėjo skirtingų bruo Žl). O istorikam s lieka daugiau
neatsakytų klausimų, nes vokiečiai, Lietuvoje vykdyda mi holokaustą, stengėsi likti
užkulisyje.Todėl įsakymus dėl žydų vietos institucijų pareigūnams naci ai dažniaus iai
duodavo žodžiu. Tokie žodiniai nacių įsakymai atsispi nd i kai kuriuose lietuvių pareigūnų tarpusavio su sirašinėjimo dokumentuose, kurių, deja, į archyvu s pat eko visai nedaug. LCVAfonduose yra dokumentų apie Raseinių apskričiai priklau siusio Jurbarko
miesto ir Nemakščių valsčia~ savivaldos įstaigų veiklą nacių ok up acijos laikota rpiu.
Zydų padėtį I emakščių valsčiuje nuo 1941 m. birželio mėn. pabaig os atspi nd intys dokumentai' svarbūs ne tik Raseinių apskrities nacių okupa cijos pr ad žios ir holokausto
istorijos tyrimams, bet ir visos Lietuvos to laikotarpio istor ijai.
Aptardami holokaustą Nemakščių valsčiuje neka rtos im e a nkstesniuo se dvic·
juose Raseinių apskričiai skirtuose straipsniuo se pateiktos isto riografijos ir kitų įv 3 •
dinės dalies teiginių. Iš naujesnės lokalinės istoriogr afijos paminėtinas istoriko An·
tano Girčio straip nis „Nemakščių miestelio žydų bendruomenės lik ima s"2• Taip pat
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susipažint a su A. Girčio rengiamos knygos apie Nemakščių valsčių rankraščio dalimi,
skirta l 940 - 1944 m . istor ijai 3, ir kai kuria to laikotarpio medžiaga jo paties įkurtame
Nemakšči lĮ m uziejuje.
Praplečiant geopolit i n į problemo s aspektą, galim a pabrėžti, kad RaseinitĮ aps kritie s, kaip ir visos Lietuvos, žydų litvakų likimą pirmiausia lėmė J 939 m. nacių
Vokietijos ir bolševihĮ Rusijos (SoviettĮ Sąjungos) sąmokslas prie š Europos tau tas ir
etnines bendrij as . O dėl Antro jo pasaulini o karo įvykių sekos Lietuva su Latvija Vokietijos nacia ms tap o bandomuoj u lauku jų masinių žudynių „techno log ijoms" (iki
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo naciai tenkin osi žydų kančiomis getuose, retomis
egzekucijo m is ir pogrom ais). Dėl to kai kurių istorikų ir publicistų rašiniu ose ap ie
holokaustą liet uviai kaip tauta (joje buvo naciams talkinusių žudikų) tapo „kaltes nė" nei Lietuvą okup avusius bolševikus pakeitę okupantai vokiečiai. O, pavyzdžiui,
kaimo se niūnas, parinkęs keliolika vyrų du obei nu matytoje žydų žudynių vietoje iškasti, - ,,kaltes nis" už žud iką vokietį nacį, automatu pribaiginėjusį toje duobėje dar
gyvas auka s. Ma t apie tokį seniū ną (jam neretai būdavo pasako ma, jog sukviesti vyrai
su kastuvais tai sys kelius) sovietų baudžiamosiose bylose medžiagos yra, o api e žudynėse da lyvavusius vokiečius pokario sovietų (bolševi kų) tardytojai net neklaus inė
davo. Ir tik leidus nu sikaltim ais įtariamam suimtajam kalbėti ilgiau ir jo parodymus
fiksuoja nt rašt u, ta rdym o p roto kole atsirasdavo vienas kitas sakinys apie vokiečiq
karininkų ar že mesn io laip snio nacių žudi kų dalyvavimą organi zuojan t ar vykda nt
miestelio žydų egzekuciją. Be to, kaip matyti iš pokario baudžiamųjų byl tĮ , dide snė kaltė ta rd omajam dažniau siai būdavo priskiriama ne už dalyvavimą kelių š i mtų
žydų žudynėse, o už „Tėvynės išdavimą" per 1941 m. Birželio sukilimą, sovietini ų
aktyvistų ir raudonarmiečių sulaikymą. Nemakštiškių tardymo ir liudytojų apklausos
protoko luose daugi au dėmesio ski riama nacmečio pradžioje suimtlĮ kelilĮ Nemakščių komjaunuolilĮ, po mėnesio pa leistq iš Raseinių kalėjimo, .,kančioms" ne i visos
žydų bendruomenės sunaiki nim o aplinkybėms•. Be to, rusų kalba, dažn iausiai pe r
vertėją užra šyti baudžiamųjtĮ byltĮ parodymai (dar ir sut rumpi nti , ypač kai liudytojas
ar suimta sis kalbėdavo apie žydų žudynes), nėra labai informatyvūs. Didelė dali s tar dymo protokolų vos įskaitomai prik everwti. Dainai iškra ipytos pavardės, su paini oti
vietovard žiai. ŽycllĮ traged ija baud žiamos iose bylose tap davo antraeilės ar trečiaeilės
svarb os dalyk u dėl pokari o metais stiprėj usio antisemit izmo sovietlĮ valdžios ir represinėse struk ti:1rose (tai da ba r teigia ja u ir Rusijos istorikai).
Istoriog rafija i sva rbu ir tai, kad soviet inia is laikais ant žydt1 žudynių vielose
past atyl\Į paminklinitĮ akme m1 ar ce mentinilĮ blokelių nebuvo rašoma aukų tautybės - jos vadinto s „tar ybin iais žmonėmis". Toks trafa retinis užra šas an t paminkli nio akmen s bu vo ir žydų žudynių vietoje prie Nemakščių, netoli ŽemaičitĮ plento ,
veda nčio į V iduklę ir Raseinius. Tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę šis užrašas
buvo n utr int as ir vieto j jo ats irado auktĮ tapatybę simb olizuojan ti Dovydo žva igždė. Soviet mečiu ho lokausto faktai kai kad a patekdavo į knygas, istoriktĮ straipsni us
ar kitas publi kacijas daugiau sia kaip vadi namu osius buržua zinius n acionalis tus „de -

306

HOLOKAUIIAS
LIHUVOJE1941- 1944 m

maskuojanti" įrodomoji medžiaga.Tam iš esmės buvo skirtas, tačiau svarbus ir istoriografijaidviejų dalių (dėl ideologinitĮ ir konjunktt':1rinių „pro~l~m~" ant~oji ~alis pasirodė tik po 10 mettĮ pertraukos) dokumcn1qrinkinys „Masmes zudynes L1ctuvoje"s.
JameholokaustasNemakščių valsčiuje „nedokumentuotas". Tik „tarybinių pilicčiq"
žudynių vietų sąraše atsirado Nemakščiams skirta eilutė. Tačiau ir joje tikslintinas
tiek nusikaltimo laikas,tiek ir nurodytasprie Nemakščių nuiudyttĮ žydų skaičius6 • Jis
pagrįstas naciq aukomsir nusikaltimamsskaičiuoti sudarytos sovietLĮ Ypatingosios
valstybinės komisijosduomenimis, kuriuos 1945 m. kovo mėn. paskubomis surinko
NKVDpareigūnai". Tačiau jie, kaip ir LYAbaudžiamųjų bylų duom enys bei vėliau
užrašyti 1941 m. įvykius išgyvenusiq žmonių atsiminimai, taip pat padeda labiau atskleisti holokaustolokalioje teritorijoje specifiką ir papildyti holokausto visoje Lietuvoje istoriją, patikslinti jos probleminiusvertinimus.

2ydų bendruomenė
Nemakščių valsčiaus žydų bendruomenė gausiausia buvo XIX a. pabaigoje ar
XXa. pradžioje. 1897 m. Nemakščių miestelyje gyveno 1180 žmonit!, iš jų 9 54 žydai8•
1937 m. duomenimis, Nemakščiuose buvo 976 gyventojai: 682 žydai, 268 lietuviai,
22 vokiečiai ir 4 rusai. 1940 m. rugpjūčio pabaigoje ir gruodžio mėn. žydų val sčiuje
nesistengtasuskaičiuoti - abiem atvejais nurodyta 650 asmemJ9,Tiesa, miestelio vietovėje lietuviaidar gyvenoatskiragyvenvie
te laikytame Nemakščių kaime, o 1942 m.
buvoNemakščių l ir II kaimai10• Iki 1941 m. vasaros tautybiq proporcijos galėjo kiek
pasikeistižydų nenaudai, tačiau miestelyje jų tebebuvo daugiau. Be to, kažkiek valsčiaus žydų gyvenouž miestelioribų ir ūkiuose, tarp jų - mal ūn ini nko šeima 11. Reikia pridurti, kad tada Nemakščiai tarp Raseinių apskrities miestų ir val sčiaus centrq
buvovienintelė gyvenvietė, kurioje žydai sudarė gyventojų daugumą . Iš kitų miestelių
taip dar buvo mažesniuose Lyduvėnuose. Apskrityje po Raseinių, Jurba rko ir Kelmės
miestų Nemakščių žydų bendruomenė buvo gausiausia (Kražiuose žydų gyveno kiek
mažiau). Ji turėjo keliassinagogas ir maldosnamus.
Analizuojantturimus šaltinius ir informaciją spausdint uose darbuose, peršasi
nuomonė, kad Nemakščių žydų santykiai su lietuviais buvo šaltesni nei tarp šių tautybių gyventojų kaimyninėje Viduklėje. Tačiau ir Nemakščiuose buvo atski rų lietuvių
ir iydų šeimų glaudžių santykių pavyzdžių. Būta ir m išrių santuokų. Pavyzdžiui, žydo
Zyvoduktė Mašaištekėjo už Nemakščių pradžios mokyklos vedėjo brolio Prano šveikausko, nors kai kurie žydai ortodoksai buvo nusiteikę prieš šią santuoką. Ši šeima
vėliau išvažiavoi Lenkijosokupuotą Viln ių, paskui išvyko i JA
v 12.
Atrodo, kad Nemakščių žydų bendruomenė buvo turtingesnė nei aplinkiniq
valsčių centrų bendruomenės. Nemakščių žydų verslininkų elitas kapitalą sukaupė
daugiausia iš prekybos arkliais. Nuo XIX a. pabaigos net keliose že maitijos apskrityseir Latvijoje Nemakščių žydai garsėjo arklių prekyba urmu. Tauragėje, Plu ngėje,
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Telšiuose ar aplinkiniuose miesteliuose nemakštiškių žydų supirkti arkliai vėli au daugiausia atsidurdavo Liepojoje, iš ten laivais buvo gabenami į kitas šalis. XX a. pradžioje, carizmui atleidus varžtus ir pradėjus steigti pradžios mokyklas vaikų gimtąja
kalba, NcmakščiLĮ žydai pirmiau nei vietos žemaičiai "ėmė statyti pasta tą, kuriame
tilptlĮ jlĮ mokykla ir kitos bendruomenės įstaigos: bankelė, škala, susirinkimų salė" 11 •
Tai buvo vietos žydų kahalo (žydų vidinės savivaldos institucijos) organizuotumo,
pajėgumo ir strateginio planavimo rezultatas. Tarp aplinkinių valsčių žydų Nemakščiams pirmauti taip pat padėjo iš miestelio į JAVišvykusių ir ten praturtėjusių brolių
Geringų būsimai žydų mokyklai (joje vėliau veikė 2 komplektai) dovanoti pinigai, jų
veiksmingas panaudojimas. Valsčiuje turimtĮ pozicijų nemakštiškiai žydai neužleido ir Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1918 - 1940). Nemakščiuose žydai turėjo dvi
skerdyklas, lentpjūvę, iš kurios vėl iau miesteliui ėmė tiekti elektrą, kelias didesnes
parduotuves, apie dešimtį mažų bakalėjos krautuvėlių 1 •. Mažiau pasiturintys žydai
,.vertėsi smulkiais darbais. Jie dengė stogus, važinėjo po kaimus supirkdami odas, kailius, šerius, arklitĮ uodegų ašutus, karčius. " 15
Pavojaus ženklus val sč iaus žydai pajuto 1939 m. Tada, nacių Vokietijai atplėšus
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, iš jo pabėgusios kelios žydų šeimos apsigyveno Nemakščiuose. Matyt, iš dalies jų veikiami, bet labiausiai vildamiesisulaukti „šviesesnio
rytojaus", kai kurie vargingiau gyvenantys žydai ir jų vaikai 1940 m. birželio mėn.
Lietuvą okupu ojančią bolševikų kariuomenę Nemakščiuose pasitiko su gėlėmis. Pasiturintys žydai „sėd ėjo ant savo namų slenksč io ir abejingai stebėjo tą, kas vyko"16•

Kaikuriesovi etm ečio niuansai

Lietuvoje po SSRS bolševikų 1940 m. įvykdytos okupacijos per lito ir rublio
santykio nustatymo ir vėl esni o keitimo „operacijas" buvo ištuštintos žydų parduot uvės . Nemakštiškiai pajuto prekitĮ stygių . Kaip rašo A. Girčys, ,,vieni žmonės reiškė
pasitenkinimą, kad žydams nesiseka verslas, kiti buvo nepatenkinti, kad nėra ko nusipirkti. Daug kas dabar p r is imi n ė žydtJ skriaudas. Vieną apgavęs, kitą per daug nulupęs, trečiam pagrasinęs, dar kitam per didelius procentus atėmęs ir pan. Didžiausią
n eapykantą rei škė vaistinės vedėjas Marcinkevičius" (Jurgis Marcinkevičius buvo
kilęs iš Alytaus aps. ir vlsY). Tačiau ne tai nulėmė, kad kai kurie Nemakščių valsčiaus lietuviai dalyvavo su holokaustu susijusiuose veL
ksmuose. Mat įvairitĮ buit initĮ
nuoskaudų pasitaikydavo ir tarp lietuviq. Jas nuslopindavo laikas, sušvelnindavo labiau šiaurietiškas žemaitiškas charakteris. Ir kaimym1žydtĮ, išlaikiusių uždarok,1bendruomeninį gyvenimą, užviręs pyktis nebi'tdavoilgalaikis. nes valsčiuje ir mie telyje
vieni kitiems buvo reikalingi. Soviet mečiu Nemakščiuose, kaip ir visoje Lietuvoje,
po bolševikq įv>•kdytos nacionalizacijos ir kitq „socialistinitĮ pertvarkymtĮ" (nuo jtĮ
nu kentėjo tiek lietuviai, tiek žydai) prekiniq- piniginitĮ santykiq svarba suma1ėjo. Ir
šie, ir kiti ūkinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo reiškiniai buvo iškraipyti. Tačim,1
17
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išliko daugumos žmonių bendravimo šiluma, kylanti i krikščioniškų ir judaistinių
vertybių supratimo. O nagrinėjamai temai svarbu tai, kad per trumpą pirmąją sovietų okupaciją emakščių valsčiuje buvo nutraukt a nat(1rali lietuvių ir žydų santykių
raida, 1-.--uri
vėliau būtų galėjusi dar labiau sutelkti visų tautybių gyven tojus į stiprią
pilietinę bendruomenę.

Iki karo farmacininkas ). Marcinkevičius, kaip rašo A. Girčys, ,,savo kalbomis
teismo Hitlerį ir linkėjo tokios pat lemties 1ydams kaip ir Vokietijoje. Jo bendram inčiai buvo Karpas [Petras Karpius - jo pavardė šaltiniuo se įvairuoja . - S. 8.], buvęs
šaulių vadas, matininkas Mil-.--ucki
s, Jonas Li:mdanskis." 19Tačiau tada Vokietijoje ir
jos okupuotose šalyse dar nevyko masinė iydų žudynės. Be to, po 1939 m. rugpjūčio
23 d. nacių 1r bolševikų sąmokslo SSR , kur žmonės buvo naiki nami daug didesniu
mastu ne1 Vokietijoje, stigo objektyvios informacijos apie blogėjančią žydtĮ padėtį
Reicho kontroliuojamose teritorijose. Tad nel radikaliausiai žydų atžvilgiu nusiteikę
nemakštiškiai galėjo samprotauti nebent apie nedidelį žydų teisit! suvaržymą. Minčių apie fizinį žydų naikinimą niekam negalėjo kilti. Beje, daugelį žydų teisių 19401941m. jau buvo suvaržę bolševikai.
Iki 1941 m. vasaros emakščių valsčiuje, kaip ir aplinki nėse vietovėse, formavosi antisovieunio pogrindžio židiniai. Veiklumu išsiskyrė 1940 m. uždrau stos šaulių
organi1.aciJOS
nariai. 1940m. bor e,·ikai įsakė mokytojui P. Karpiui suri nkti iš buvusių
20
aulių pažymėjimus ir atiduoti juos komunistų partijos vietos sekre tor iui • Nemažai
val čiaus žmon ių ne tik prarado turto, bet ir patyrė represijas, profesinę diskrim inaciją ir 1-.'1..
Visa tai stiprino antibolševikines nuotaikas, o da r labiau jas pakurstė iš gretimo Viduklės \"alsčiaus plintantys atsišaukimai21. 1 elojalum ą sau bo lševikai sugebė
jo užsitraukti apkraudami ūkininkus didelėmi s rekvizicijomi s (žemės ūkio produktų
pristatymu valstybei už apgailėti n ą atlygi), primityviai bru kdami „tautų vado Stalino
tiesas" ir kitaip didindami socialinę antisovietinio pasipr iešinimo bazę. Tik neaišku,
kokį organizuotumo laips nį buvo pasiekę antisovietiškai nu s i tei kę ne m akšt iškiai.
Jos1fas Stalinas ir SSRS bolševikai ruošėsi puolamajam karu i pr ieš savo sąjun
ginmkm (pagal Molotovo- Ribbentropo paktą) Vokietijos nacionalsocialistus (na·
cius)u. To įrodymas buvo ir prie Nemakščių (pietvakarių pusėje) nuo 1940 m. rudens
statomas karinis aerodromas. Iki karo jo nespėt a įrengti, bet 1941 m. čia jau bazavosi
sovietų lektuvai. Dėl to Vilnalių kaimo ūkininkai neteko daugiau kaip 100 ha ariamos
įemės ir dar turėjo be atlygio su savo arkliais dirbti statant aerodromą 23.

Karo ir nacmečio pradžia

Vokiehja karą su Sovietų Sąjunga pradėjo 1941 m. bir želio 22 d. Į dau geli Nemakščių valsčiaus vietovių vokiečių motorizuotieji daliniai jsi veržė per dvi pirmą
sias dienas. emakšėiai užimti birželio 23 d.24Tą dieną, tik , atrodo, kiek anksčiau, i
Yhų kaimą (viena jo dalis priklausė Viduklei, o kita - Nemakščių vabčiui) vokiečitl
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kariai atėjo nešm i gėlėmis, gauto mis Medckšinės kaime (NemakščiL! vis.) ar gretimame Eržvilko vis. (Tauragės aps.)1' . Vokietijos- SSRS karo prad1ioje vermachto
daliniai Lietuvoje neretai buv o sut inkami kaip išvaduotojai. Mat žmonė laukė karo
kaip išsigelbėjimo nuo galimt! naujų bolševikų represijų ir dar masiškesnių tremčių,
nes plito žinios ap ie ja u sud arytus naUJU~.,liaudies priešt( sąrašus. Nemakščiuo e
tokių vokieči L! sutiktuvių nebuvo, nes miestelis nuo vokiečių artilerijos ugnies nu kentėjo dar jiems nespėjus ten įžengti. Buvo šaudoma į bažnyčios bokštą, iš kurio ~u
ži(1ronu žvalgėsi vokiečių laukiantis minėtas J. Marci nkevičius. Manyta, kad bokš te
yra priešo kar it!, Kilus gaisrui ugnis prarijo miestelio ir valsčiaus pasididžiavimą katalikų šventovę (vėliau parapijiečiai meldėsi Pagojo kaimo koplyčioje (už 1,5 km
nuo baž nyčios gai sravi etės), kol 1942 m. pasistatė med inę bažnytėlę. Tada, kitaip nei
1944 m., kai atsitraukiantys vokiečiai Nemakščių namus padegdavo specialiai. be
bažnyčios, sudegė tik keli pastatai 26• 1941 m. birželi deganti bažnyčia ne tik pakeitė
žmo n ių mintis ir veiksmu s, bet ir tiek lietuviams, tiek žydams tapo būsimų nelaimių
ir žu dyn ių simbo liu.
1941 m. Birželio sukilimo metu Nemakščių valsčiaus antibolševik.iniam pogrindžiui beveik nebuvo kada pasireikšti, nor s sukil ėlių brandu oly ir pradėjo telktis. Ži·
nia, kad jau birželio 22 d. vokiečitĮ parašiutininkai užėmė Viduklės geležinkelio stotį
(apie 5 km nuo Nemakščių ), galėjo padrąs inti s u kilėli us.
Per s us i rėmi mus, apšaudymu s ir lėktuvų antskryd žius gyventojai patyrė nuo sto·
lių, buvo sužeisttĮįų ir žuvusiųjų. Tada aerodrome prie ernakšč1ų degė sovie ttĮ lėktu 
vai. Vieną iš kitur atskridusį jų lėktuvą numu šė vokiečių lakūnasi- . Jis ar kitas vokietis
oro mūšyje buvo perša utas ir nusileido prie I emakšė itĮ, bet čia mirė nuo gangrenos 1' .
Kautasi ir žemėj e. Viena s mūš i s va lsč iaus teritorijoje jvyko po to, kai vo kiečių kareivius lydintys ypat ingus įgaliojimus tu rėję operatyvinio būrio kariškiai juodomis uni formomis nušovė pasiduot i pasirengusio raudonarmiečit! dalinio pasiunt mius. TJi
išprovokavo beviltiškoje padėtyje atsidūrusitĮ rusti ataką, kuri pareikalavo daug aukų
iš abiej tĮ p usitĮ 29 . Gali biiti , kad tie patys operatyvininkai ar kiti naciai iš to egzekucijoms parengto žudikl1 būrio atliko valsč iuje varb iaus ią vaidmenį „sprend žiant žydų
klausimą", nes 194 1 m . vasarą vokiečia i juodo mis uniformomis buvo dažnai matomi
Nemakšč iuosew. Valsči uje buvo atvejų, kai ,·okicčiai suša udė civilių drabu žiais persirengusius raudo narm i ečius. Savo ruožtu vokiečių kariuomenės užnugaryje atsidūrę
raudonar miečiai i vokiečius audė i~ pasalų, sukeldam i mirtiną pavojtĮ niekuo dė
tiems kaimt! gyventojam s. Kita vertus, buvo ir besislap tantiem raudonarmiečiams
maistu ar civilitĮ drabu žiais pade<lančitĮ žmonit! (tdrp j tĮ - ir buvusitĮ auliq)' 1.
Gyventojams grėsė pavojus iš dernoralizuottĮ ~ovielt! karit! ir kai kuritĮ besislapsčiusil1 bolševiktĮ aktyvisttĮ. Todėl minėti P. Karpius ir J. l\larcinkevičius bandė utclkti
1940 m. pa naikinto s šaulil! organizacijos nariu s. Ji~.apsiginklavę 1940 m. paslėptais ir
besi1raukianfo1 rau<lonarmiečit! išmestais ginklais, dar iki vokiečiams įžengiant į emakščius mėgino veikti savara nkiškai saugodami gyventojus, j ų ir savivaldybės turtą,
patruliuodami, sudėti ngomis sąlygomis palaikydami tvarką, ulaikydami soviett1 ak•
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tyvistus ir pasiduodančius raudonarmiečius, sutikd ami vok.iečitĮ k a r iu sl 1 . Atr odo, kad
taip trumpai veikusiems Nemakščių valsčiaus sukilėliams n eteko su sikauti su atsitrau.
kiančiu priešu. Tad pagal atliktus veiksmus nemak štiškia m s sukilėliams lab iau liktl
savarankių savisaugininkų ar apsauginių (apsaugos būrio) p avadinim as (jį straipsni~
autorius siūlo diskusijai, nes visur vartojami „p art izan ai" n ea titin ka 1941 m . jvykitĮ
Lietuvoje esmės). Patriot iniais ketinimai s ir su nepriklausomybės viltimi telkęsis Nemakščių apsaugos bū rys savaranku s tebuvo 1941 m . bir želio 22 - 2 3 d .
Besiformuojančio apsaugos būrio nar iai ne visa d a mokėjo voki škai paai škinti
savo veiksmus. Dėl to Nemakščių (kaip ir Viduklės) valsčiuje n eišven gta aukų. Buvo
nušautas pasitikti vokiečių ėjęs Pratvaikų kaimo gyve nt ojas Nava kau skas. To paties
kaimo ūkininką Juozą Žukauską nužudė raudonarmiečiaiH.
Dar didesni smūgį antisovietiniams apsaugini am s sudavė vokiečiai, kar o pradžią
Nemakščit1 valsčiuje (kaip ir kaimyniniuose) pažen klind ami masinėm is lietuvių žudynėmis. Tai įvyko prie kelio Nemakščiai-Eržvilkas įsikūrusiuose Geidėnų ir Švendūnos
kaimuose (atrodo, 1941 m. birželio 24 d.). Pasak vieno liudi ji m o, už aštu oni s kareivius,
anksti rytą nužudytus iš pasalų vermachto užn ugaryje atsidūrus ių raudonarmiečitĮ, vokiečiai karininkai įsakę sušaudyti kaip jkaitu s aštuoni s vyru s 34 • Dėl vokiečių karininkų
įtarimų padėjus raudonarmiečiams trys vyrai buvo sušaud yt i Očik.ių ka im e35• Tada per
vokiečių parodomąsias keršto akcijas, turėjusias įbauginti gyve nt oj us ir pr iversti juos
be išlygų paklusti „išvaduotojams", pasak įvairių šaltinių, buvo nu žudyt a vienu olika ar
dvylika lietuvių vyrų. Nemakščių miestelio ir arčiau gyvenanty s kaimų žmonės su siaubu sekė visą karštą vasaros dieną vykusį vokiečių, iš kurių vėl išsiskyrė karinink ai juodomis uniformomis, siautėjimą. Buvo sudeginto s try s sod ybo s. Ilga i vyk o vyrų, kur iuos
vėliau sušaudė, tardymas (vienoje troboje aptik--tą seną lietuvių pol ic inink o aprangą vokiečiai palaikė enkavėdisto uniform a). Dar ilgiau kareiviai varinėjo ir laikė apsuptus
sušaudytųjų giminaičius. Kelioms dešimtims vaikų, moterų ir senelių taip pat grėsė
sušaudymas. Prie Nemakščių kapinių jiems bu vo iškasta didžiulė duobė. Tik vakare
atsitiktinai atvykus aukštam vokiečių karininkui p asm er ktie j i mirčiai bu vo pa leistil6.
Tokie valsčiaus gyventojussukrėtę įvykiai negalėjo neturėti įtakos ap saugos būriui (sukilėliams). Iš jo pasitraukė kai kurie na riai, nes nelik o abejonių, kad rūpintis ginklais
ir apsiginklavus rodytis vokiečiams yra pavojing a. Ne mažai ap sa ug os būrį papildyti
pasiruošusių vyrų atsisakė savo ketinimų. Be to, ūkiuose laukė įtempti vasaro s darbai.
Abiejų kariaunų nusikaltimų civiliam s galėjo būti ir d aug iau . Tačiau kol kas nėra
duomenų, kad daugiau nemakšt iškių žuvo ar bu vo sužaloti p er besitraukiančių rau·
donarmiečių egzekucijas (Kražių ir Viduklės valsčiuose aukų būta d aug iau ).
.. 2:yd~-a~k~ t~i~ pat būta dar iki masinių žudynių ar ga l ir pačioje nacilĮ okup ac1ios_p_~adz10ie. _faciau l 945 m. kovo mėn . pagal liudytojų paro d ymu s ir Ypatin gosios
ko~Sl)~ S klaus'.myną_aukas_fiksavusiam NKVD pareigūnu i rūpėjo tik statistika , o ne
nus1kal~ o aplmky~es ir laikas. Tada i liudytojų ap kla usos p ro to kolu s p ateko ne per
m~ mes ~udyne_s n_u sautų septynių asmenų šeim a. Ją sudarė t ry s va ikai, o su augusieji
tureio Leibos, Šilkes, Merkės ir Abramo tikru s ar kiek iškr eiptu s var du s. Kitu atveju
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buvo išžud yta penkių asmenų Mo telio Ja nke lio šeim aJ7_ Ga li b C1ti, kad antrąjį nu sikaltimą kare ivia i a r esesi n in kai įvykdė Smulk ilĮ kai m e, kur gyven o liud ytoja s. Kitas
liudytojas pami nėj o dar vieną atvejį, ka i buv o nušau tas Nemakščių žyda s'~-

Nacių

gniaužtuose
ir pinklėse

Rasinę ir į kai tų žudynėmis pagrįstą politiką iš Sovietų Sąjungos atimt ose teri to rijose vykd a n tys n acia i Nemakščių valsčiaus savarankių apsaugin ių būsimą vaid menį
palaikant tvarką sup ra to kit ai p nei lietu viai. ls turimų duomenų gali ma spręsti, kad
net nepalanki ai į žydu s žiūrintys nem ak štiškiai ne t negal vojo, kad ji e b us išžu d yti.
Tačiau 1941 m . vasarą Ado lfas Hitleris ir Vokietijo s nacionalsocialistų vadovybė
jau ne sitenki no vien žydų p er sekio jimu . Kartu su karu p rieš Sovietų Sąjungą pr asidėjo naujas ho loka usto Eu ropoje etapa s. Būtent Lietuvoje na ciai išbandė rafinuotą
metodiką įtraukti į nu si ka lstam us ve iksm us ir žydų žu dynes viet in ius gyv en toju s, o
patys - ,,veikti u žku lisyje"l 9_ Taip ok upu ota Lietuva tapo Eu ropo s žydų masinilĮ žudynių p oligo nu . To bu vo sieki am a at im ant iš žydų visas pilietines teises, ju os nu žmo ginant , fors uojant antisemitinės pro pagand os kampaniją pe r nacių kontroliuojamą
vietinę spaudą ir ki tais k an alais. Be to, karo žiaurumų ir egzekucijų sukel ta baimės
atm osfer a vertė žmon es paklu sti vokiečiams, kur ie tuo metu atrodė n enu galim i. Tačiau Lietuvo s žydq sunaiki n im o planų n acia i negalėjo įgyvendinti pat ys juo se n eda lyvaud ami. Dau gelyje vietovių žyd ams p ersekio ti buvo su nku rasti užtektin ai talki ni n kų tarp 1941 m . Birželio sukili mo dalyvių ir savarankių apsauginių; j uos į ho lokau sto
procesą mėginta įtraukti vėliau. Iš pradžių tuos vyr us vokiečiai daž niau siai skirda vo
įvairių objektų sarg ybinia is, lie pd avo atlikti kit as ne rep resines funk cijas . Vis dėlto da lis anti sovi etini o pa sipri ešinim o dalyvių nesugebėjo išsisu kti iš savo kaimynų žydų
diskrimin av imo , izo liav im o ir naiki nimo kam panijos. Karo, daugybės mirčių fro nt e
ir užfrontėje, karinės jėgos ir gin kl o viršenybės kasdienybėje daliai į nacių pinkle s
įkliuvusių vietinių vyrų liepim as dalyvau ti holokaust o veiksm uos e tapo įsakymu, ku rio jie nesugebėjo nepai syt i. Panašiai atsitiko ir Nemakščiuose.
Praėjus d viem ar trim s di eno ms po to, kai Nemakščiai bu vo užimti ver m ach to,
vokiečiai ėmėsi iniciatyv os dar vis besiformuojantį lietuvių būrį pajun gt i visiškai savo
valiai ir int eres am s. Birže lio 26 a r 27 d. tvarkai pa laikyti susiorganizav usius Nemakš čių vyru s vokiečiai su ri nk o ir išvežė (veikiau siai sunkve žim iu) į Skaudvilę (Tau ragės
aps.). Čia vokiečit1 karo kome nd ant as juos instrukta vo ir išdavė šautuv u s•0 • Tai turėjo
bC1ti dar om a su rep resine s fun kcijas ir žydt) persekiojimą aplinkinėse vietovėse vy kdžiusio o peratyv ini o būrio (ar jo pa d alini o ) vado nur o dymu ar pr itarimu .
Paga l pati kslintas p rieš Vokie tijos- SSRS karą taisykles vokiečių verma chtas ir
Lietuvos terit or ij oje veikiančios nacių operatyvinės grupės užnug ar yje ir pri efron lėje (tiesiog iai už fro nt o linijo s) glaud žiai bendrada rb iavo•1• Tas ben d rada rbiavima s
daugiau sia b uvo susijęs su represinėmis funk cijom is. Iš skelbtų ir šiam e straip n yje
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naudojamų šaltinių visumos matyti, kad pirmosiomis kar~ savaitėm i_~ A operatyvinė
grupė, vadovaujama F.W. Stahleckerio, savo i udikiška v_e1~la negalcJOa_pr_ėpti daug
LietuYOS
apskričiq. Todėl iš Rytprūsiq ir Klaipėdos gestaprn_mkl_!, SD ~are1gum1ir po.
licininl-.-ti
sudarytas Tiliės operatyvinis būrys42 (jame svarb'.aus1as _vaidmu o priklausė
gestapininkams)galėjo veikti Lietuvos teritorijoje ne_tik p i.n s~•r~amc .p~sienio su
Vokietijos reichu 25 km pločio ruoie 43• BesivadovauJ~n'.ys z~d1k1~kom'.s instrukcijomis (iš pradžitĮ _ duotomis žodžiu) Tilžės operatyv111111kai
, ly~eda1~1 puolančius
vermachto dalinius, galėjo įsisl-.-verbti ir į atokiau nuo 194 l m. Rc1cho nb os buvusias
žemaitijosvietoves,ypač - į transporto komunikacijomis svarbi as Tau ragės ir Raseiniqapskritis. Raseiniq apskrities Jurbarko mieste, kuris pateko i 25 km zoną, masinės
žydų žudynės vykdytosjau naciq okupacijos pradžioje••. Be kita ko, Tilžės operatyvininkams skverbtis i toliau nuo Reicho sienos buvusias vietoves (ir į Nemakščius)
sudarė galimybių ir i~delis „maždaug" (vok. etwa) prie 25 km ruožo tarnybinės nuorodos'5, ir karo veiksmų situacija prie strateginio kelio Tilžė-Tauragė-Šiauliai-Ryga,
ir pakankamas savopareigūnų turėjimas, o vėliau - ir galimybė naudotis užnugario
kariuomenės komendantūrų pagalba.
Remiantis turima medžiaga, eventualiai galima teigti, kad ir RaseinitĮ apskrities pakraštys su 1 emakšėiais ir Vidukle (o gal ir Kražiais) buvo laikinai „perleistas"
Tilžės operatyv
ininkams. Tai '1'kstant karo veiksmams galėjo būti pad aryta pagal
A operatyvinės gru pės vado F.W. Stahleckerio kokius nors papildom us susitarimus
su Rygos link puolanči os armijos grupuotės vadovybe ir Tilžės operatyvininkais ar
pan.O gal vei1.1i
toliau nuo 25 km pasienio ruožo Tilžės opera tyviniam būriui formalausleidimoar papildyti išankstinį susit ari mą ir nereikėjo. Karo prad žioje paprastai
veikiama pagalaplinl-.)'bes,
padėti fronte ir jam artimame užnugaryj e. 1941 m. birželio 23d. vokiečių karinė vadovybė Tauragėje apskrities viršininku pas kyrė iš sovietų
kalėjimo tąd ien i štrūkusį Juozą Narušį, bet „jau kitą die ną atėjo du gestapininkai ir
J. Narušį i šsivedė. Po poros di enų rastas jo lavonas."'6 M inėtas n e makštiškių apsauginių instruktažas Skaudvilėje, vokieči ų juodomis uniformomis veikla Nemakšč ių
valsčiuje ir toliau nagrinėjam i dokumentai taip pat liudija , jog Rasei nių apskrities
šiaurės vakarinėje dalyjeanksti aktyviai pradėjo veikti nacių operatyvininkai, kurie
nepriklausė SS štandartenfiurerio F. W. Stahleckerio jur isdikcijai. Mat į Raseinius
nedidelis 3/A operatyviniobūrio padalinys atvyko 194 1 m. liepo s mėn.' 7 , kada emakšėius jau buvopasiekę prieš žydus nukreipti Skaudvilėje' 8 ar Tau ragėje įsikūrusio
TiHės operatyviniobūrio padalinio aukštesnio karinink o nurod ymai. Tam karinin·
kui turėjo būti pavaldūs minėti Nemakščiuose veikiantys ir patru liuojantys vokiečiai
juodomisuniformomis, kurie pokario suimtųjų, l iudytojų apklausose ir vėlesniuose
9
žmonių atsiminimuosevadinamitai karininkais, tai esesinin kais, tai gestapininkais' •
g l':141m. birielio24 d. ūkininkų terori1..avimoir žudynitĮ eigos aprašymų spaudoj_e
ir žmonių atsiminimų50 galimadaryti prielaidą, kad ir tada kartu su vermachto karei·
viais Švendūnos ir Geidėnq kaimų gyventojus terorizavo ir žudė Tilžės operatyvinin·
kai(apibūdinami kaipvokiečiai juodomis uniformomis).
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Iš su i mtųjų ir liudytojų pokario metų apklausq nevisiškai aišku, kaip klostėsi
reikalai Nemakščių apsaugos būryje po 1941 m. birželio 24 d., kai valsči uje jau šeimininkavo vokiečiai. Mat būrio orga nizatoriai pokario metais nebuvo suimt i ir tardomi,
0 apklausiami kiti asmenys tegalėjo atskleisti vien su jais pačiais susijusius faktus.
13c to, retame baudžiamosios bylos apklausos protokole atsirasdavo vietos vokiečilĮ
operatyvi ni nklĮ ir Skaudvilės komendantūros kareivių veiklai Nemakščil! miestelyje
apibūd int i . Tačiau apie j ų buvimą valsč iuje ir vaid menį holokausto procese, sąsajas
su vermachto komendantūros ir gestapo įstaigom is Skaudvi lėje galima spręsti iš medžiagos visumos.
Ginklu otas Nemakščių būrys, kuri o daugumą sudarė buvę šauliai, greitai pajuto vis išką nacilĮ kontrolę. Mat ned idelis vok iečių kare ivių būrys (iki dešimties
vyrų) įsikūrė sovietų neba igtam e statyti aerodr ome. Čia gyvenę kareiviai nepasižymėjo drausme ir kariška tvarka. Šie toli užfrontėje li kę kareiviai važinėdavo iš
ūki n inkq paimt a pastote, grobda vo žydų turtą (jį mainydavo į nami nę ir m aistą),
girtuokliaudavo, paskui šaudyd avo ir kita ip gąsdindavo gyventojus51 • G rupelės vokiečių juo domis un iformo mis gyventa ir miestelyjesi. Buvo pasakojama, kad du iš
jų buvo augę vaikų namuose ir auklėt i žiaur iai elgtis su žmo nėm iss3 • Vokieč ių karininkai užeidavo ir į Broniaus Živatkausko namus", ir pas vokiškai gerai mokantį
Kazį Sta rše lskį (bu vo devynerius metus gyve nęs Klaipėdoje} 55 , ir pas kitus vietos
gyventojus. Tu rb ūt voki eči a i neven gė r yšių su miestelio ir valsčiaus gyventojais ne
tik iš nuobodu lio svetimame krašte, bet ir turėdami vieti nės reikšmės operatyvin i ų
tikslų.

Kadangi į Skaudv ilę išvežtiems nemakštiškiams vokiečiq komendantūroje buvo
išduoti šautuvai, yra pagrindo man yti, kad prieš tai buvusiems šauliams teko atiduoti
(jeigu nebuvo paslėpę) ir tuos raudonarmiečitĮ pamestus ginklus, kuriais jie ginklavosi iki ateinant verm achtui. Okupacijos pradžioje naciai ne tik stengėsi skubiau surinkti pakelėse ir laukuose besimė tanč ią ginkluotę ir amu niciją, kontroliuoti Nemakšči ų
apsaugos (sukilėlių) būrį, bet ir siekė užkirsti kelią vietos žmonių ginklavimuisi ir
galimam pasipriešinimui. Tad iš Skaudvilės grįžę Ne makščilĮ vyrai pirmiau ia turėjo
surankioti po mūšiLĮ daug kur valsčiuje gausiai besimėtančius ginklus. Trofėjin iai ginklai buvo kaupiam i nurodytose vietose (miestelyje, minėtame aerodrome ir kitur ) ir
saugomi daugiausia vokiečilĮ, o vėliau vežami į didesnius sa ndėlius, kur ie dažniausiai
bt1davo prie geležinkelio stočių. Iš pradžitĮ Nemakščiq valsčiuje sura nkiota ginkluotė
gabenta i Skaudvilę, vėliau - ir į Lyduvėnu "'·
Skau dvilėje instruk tuoti Nemakšč itĮ valsčiau vyrai taip pat buvo naudojami
besislapstanči11 raudonarmiečit! paieškoms, suimtiems sovietų aktyvistams ir belaisviams saugoti ir konvojuoti. Vokieč iq nurodymu nemakštiškiai turėjo padėti kareiviams saugoti į vai rius objektus ne tik valsčiaus teritorijoje, bet ir už jos ribq. Iš baudžiamtĮjlĮ byhĮ sužinome , kad buvę šauliai ir kiti valsčiaus vyrai saugojo sugadintų
karo techn iką, sandėlius, ben zino saugyklas, tiltus ir kitus objektus Nemakščiuose.
aerodrome, Viduklės geležinkelio stotyje ir kitur51 .
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Kyla klausimas, koks buvo Skaudvilėje instruktuoto _ir ~~~inklu ~to_Nemakščil.J
būrio statusas,nes baudžiamosiosebylose jis vadinamas 1vainai, o dazniausiai - vo.
kiečių policija. Remdamiesi dokumentais ir publikacijomis apie padėtį vokiečitĮ ka.
riuomenės Šiaurės armijų grupės užnugaryje, galime manyti, jog b(irio vyrai buvo
laikomipagalbiniais policininkais58• Tačiau iš baudžiamųjq bylq aiškėja, kad eiliniai
būrio nariai savostatuso nelabaisuvokė. Turbūt už trumpą tarnybą būryje jie negavo
jokių pinigų, 0 ilgesnį Jai.ką išbuvę veikiausiai turėjo tenkintis kok iu nors natūriniu atlygiu,pvz., mažaverčiu žydų turtu, kurį naciai leido išsidalyti. 1941 m. liepos mėn. v0 •
kiečiai buvopriversti papildyti Nemakščiq pagalbinę policiją atsitiktiniai s asmenimis,
nes ūkio darbi.Į ar kitomis dingstimis pasitraukė daug pirminio savarankau s apsaugos
ar kiek vėlesnio būrio (partizanų, sukilėlių, baltaraiščių) vyrų (taip ir nesulaukusių

mus užėjęs minėtas nacių patikėtinis Misevičius (taip užrašyta) liepė atlikti sargybos
prievolę Viduklės geležinkelio stotyje ir patruliuojant Nemakščiuose6' • .,Burmistro"
palieptas, miestelio seniūnas Antanas Grikšelis nurodydavo, kur ir kokie „partizanai"
turės saugoti ar patruliuoti , o nacmečio pradžioje prasidėjus „komendant o valandai"64- žiiirėti, kad gyventojai nevai kščiott1 gatvėmis po 20 valandos.
Kaip galima spręsti iš prieštaringų baudžiamųjų byltĮ parodymų, statusą ir kie1-..')'bę keitusio bOrio vadovybėje, kurią sunku pavadinti ~tabu, be minėtų P. Karpiaus ir
J. Marcinkevičiaus, dar buvo pastarojo sūnus Jonas (ar Jurgis), ūkininkas Stasys Vaznys (kai kurių liudytojų vadint as sargybų viršininku), veterinarijos gydytojas Vladas
Majauskas, minėtas nacių patikėtinis Y. Miecevičius, vėliau į valsčiaus viršaičio pareigas grįžęs Juozas Blinstrubi s, dar keli asmenys65• Tačiau neaišku, kada kuris iš jų veikė vadinamajame štabe ir ar iki vokiečių komendanto ir operatyvininkų instruktažo
Skaudvilėje, ar jau prasidėjus žydt1 diskriminavimo akcijoms. Neaiškumai dėl būrio
vadovybės leidžia teigti, jog ji dėl egzekucijų ir vokiečių juodomis uniformomis buvimo miestelyje taip ir nesusiformavo. Po kelių dienų išretėjusio pirminio būrio, kurį papildė ir kitų motyvų vedami ar aplinkybių įpainioti vyrai, veiksmus ėmęsi kontroliuoti
vokiečių operatyvininkai savo veiklą pradėjo užsilikusių raudonarmiečių gaudynėmis
ir komunisttĮ, komjaunuolių, kito sovietų aktyvo išaiškinimu. Dalis tų asmenų buvo
suimta. Tačiau, kaip žinome iš holokausto Lietuvojeistoriografijos, bene svarbiausias
žudikiškas instrukcijas gavusių operatyvinių grupių padalinių uždavinys naciq okupacijos pradžioje buvo izoliuoti ir sunaikinti žydų bendruomenes. O nedidelėje Nemakščių gyvenvietėje žydų bendruomenė buvo gausi. Tuo, be strateginių priežasčių, taip pat
galimapaaiškinti išskirtinį nacių operatyvininkų dėmesį visam valsčiui.
Faktiškai laikinai uzurpavusiam viršaičio ir visos savivaldybės funkcijas V. Miecevičiui dingus iš NemakščitĮ (ar dar kiek anksčiau}, neliko ir jo kontroliuoto bOrio
saviveiklinio štabo, kuris ir iš pat pradžių, atrodo, nebuvo taip struktūrizuotas kaip
Kražiuose6o. Gali būti, kad ir ši aplinkybė daugeliuiNemakščių būrio narių padėjo nedalyvauti žydtĮ žudynėse. Tačiau „burmistro" pastangomis į nacių pinkles prieš žydus
kaip nacitĮ talkininkai buvo įtraukti kiti žmonės, nors jie ir neatliko žudikų vaidmens.

legalizuojantšaulių organizacijos)5'.Jie nenorėjo vykdyti policinių ir represinių funkcijų prieš žydus. Atrodo, kad būrio narystė nebuvo griežtai reglam entu ojama.
Norėdami kontroliuoti Nemakščių valsčių, naciai čia pabandė patys kurti savivaldą. Taipsiekta ignoruotiRaseinių apskrities viršininko instituciją, kurią 1941m.
Birželiosukilimo metu atkūrė Lietuvos laikinoji vyriausybė. Kažkokios vokiečių
struktūros pastangomis buvo paskirtas „Nemakščių valsčiaus ir miestelio burmistras". Juo tapo nacių patikėtinis V. Miecevičius. Tokia pavard e jis pasirašinėjo savo
skelbianms įsal-..-ymus60• Baudžiamųjų bylų protokoluose nacių patikėtinis vadinamas
Miesevičiumi, Mesevičiumi, Misevičiumi ir kitaip. Be to, liudytoj ai nežinojo jo vardo.
Tokioasmens nepavyko rasti 1942 m. gyventojų surašymo lapu ose. Galėjo būti, kad
tas žmogus 1941m. birželiopabaigojebuvo atvykęs iš kitur. Beje, panaštĮ statytinį pavarde Liepa(jo vardo taip pat niekas nežinojo), vadovavusį „partizanų" būriui, turėjo
ir Skaudvilė.,, iškurioskiek laiko buvo kontroliuojami Nemakščiai. Nemakščių valsčiaus „burmistras" savo žydus diskriminuojančiais įsakymais aplenkė Raseinių aps·
krities viršininką, vokiečių komendantūrą Raseiniuose ir 1941 m. liepos 25 d. Šiaulių
gebitskomisaro pareigas pradėjusį eiti Hansą Geweckę. Šiam nacių civilinės valdžios
pareigūnui ir jo kontroliuojamamRaseinių apskrities viršininkui (1941 m. vasarą ir
rudenį tas pareigas ėjo net trys asmenys)buvo pavaldi ir Nemakščių savivaldybė, kuri
tik po mėnesio ar dar vėliau atsikratė nacių patikėtinio „burmi stro" globos. Matyt,
pamažu ir vokiečių operatyvininkai (gestapas) Raseiniuose perėmė visus apskrities
valsčius (tarp jų - ir Nemakščių) pagalteritorinį ir administracinį pavaldumą iš Tauragėje ir Skaudvilėje kurį laiką veikusių Tilžės operatyvininkų padalinių.
Siekdami papildytiišretėjusį būrį, naciai pasinaudojo jo organ izatoria is ir kaimo
seniūnais, kuriuos kontroliavominėtas apsišaukėlis burmi stra s. Pvz., stambiam Smul·
kių kaimo ūkininkui Broniui Zivatkauskui nebuvo reikalo eiti tarnauti į pagalbinę
policiją ar ieškoti kitos darbo vietos. Tačiau jis pakluso per kaimo seniūną Kazimier~
Baltrušaitį iš P. Karpiogautam raštiškam nurodymui eiti į Viduklės geležinkelio stoti
saugoti sandėliųoi. Taip kaimo paprotinė teisė paeiliui atlikti kaimo bendru omenei
ar visamvalsčiui naudingą prievolę arba darbą tapo įrankiu vokiečiams siekti savo
tikslų. Pas Antaną Buitkų, kuris net nebuvo pagalbinės policijos būrio narys, į na·
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Nacių patikėtinis . burmistras ·

Nemakščiq valsčiaus, kurį dėl

jo

minėtos strateginė padėties

ir zydai

prie automobilių

kelių kryžkelės ir geležinkelio vokiečiai labiau kontroliavo, pereinamojo laikotarpio
savivaldą naciai taip pat labiau priži(1rėjo. Tam buvo įsteigta bent mėnesį veikusi ly-

giagreti valdžios institucija (burmi stro pareigybė ar įstaiga}, kurios bene svarbiausias
tikslas - kuo greičiau pradėti žydq diskriminaciją - įžvelgiamas iš vadinamojo burmistro įsakym11 , išlikusitĮ ranka rašyllĮ skelbimq pavidalu.
Birželio 30 d. minėtas nacitĮ patikėtinis Y. Miecevičius avo įsakymo Nr. l pirmu punktu nemak štiškiam s paskelbė: .,Šiandien pradėjau eiti valsčiaus ir mie telio

>
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burmi stro pareigas."•? Kitais punktais įsakmiai pagra sina _nt ~,,u ž 1~e.i~p_ildymą įsaky.
mo kaltinink ai bus griežtai baud žiami"68), pareik~lauta ,;•!s~aigų ~ 1~~m 1'.1kam~ ir tarnautojam s grįžti prie savo pareigų iki atskiro par edy n~o , »! va_lscių pn stat yt1 sovietmečio organizacijų bylas ir turtą, taip pa t „visus tunm~ s be i r~stu s lauke ginklus,
[a] municiją, pagrobtus kitų piliečių bei ko ope ratyvo daiktus be i prekes, o taip pat
rusų kariuomenės gyvą ir kitokį turtą"•q. Net tr ys šio įsakymo punktai buvo skirti
išimtinai tik žydams:
„Visi žydų tautybės piliečiai [net for maliai jie pilietybės n etekdavo vokiečiams
užėmus tam tikrą teritoriją. - S. B.] pri valo per 24 val. grąžinti į valsčitĮ visus radijo
ir kitus aparatu s.
Draud žiu žyd ams elgetauti, prekiauti ir turėti b et kokių reikalų su lietuvia is, 0
taip pat gyventi vienoje pastogėj e.
Su mano leidimu leidžiu žydams dirbti ūkiuose. Be leid imo išeiti iš m iesto už.
drausta."·o
Burmistro institucijos (kaimiškame valsčiuje) p ava dinima s, įsakymų tekstų stilius ir kita rodo, kad skelbimas buvo parašytas remiantis Vo kiet ijos gyve nimo ir žydų
diskriminavimo praktika . Žinod ami , kad Nemakščių vyra i kaip potencialūs pagalbiniai policininkai buvo instruktu ojami Skaudvilėje (Tauragės ap s.), galim e daryti
prielaidą, kad minimo įsaJ...')'1110 tekstas bu vo para šytas arb a pradėtas rašyti ten arba
Tauragėje.

Vėliau „burmi stras" paskelbė du įsakymus, kurių numeracij a n eatitiko įvykit!
eigos, o tur inys - ir logikos. Liepos l d . įsak1•mu Nr . 2 liepta atn auj inti į monių (išskyrus žydam s priklausančių) veiklą, pareikalauta, kad komuni stai ir ko mjaunuolia i
per 48 valandas užsiregistruotų policijoje , nurodyta „lauku ose ras tu s lavon us kuo
skubiausiai užkasti"01• Kitu punktu reikalaujama , kad jau „visi mie stelio gyventojai
tur i užsiregistruo ti policijoje per 48 val."n Liepo s l d. įsakymu N r. 3 „burmi stras"
V. Miecevicius „paskyrė" (taip formulu ojamas įsakymas) laikinąją valsčiaus savivaldybę iš keturių asmenų: viršaičio J. Blinstrubi o, sek reto riau s Ign o Vaitkau s, laikinojo policijos nuovados vir šininko Jono )asiulio ir policininko Kazio Kemzfaro s73• Tuo
buvo supainiotas Lietuvoje galiojęs policijos ir viršaičio pavaldumas aukštesnios ioms
instancijoms, sujaukta valsčiaus lygio įstaigų struktūra ir nea iški os patie s V. Miecevičiaus funkcijos. Tad vadinama sis burmi str as valsčiuje veikė tarsi vokiečiq vietin io·
kas. Kaip matyti iš jsakymų. jis pirmiau vi ršaičiui ir polic ijai liepė dirbti , o tik vėliau
juos „įteisino" kaip vieną įstaigą. Vadina si, viršaičio funkcija s atliko burmi stru save
tituluojantis V. Mieceviėius, o jo esą paskirtas vir šaitis kaip in stitucija n eegz istavo. Iš
baudžiamųjų bylų sužinome, kad „burmi str as« daugiau sia rėmėsi kaimo be nd ruomenių seniūnais. Galima pridurti , jog panašų žemutinės sav ivald os modelį su kon·
traliuojamais kaimų seniūnais naciai pritaikė užimt ose Rusijo s ir kai kurio se kitose
okupuoto s SSRSteritorijose.
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Kaip minėta, negausfa s d uo m enys rodo, kad vokieči11 vykdyt11egzeku cijq an tisemitiniai s mot yva is būta d ar iki paskelbiant prie š žydu s nukreiptus diskrimina vimo
potvarkiu s. D uomenų ap ie Nemakščių valsčiaus apsauginitĮ lietuvitĮ žiaurq elgesį u
žydais ik i masin itĮ žudynitĮ neaptikta . Tad didelės bendruomenės padėtis ir jausena priklausė n uo vokiečitĮ ve iksmq ir vad in am ojo burmi stro įsakymuose skelbiamų
žydų diskriminaci nių suvaržymtĮ ir didėjančių apribojimų.
Atrodo, kad svarbiau sias „burmi stro" da rbas buvo pasiren gti žydų bendruome nės sunaikinimui . Jo liepo s 5 d. datuotame įsakyme Nr. 4 vyravo „žydq kla usima i":
„Visi žydų tautybės piliečiai, gyvenant ieji ūkiuose, turi per 48 val. per sikrau styti
gyvent i į miestelį.
Visi žydtĮ tautybės piliečiai priva lo ka sdien 9 val. ryto atvykti prie valsčiaus bu ve inės, kad ga ut i ta i dienai darbą.
Žydų tautybės piliečiai, tur int ieji prekių, turi padaryti tų prekių sąrašus ir pa tiekti urmo kain om man.
Įpareigojami seniūnai savo seniūnijose prižiū rėt i žydų tautybės piliečius , kad
nesivalkiotų, ir pastebėj us juo s areštuoti ir pr istatyti man .•·•
T ik įsakymo p abaigoje p ridurti nurod ymai dėl komunistų, komjau nuo liq ir mi licininkų. Kaip m atyti, visa vald žia priklau sė bur mistru pa sivad inusiam asmen iui,
kuris negalėjo išsivers ti b e nacių ju odo mi s uniformomis pagalbo s. Gal ima manyti,
kad tada val sčiaus savivaldybė ir po licija kaip įstaigos dar nebu vo suformu otos ir ne atliko savo įprast 11 funkcijų, o savivaldybės pasta te šeimininka vo „burmi stra s". Jo liepos 12 d . įsakymas NemakščitĮ valsčiui ir mi esteliui Nr. 5, sk irtas žydam s, reišk ia kito
holok austo etap o išva kar es:
„ l . Įsakoma vis iem s žyd am s nu o 1941 m. liepo s 14 d. nešioti prie kairės krūtinės
pusės pri segtas Do vydo žvaigž de s 8-10 cm dydžio, išpieštas ant geltonos medžiago s.
Žydai, pasirodę b e šio že nk lo, bus šaud omi vietoje .
2. Draud žiu žyda m s vaikščioti nu o 8 val. vakaro iki 6 val. ryto. Kitiem s civiliam s
draudžiu vaikščioti nuo 10 val. vakaro iki 5 val. ryto.
3. Įsakoma visiems žydams savo dvi rač ius iki š. m . liepo s 13 d . 14 val. pris tatyt i
į Nemakščių policiją." 7 '

Kaip mat yti iš šio įsakymo teksto, viešosios policijo s įstaiga jau buvo pradėj usi
veikti. Tačiau viršaičio funk cijas vis dar atlik o bu rmistru save vadinantis V. Miecevičius. Vad ina si, tai yra atvejis, kai per jį naciai siekė daryti tiesioginę įtaką įvykiams
valsčiuje, taip ignoruodami apskri ties vir šin inko inst ituciją, kurią 1941 m. Birželio
sukilimo metu bu vo atk(1rusi Lietuvos laiki noji vyriausybė. Po liepos 12 d. įsakymo
Nr. 5 turbOt pradėta ren gt is Nemakščiuose steigti žydų getą. Tačiau nea išku, kad a tai
įvyko, ar jame nor s ki ek laiko b uvo uždar yti ir vyrai. Be to, Nemakščil! žydai, tu rbfat
dalis vyn1, kurį laiką buvo laikomi ir aero d ro mo teritorijojc 76.veikiau siai kaip pigi
darbo jėga.
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Paskutini s išlikęs „burmi stro" įsakymas, rašytas 19~ l m . liepos 23 d ., be nu.
men.o, b uvo sk.ir t as v,alsč1·aus i·r miestelio bedarbiam s. Šiem s as m c n11ns grasinan1a
77
išsi ųsti „į darbovietes prievartos būdu be atlyginim o" (ta ~~ bu ~o-~uriam a darbo jėga
. • Rytpru- smose
·
nm·nit 'i) . Ttio inelu Nemakščiuose ve1k1aus 1a1Jau buvo getas . Ne.
d erl 1m
aišku, kaip ilgai vėliau „burmistravo" V. Mieccvičius.
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perduoti pu sbadžiu laikytoms žydėms ir jų vaikams81• Matyt, daugelis žmon itĮ, priar tėję prie spygliuo ta vie la apraiz gyto geto ir prisi minę neseniai vok.iečių įvykdytas ūki
ninkų žud ynes ir už pagalbą žydams bei bendravimą su ja is skelbiamus grasinimu s
bausmėmis, net mi rti m i, išsigąsdavo. Daug kas bijojo net artint is prie pasmerktųjų
aptvaro. Matyt , mie stelyje ir aerodrome įs ikūrę vokiečiai buvo prigrasinę nebe nd raut i
su izoliuotais žyda is ir sargyb iniu s lietuvius , dažnai juo s tikri ndavo.

Nemakščių getas
Vy rų žūtis

Nemakščiuose buvo įrengtas, galima sakyt i, beveik tipini s getas. Jis buvo aptvertas spygliuota viela. 1941 m. vasarą getas veikė šiaurės vakari_ni ~e mi e_stelio pakraštyje. Čia ir dabar yra išlil,a1si dalis pastatų, kuriuo se tada sp1etes1 sugru sto s mote rys
su vaikais ir keli senyvo amžiaus vyrai. Geto ter itorijoje buvo atsidūrusi ir žydams
priklausiusi skerdykla (jos pastatas neišliko )78.
Neaišl-ai, kada Nemakščių valsčiaus žydai buvo atskirti nuo kittĮ gyventojų ir
kada miestelyje atsirado getas. Tačiau reikia atkre ipt i dėmesį į tai, kad ji s buvo įsteig
tas anksčiau nei daugelyje kitų Šiaulių gebitskomisarui H . Ge weckee i priskirtų Šiaulių
apygardos apskričių miestų ir miestelių. Atrodo, kad getą Nemakščiuose naciai įrengė
taip pat gerokai anksčiau nei Viduklėje. žydų izoliavimą galėjo pagreitinti ir minėti
vokiečiai juodom is uniformomi s. Taip pat nepavyko išsia iškin ti, ar Nemakščių gete
kartu su moterimis ir vaikais k1..1rį laiką buvo laikomi ir vyrai, iki ju os u ždarė Viduklės geležinkelio stoties gete (stovykloje). Baud žiamo sio se bylose n em inim as joks
Nemakščių geto komendanta s ar kitaip vadinama s vir šininka s lietu vis. Todėl galima
daryt i prielaidą, jog getą ir jo kalinius admi nistravo viena s m ies telyje esančitĮ vokieči q operatyvininkų ar aukštesn io laipsnio kari škis. Getą sa ugojo vokiečiai ir lietuviai.
Baudžiamųjų bylų liudytojai tarp geto sargybinių sakė matę Joną Rutkauską, kilusį iš
Skaudvilės vis. (Tauragės aps.), buvusį kum etj Aleksą Akramavičių, kilusį iš Kaltinė
nų vis. (Tauragės aps.);y_
Nėra žinoma, kad iš miestelio žydų iki įsteigiant getą ar vėliau iš Nemakščių geto
kalinių būtų tyčiojęsi lietuviai (o ką jau kalbėti apie reiškiniu s, kuriuos būtų galim a pavadinti pogromai s). Iš nelaimingų žydų nesityčiojo net ir tie lietu via i, kurie vėliau savo
noru ar susiklosčius aplinkybėms buvo tapę jų sargy bini ais ar žu di kais. Taip pat nėra
duomem,, kad Nemakščių geto kalines būtų kankinę ir prievartavę vokiečiai, kaip būta
Kražiuose. Tačiau žinoma, kad vokiečiai su kai kuriai s lietuviais apiplėšinėjo žydų, turbūt jau uždarytų į getus, namus. Vokiečiai savo grobį da žniau sia i mainė i svaigalus ir
maisto produktus. O kai kurie lietuviai, kartu su vokiečiais apsilankę žydų namuose,
staiga praturtėdavo. Taip pasidaręs turt ingas K. Staršelskis toliau palaikė ryšius su vo·
kiečiais (kad nebūtų apkaltintas spekuliacija prekių apyvarto s suvaržymo sąlygomis).
Pasak liudytojo Archipo Pancerovo, jis buvo pasistatęs kioską ir prekia vo mėsa80 · .
Gete su maiamečiais vaikais uždarytos motery s sulaukė n e tik vieto s žmonit!
užuojautos, bet ir pagalbos. Lietuvės atneš davo mai sto, bet jį ne visada pavykdavo

NemakščitĮ valsčiaus žydtĮ bendruomenės vyrtĮ žūtis jau apra šyta kitame autoriaus straip snyje 82 , nes jų egze kucij a vyko gret imame Viduklės valsčiuje. Ten Nemakščių valsčiaus žydai vyrai bu vo uždaryti Viduklės geležinkelio stotyje įrengtame
tru mpa laikiame get e (stovykloje ). Čia juo s kartu su Viduklės valsčiaus žydais vyrais
sušaudė sunkv ežimiu atvaž iavusi ma ždaug dvidešimties žudikų vok.iečių komanda 83 .
Nemakščių gete , 1941 m. vasarą vad intame stovykl a, kalina mos moterys apie savo
vyrų ir vyresnių vaikų žūtį neži nojo 84 • Tuo tarpu Nemakščiuose žydės su vaikais buvo
labiau izoliu otos nei Viduklės mie stelyje veikusiame moterų ir vaikų gete.
Pokario m etai s nemak štiškiai ne ką galėjo pasakyt i apie savo mi estelio žydų
vyrų nu žudymą . Kai ku rie liud ytoja i matė, kaip žydai buvo »grupuojami", varomi ir
vežami į Vidu klės geležinke lio stotį85 • Tu rbūt į stoties getą Nemakšči ų valsč i aus žydų
bendruome nės vyra i buvo perkelti per kelis kartus, nes, kaip minėta, jie kaip da rbininkai buv o laikom i ir Nemakšč itĮ aerodro me , kur taip pat trumpą laiką galėjo veikti
nedidelis getas (stovykla). Be to, iš kai kur it! šaltinių galima spėti, kad į geležinkelio
stoties gyvenvietėje veikiantį vyrų getą Nemakščių žydai vyra i ar bent dalis jų buvo
išvaryti anksčiau nei jų tautiečiai iš Viduklės m iestelio.
86

Egzeku
cija prie Legotiš kė s
NemakščitĮ

geta s veikė iki 1941 m. rugpjūčio 22 d. ryto . Jis buvo likviduot as tą
kaip ir Viduklės moten1 ir vaiktĮ getas. Kadang i išgelbėta Vidukl ės žydaitė užsirašė žudynių datą87 , žin oma ir kada išžu dyt os NemakščitĮ žydės su vaik ais
prie Legot iškės (kaimas į ryt us nuo mie stelio) . Tas kaimas dar vadintas ir Šilais, dėl
to iš Rusijos atvyk usiem s tardytoj ams kilo kebluml) tikslinant nusikaltimo vietą. O
Nemakščil) m oten 1 ir vaikl) geto kalinitĮ žudynių prie Legotiškės kaimo laiko (rug pjūčio 22 d.) sovietų represinitĮ įstaigtĮ pareigūnai taip ir nenustatė. Beje, su im tųjtĮ ir
liudytojtĮ parod ymuo se tas nu sikalt imas dažnai neteisingai mini mas vykęs ir rugsėjo,
ir liepo s mėn. Beato dai riškai nega lima pasit ikėti ir kitais baudžiamtĮ_jtJ byltĮ parody mais. Tačiau peržiūrėjus ir suimttĮ vidukliškitĮ baudžiamąsias bylas, galima atkurti
kai kur ias NemakščitĮ žydžiq žfaties detales, kuritĮ neužrašė kalinamus nemakšt iškius
! ardę (labai dažnai - naktį) ir liud ytojus apklausę tardyt ojai.
pačią dieną
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Abiejuo e miesteliuosematyti to paties pirminio jsakymo (ar jsakym4 , nes veikiausiaidalyvavokelių represinių struktūn1 pareig(mai) braižas . Tačiau veiksmai sky.
rėsi, nors kai kurie žudynių organizatoriai ar vykdytojai buvo tie pat ys. Tam įtako~
turėjo ir nacių siekis tą pačią dieną i žudyti abicj4 miesteliLĮ žydus , bet pirmiau nu.
matyta susidoroti su Nemakščių geto kaliniais. Todėl prie l.egoti. kės kaimo duobės
aukoms buvo kasamos naktį .
Įdėmiau įsigilinus į tard)10jLĮ raš)1USsuim14jų ir liudytojų apklauslĮ protokolus,
galima suprasti, kad Nemakščiuose ir duobių b(isimoje žudynių vietoje kasėjus, ir dalį
konvojuotojq bei potenciali11vietinių žudik11teko gaudyti beveik tiesiogine to žodžio
prasme~. Matyt, nuo įsaJ...·ymo visiškai sunaikin ti 1.yd11bendruomenę gavimo iki jo
vykdymo buvo labai trumpas laiko tarpsnis, o nurodymai pasiruošti egzekucijai gauti
ne anksčiau kaip 1941 m. rugpji1čio 21 d. popietę. Nemakščiuose, kaip ir Viduklėje,
buvo mobilizuota, daugiausia iš miestelio ir Legotiškės kaimo , mažda ug dvidešimt
duobkasių. Būsimoje masinių žudynių kapavietėje dvi du obes jie baigė kasti jau prieš
rytą. Duobkasiai nebuvo paleisti namo. Jie, išsJ...-yrus
kelis pabėgusius, ginkluotų sargybinių saugomi, turėjo kelias valandas lūkuriuoti kruvinos atomazgos, apie kurią ir
numanė, ir girdėjo kalbant juos pri žiūrinčius vyrus119• Iškastos dvi du obės kai kuriose
baudžiamosiose bylose vadinamos kanalais. Jų ilgis - maždaug 15 m, plotis - 2,3 m,
gylis - 2,5 m. \'ieną duobės galą, per kurį mirčiai pasmerkti žmonės turėjo būti suvaromi į kapą, buvo liepta i' kasti ne taip giliai. Taigi naciai buvo iki smulkm em1apgalvoję savo makabriškų nusi kaltimų metodiką .
2-ydes su vaikais i egzekucij os Yietą vežė tuome tine Legotiškės (Legotiškių) ga·
tve. Prie jos ar kitaip tada vadinto plento tęsinio buvo ir getas. Būsimos aukos buvo
vežamos maždaug nuo 7 iki 12 valandos sunkvežimiu atviru kėbulu partijomi s po ne
mažiau kaip 60 žmonių 90• Vieni nusikaltėliai ir duobkas iai su skaičiavo, kad mašina
moteris ir vaikus vežė 4 ar Ska rtus, kiti - kad tik 3, dar kiti - net 8 ar 10 kartti9'. Toks
netikslumas liudijant apie tuos pač ius įvykius rodo, kad tiek duobka siai, tiek dauguma sargybinių ir moterų bei vaikų šaudytojų žudyn ių melu patyrė šoką, buvo praradę
orientaciją. Veikiausiai sunkvežimis dideliu kėbulu geto kalines su vaikais vežė 5 ar 6
kartus. Egzekucija žudynių vietoje vyko 3-4 valandas. Sušaud žius atvežttĮ žydų parti·
Ją, duobkasiai turėjo užpilti lavonus žemių sluoksniu.
Apie pačias žudynes prie Lego1tškės kaimo yra išlikę duobkasių ir vienokias ar
kitokias funkcijas vykdžiusių holokausto dalyvių parodymų. Juose dažnai atsispindi
siekis neigti ar mažinti savo kaltę, o tardytojui vardijamų kitų nusikaltėlitĮ vaidmuo ne
visada aEkus. Mat suimtųjų tardymo protokoluose buvo nurodoma daug ginkluoto
būrio, veikusio 1941m. birželio pabaigoje, narių (kaip „bandpovstancy") pavardžių,
o paskui, atsakant į kitą klausimą, tte patys asmenys neretai buvo užra šom i kaip neva
~audę žydus, nors tuos 1vykius skyrė beveik dviejLĮ mėnesių laiko tarpas .
Duobkasių pasakojimai apie žudynes taip pat prieštaringi. Mat, sunkveži1niu
atvežus pirmus pasmerktuosius, duobių kasėjai buvo nu varyti į krūmokšnius arčiau
plento, suguldyti ant žemės ir liepta nežiūrėti'2 • Vėliau dalis liudy toja is tapusiLĮ duob·
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kasių. atveslLĮ prie duobės u;,pilti lavonų žemių sluoksniu, matė kai kuriuos žiaurius
epizodus, kai buvo pribaigiami sužeistieji. Daugiau matyti tie liudytojai galėjo egzekucijai įpusėjus ar baigiantis, kai nuo alkoholio apsvaigę žudynių vykdytojai ir sargybiniai mažiau bepaisė instrukcijtĮ slėpti nusikaltimo eigą. Iš naciams per 1941 m.
rugpjiačio 22 e.l. žydų ž.udynes talkinusių valsč iaus gyventojų labiau~iai įstrigo Juliu~
Darnanskis, šaudęs į moteri s ir vaikus iš kulkosvaidžio9 ' . Po egzekucij os jis nemakštiškiams pasakojosi apie savo „žygdarbį" prie Legotiškė~ kaimo'><.Daugelio kitų vyn1,
naciams talkinusiLĮ tą Nemakščiams kruviną rugpjt:1čio 22 d., vaidmuo neaiškus. Panaudojus kulkosvaidžiu s, iš šautuvų šaudyta mažiau. Duobėje sužeistus žydus dau-

giausia pribaiginėjo iš automattĮ fodynių vietoje buvi; profesionalūs žudikai - keli
vokiečiai (liudytojų įvardijami kaip gestapininkai) ir keli atvažiavę lietuviai. Pastarieji
buvo atvykę sunk vežimiu iš Rasein ių"\ Nemakščiuose žudynes organizavo aukštesnio rango vokiečitĮ pareigi111as
, atvažiavęs lengvąja ma' ina. Jo dalyvavimo ir Viduklėje faktą patvirtino vieno žudynių dalyvio užrašyti išsamūs parodymai. Jie taip pat
patikslina ir papildo minėtą st raipsnį apie holokaustą Viduklės vls.96 Tą straipsnį galima papildyti ir tuo , kad kulkosvaidžiai buvo ne atve1ti iš Raseinių, o paimti iš rusiškų
trofėjin itĮ gi nklų san dėlio Nemakščiuose.

Nemakščių policija žudynių dieną, atrodo, atliko tik organizacines funkcijas,
kuri11išvengti ji negalėjo. Neaišku, ar laikinai policijos viršininko pareigas ėjęs J. jasiulis ir policininkas K. Kemzūra nusikaltimo metu buvo egzekucijos vietoje. O nusikalstamais veiksmais p agarsėjęs minėtas /. Damanskis pne 2ydų šaudytojų prisky rė
(ar tardytojas pagal s ugalvotą schemą į protokolą į rašė pats) ne tik juos, bet ir daug
kitų miestelio ir kaimo vynJ. Tardomas j is paminėjo Vladą Žilinską, brolius Povihj ir Vincą Rudaičius, Joną Vizgirdą, Vaclovą Šimavičių, Martyną Jablonskį, Antaną
Andrulį, Stasį Stulgį, J. Liaudanską, K. Kemzūrą, Stasį Vaznį. Visi jie apibūdi nti kaip
šauli11būrio nariai (nors ne visi tokie buvo iki l 940 m. sovietų okupacijos), nes toks
būrio pavadinima s buvo priimtinesnis nelabai išprususiam Smeršo tardytojui, negalėjusiam suvokti l 940-1941 m. įvykit! Lietuvoje esmės9••
Balandžio 14 d . jau kitam Smeršo tardytojui J. Damanskis patvirtino prieš dvi
dienas savo duotu s parodymus, tik neaišku, ar ui rašytus taip, kaip jis sakė. Tačiau
atsakydamas į kimi imą apie moteris ir vaikus šaudžiusiu~ vyrus, tardomasis iš dalies
pakeitė žydes šaudžiusių vynĮ, kuriuo s „gerai prisiminė", grupės sudėtį. Balandt io
14 d. tardytojo užrašytam e asmenų s,1rašc ndik o J. Liaudansko, tač iau į ji buvo 1trauk
los Antano Ši maviėiaus, Kazio Tolišiaus ir J. )asiulio pavardės. Pastara i įraš}1as kaip
,,gaujos vadovas"98•
Abejonit1 kyla perskaičius M. Jablonskio 1945 m. gegutės 17 d. tardymo pro
tokol.1. Matyti, kad tardytoja s jau sukonstravo ,,wąją įvyki11 1941 m. birt elio p,ibdigoje-rugpjiičio mėn. schemą ir kalt11asmcm1 ,:iraš,J. Šiuos žmones jis bandė jtraukti
ir į 30 „žydšaud žių" skaifoĮ. M. Jablonskis net fo1ojo, kuris iš jtĮ ~uimtas. kuris kur
gyvena, nors pačiam prieš antnĮjį ,uėmimą teko ilgai slapstytis"'. Įdomu, kad, be pen
kiolikos paminė111 „žydšaud žiq", d,tr penk i asmenys apib(idinami kaip buvę „baltqjtĮ
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banditų" b(iryje, bet, suprask, žydLĮ i Legotiškę nekonvojavę ir nešaudę. Tai Stasys ir

Julius Vazniai, J. Liaudanskas, J. Rutkauskas ir Povilas Rukas. Da r kitq tai kategorijai priskirtinų vyn 1suimtasis „neprisiminė". Beje, kitq duomem1 , patvirti nanč itĮ, kad
paminėtas P. Rukas (1942 m. - policijos vachmistras Raseiniuo se) būttĮ veikęs Nemakščiuose, nėra.

O i išgirstą iš M. Jablonskio sąrašą asmenų, konvojavusitĮ žydu s į Legotiškę, tardytojas Averjanovasįtraukė P.Karpių, tėvą ir sūnq Marcinkevičius, P. Rudaitį, P. Rudį,
J. Vizgirdą, J. Damanskį, A. Šimaitį, Tarozą, S. Pilipavičių, S. Stulgį, S. Naujoka iq,
S. Jurgilą, V. Rudaitį ir Stasį (pavardė neįskaitoma) iš Pagojaus kaimo 100•
Į pokario mettĮ apklausti protokolus reikia žitirėti gana kritiškai. Dauguma iš
žmonių žudikais apibūdintų vyrų egzekucijos metu buvo sargyb iniai, o kai kurių žudynių vietoje išvis nebuvo. Nereikia pamiršti, kad soviettĮ ta rdytoja i per vertimo iš
lietuvitĮ kalbos ir į lietuvių kalbą manipuliacijas įrašydavo ir tikrovės neatitinkančių
parodymq (tai lengva padaryti vertėjaujant „liaudies gynėjui", kaip buvo Nemakščiuo
se) arba juo s išmušdavo iš suimtųjtĮ fizinėmis priemonėmis, gras inim ais ir pan. Tad
parodymus, susijusius su nusikaltimais prieš NemakščiLĮ žydų bendruomenę, reikia
naudoti apdairiai. Įdomu, kad net Komijos ar kitq regionų lage riuo se nemak štiškiq
baudžiamąsias bylas užbaigiantys tardytojai nesirėmė visais Šiluvoje (čia kurį laiką
veikė iš sugriautq Raseinių perkelta NKGB-NKVD apskrities įstaiga), Raseiniuose ar
Nemakščiuose išgautais ir užrašytais parodymais.

Dė l aukų

statistikos

Apie 1941 m. vasaros Nemakščiq valsčiaus žydq aukas gal ima spręsti tik iš
Ypatingosios valstybinės komisijos 1945 m. pirminių dokumenttĮ. Jie buvo
rengiami paskubomis. Nemakščiuose tai darė tas pat s NKVD Raseinių apskrities
skyriaus jau nesnysis leitenantas rusakalbis Kušnarenk a, kuris tardė ir daugelį suimtų nemakštiškiLĮ. Ypatingosios valstybinės komisijos užduotį surinkti duomen is apie
l 941 - 1944 m. aukas valsčiuje jis atliko per dvi diena s. 1945 m. kovo l 9-20 d. su
minėtu vertėju T. Pancerovu (1941 m. pradžioje jis atvyko iš Lenk ijos) pakl ausinėj us
tik kelis NemakščiLĮ miestelio ir artimesnių kaimų gyventojus, buvo sura šyti trumpi
jų kaip liudytoj tĮ apklausos protokolai. Kovo 20 d. jau atsirado ir ba igiamieji „dokumentai ": ,,apibendri ntos žinios" apie visas karo pradži os ir nacmečio au kas valsčiuje,
suimtu s ir išvežtus dirbti i Vokietiją asmenis (tardytojas Kušnarenka iš Maskvoje rezidavusios sovietų Ypatingosios komisijos klausimyno i ba igia muosiu s dokumentus
net perkėlė „sričitĮ" ir „ rajonų" terminus, kurių Lietuvoje dar nebuvo) ir Nemakščių
milicijos viršininko rusakalbio Šalajevo raporta s apie žydžių ir jų va ikLĮ žudyniLĮ vietlĮ,
Trumpučiame raporte rašoma, kad nenustatyta, kiek žydų nužudyta d viejo se duobėse
prie Legotiškės kaimo 101
. Turbūt tai netenkino viršininktĮ, o laiko nebebuvo: jau reikėjo atsiskaityti už atliktą užduotį. Matyt, dėl to dar tą pačią d ieną atsira do Antano
Barkausko „liudijimas", kuriame, be kita ko, rašoma, kad „1941 m. vokiečių buvo
soviettĮ
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žvėriškai sušaudyti 543 gyventojai žydai, dalis palaidota Nemakščiq valsčiuje, o dalis
02
Viduklės valsčiuje"' • Nežinia, iš kur paimtas toks tikslus skaičius. Taip pat kovo 20 d.
šalajevo ir valsčiaus vykd omojo kom iteto pirmininko Šilkaus surašytame akte nuro domas per nacitĮ okupaciją sušaudyttĮ 568 valsčiaus gyventojLĮ skaičius 10 3, vadinasi,

buvo priskaičiuoti ir karo pradžioje nužudyti įkaitai lietuviai.
Vėl iau publikuo tame masiniLĮ žudynit1 sąraše klaidingai nurod oma, kad visi tie
543 žydai nužudyti už 1,5 km nuo Nemakščit1' 04, t. y. Legotiškės kaime. Yra abejonitĮ
dėl 243 nužudytLĮ prie Viduklės geležinkelio stoties Nemakščių ir Viduklės valsčitĮ
žydtĮ vynĮ ir 14- 15 mettĮ amžiau s berniuktĮ skaičiau s, kur į tyr inėtoj as A. Pocius paėmė iš Viduklės bažnyčios istorijo s rankraščio, pir minio šaltinio 105 • Iš tų aukų, kuriLĮ
galėjo bC1tidaugiau ( vienoje Ypatingosios komisijos lentelėje įrašyti 263 sušaudyti
žmonės 1 0I'), bent du trečdaliai buvo Nemakščių žydai. Istorikas A. Girčys apie NemakščiLĮ valsčiaus žydų aukas per masin es žudynes rašo, kad Legotiškės kaime sušaudyta 340 moteni ir vai kų, o prie Viduklės geležinkelio stoties - apie 200 žydų 1° 7• Galima tik pridurt i, kad Legotiškėje buvo nušaut i ir keli senyvi vyrai. Nemakščių žydų
bendruomenės auh i statistiką papild žius nužudytaisia is iki masinių žudynių ir po j tĮ,
preliminarū s žydtĮ tautos nu osto liai valsčiuje - 560-570 asmemi.
1945 m. Ypatingoji komis ija galėjo surink ti tikslesnius žydų, taip pat ki tų tautybių valsčiau s g yventojų ir raudonarmiečiLĮ žC1tiesduomenis. Tačiau iš Sovie ttĮ S,1jungos ats itĮS tLĮ ir atsai niai dirbančių NKVD pareigūnų nedomino tragiškų 1941 m.
vasaros įvykit) svetimame krašte aplin kybės .
Be to, kaip ir dėl Kraži tĮ bei Viduklės valsčiaus įvykiq , lieka neaiškumų, kokios
nacitĮ stru ktūros ir kada vykdė holokaustą pr ieš Nemakščių valsčiaus žydus. Galėjo
būt i, kad rugpjC1čio 22 d. masin es žudyne s Legotiškėje rengė ir vykdė Raseiniuose
reziduojančio 3/ A operatyv inio bū rio padalinys, o iš Tauragės aps. į Nemakščius
atvykę operatyvini nk ai čia jau anksčia u buvo at likę represines funkcijas prieš žydus (arba įvairitĮ struktC1rų pareigūnai veikė išvien). Tad su savo vaikais sušaudytos
NemakščiLĮ žydės, kaip ir jų tautietės iš Viduklės, galbC1t pateko į 3/ A operat yvinio
bC1rio vado SS šta ndartenfiurerio K. Jagerio suvestin ę, atspindinčią jo pavaldinitĮ iki
194 1 m. gr uodži o l d. nužudytLĮ žydq statistiką. Tos suvesti nės vienoje eilutėje nurodyta, jog 1941 m. rugpjūč io 18- 22 d. RaseinitJ apskrityje nužudyta 1926 žydai.
Iš jų 466 vyrai, 440 moteni ir 1020 vaikt1'08 • Tačiau rugpjC1čio 22 d. prie NemakščitĮ
ir Viduklėje su šaudyt i žmonės galėjo pat ekti ir į Tilžės operatyvinio bC1ri
o 1941 m.
vasaros 5502 aukti statistib1' 0". Neatmestina ir prielaida, kad Tilžės opera tyvininkai
susiję tik su abiej LĮ va lsč itĮ žydtĮ vyn i egzeku cija geležinkelio stotyje. Galėjo bC1tiir
taip, kad dal į NemakščitĮ žyd LĮ sušaudė Šiauliuose kuri laiką stovėj usio 2/ A operatyvinio b(1rio (to s pačios A operatyvinės grupės) žudiktĮ padalinys. Tačiau tai reikia
patvirtinti arb a paneigti. Tikėti na, kad kokiose nors holokaustą vykdžiusitĮ vokiečitĮ
pareig(1m1ataskaitose, žini araščiuose ar jtĮ kopijose, esančiose Vokietijos (ar JAV ir
Rusijos) archyvuose, galima b(1ttĮ rasti tikslesnitĮ duomemi ne tik apie nužudytus
prie Legotiškės ir Viduklės geležinke lio stot ies žydus, bet ir apie atsakingas nacitĮ
strukrnras ir nusikaltu sius asmeni s (vokiečius ir vietinius talkinin kus).
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Išvados

Raseinil! apskr ities šiaurės vakarq dalies KražitĮ, Viduklės, Nemakščiq valsčiuo.
se holokausto eiga turėjo ir panašumq, ir skirtumLĮ, Net ir kol kas negaus( 1s šaltiniai ir
žinoma įvykiq seka rodo, kad tose vietovėse aktyviai veikė Tilžės operatyv inio btirio
padaliniq profesional(1s žudikai (atvykę kartu su puola nčiais verm achto daliniais},
kuri e kontrolia vo kaimyninę Tauragės apskritį. SS brigad enfiurerio F. W. Stah leckerio
vadovaujama A operatyvinė grupė į žydLĮ persekioj imą ir žudynes daugely je Že111ait
ijos apskriėitĮ įsitraukė pam ažu ir vėliau.
Galima teigti, kad bolševikams 1940- 194 1 m. visuose trijuose valsčiuose nepavyko tautiniu pagrindu supriešinti gyventojq, nuteikti lietuviL!prie š žydu s. O naciams
194 1 m. vasarą nepavyko sukelti vietos gyventojl! anti semitiniq nu ota ikl1 (ką jau kalbėti apie pogromus ), nors jas akivaizdžiai reiškė tiek kai kurie vokiečiq kare iviai, tiek
žydq diskriminavimą, izoliavimą ir žudynes vykdę naciLĮ represinit1 ope ratyvinių padalin iq karininkai . Tačiau jie karo pradžios suvaržymq sąlygomis pajungė savo interesams Vokietijos-SovietlĮ Sąjungos karo ir 1941 m . Birželio su kilim o pradžioje, dar iki
ateinant vokieči q kariuomen ei, veikti pradėjusi us savara nkiu s apsa uginius (antisovietin ius sukilėlius}, vėliau vadintus partizana is, baltaraiščiais ir kitaip. Nemakščiuose
jq būrį, kurio gretos iki žydq masiniq žudyn it1 praretėjo, vokiečiq operatyv ininkai
kont roliavo per kariuomenės Skaudvilės komendant(1rą ir per savo patikėtinį - va•
dinamąjį valsčiaus ir miestelio burmi strą. Tokio patikėtinio Kraž iuo se ir Viduklėje
nebuvo. ,,Burmistras" jau 1941 m. birželio pabaigoje pra dėjo skelbti Nemakščiq vals•
čiaus žydus diskrim i nuojančius įsakymus .
ž ydam s diskriminuo ti, izoliuoti, konvojuoti ir egzekuci jai vykdyti trūkstant
lietuvių, nacių operatyvininkai pasitelkė pagalbinius policininkus ir atsitik tinius
vyru s. Dar besiformuojanti ir negausi aptar iamq valsčių nuova dq viešoji policija
masinėse žudynėse nebuvo verčiama dalyvauti (išskyrus atvejus, kai jose dalyvavo
asme niškai apsisprendę pareigūnai), tačiau turėjo atlikti kai kuria s su „žydL!klausi·
mu" susijusias organizacines funkcij as. Visuose triju ose val sčiuose aukos į žudynių
vietą buvo vežamos sunkvežimiais (kitose Raseinių ap skrities vietovėse dažn iausiai
var ytos pėsči omis) .
Kražiuose trumpalaikis getas veikė ūkin iame dvaro p astate. Viduklėje ir N~makščiuose getui panaudot i žydams priklausę pastatai. Tačiau pastarajame miestely!e
buvo įrengtas tipiškas mažas getas su spygliuota t vora, kurį saugojo čia rezidavu.s_i~
nacių operatyvininkų juodomi s uniformomis prigąsdinti ir kontroliuojam i vokieci~i
ir lietuviai. Tuo tarpu Viduklės sinagogoje ir buvu sioje žydų mokyk loje su va1~~1~
laikytos žydės nebuvo aklinai izoliuotos, o lietuvių sarg yba buvo labiau nomin ali (zy
<les išleisdavo į kaimus parsinešti maisto). Abiejų valsčių žydai vyrai savo paskutu; ;,
gyvenimo dienas praleido Viduklės geležinkelio stot ies gyvenvietės gete (stovyklo\is
prie kurio juos sušaudė vokiečiai (data nenu statyta). Tų valsčių moteri ~ su vai\tį
nužudė vėliau tą pačią 1941 m. rugpjūčio 22 d . prie Viduklės ir Nemakščn1. RugPJ
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(data kol kas neaišk i) per vieną egzekuciją išžudyti ir Kražit! valsčiaus suaugę žydai,
tačiau daugu ma vaikl! (kiti pasislėpė) veikiausiai buvo sušaudyti rugpj(1čio pabaigoje.
Preliminar[1s holokau sto aukų 1941 m. vasaros skaičiai : Nemakščit! valsčiuje - 560570 asmemi, Kra1.itĮ - apie 370, Viduk lės - 160- 170.
1941 m . rugsėjo vidur yje naciai baigė naikinti miesttĮ ir va lsčit! žydtĮ bendruomenit! likuči us visoje Raseini11apskrityje (tai Lietuvos apskritis, anksčiausiai netekusi
gyventojtĮ žydLĮ) . Čia gyvi liko stengęsi gelbėtis ir besislapstantys bei lietuvių paslėpti
vietiniai ir kiti žydai. Jei ne žmones po jkaitų žudynil! ir dėl naciLĮ draudimtĮ bendrauti su žydais bei grasini mLĮ mirt im i už paramą jiems kausčiusi baimė, pagalba persekiojamiems žydams gal ėjo būti dides n ė.
Visuose tr ijuose valsčiuose vokiečių represinit! struktūrų pareigi:inai ar kareiviai
dalyvavo svarbiausiuose holokau sto etapuose (diskriminavimas, izoliavimas, žudymas). Matyt, viena iš didesnio nacil! dėmesio pr iežasčių - strateginė tq va lsčitĮ padėtis
dėl svarbil! geležinkelil! ir plentq. Be to, ir negausūs duomenys rodo, kad vok ieči ai
vykdė egzekucijas antisemitinia is motyvais dar iki paskelbdami prieš žydus nukreiptus diskriminavimo potvarkius. Vėliau vokiečit! kareiviai ir operatyvininkai grobst ė
getuose uždarytLĮ žydt! turtą (Nemakšč i ai), prievartavo žydaites (Kražiai), sadistiškai
kankino getl! kalin ius ( Viduklės gižk. stotis) ir pan.
Duomem1, kur ie rodyttĮ valsč it! savarankit! apsauginitĮ (sukilėl i tĮ ) ir vėliau
naciams talk inusil! lietuvių žiaun1 elgesį su žydais iki masiniq žudyn i ų, neaptikta.
Per egzekucijas t ik keli lietuviai žud ikai pernelyg stropiai „darbavosi" šaudydami ar
pribaigdami auka s. Egzekucijose dalyvavę lietuviai šaudė į savo buvusius kaimynus
žydus bijodam i, kad nepaklusę gali b[1ti sušaudyti patys (Kražiai), arba prieš tai ap·
svaiginti atgabentais alkoholiniais gėri ma is (Viduklė, Nemakš čiai). KražitĮ val sčiu
je vokiečitĮ karininkams pavyko pasiekti (toks jlĮ tikslas akivaizdus iš baudžiamtĮjų
bylq), kad aukl1 krauju susitepilį kuo daugiau lietuviq. Čia dauguma žydus lydėj usių
lietuvi ų prieš egzekuc iją net nežinojo, kad bus vežami šaudyti žydt! (sakyta - į darbus). Viduklėje ir Nemakščiuose žudikl) lietuvil) skai čius buvo daug mažesnis ir dėl
to, kad žydams žudyti buvo panaudoti kulkosvaidžiai. Ten daugumai paskutiniame
holokausto veiksme dalyvavusit) lietuviLĮ naciai skyrė konvojuotojtĮ, žudynių metu
tu štėjan č io geto ir šaudymo vietos sargybinitĮ vaidmenį . Tačiau tai ttĮ asmcm1neatleidžia nuo kal tės, kurią daugelis j tĮ mėgino išpirkti soviettĮ imperijos koncentracijos
lageriuose.
Ateityje rasti nauj i šaltiniai ir patikimi faktai iš uis ienio istoriktĮ naudojamtĮ dokumentLĮ leis atsakyti į kai kuriuos straipsnyje iškilusius klausimus ir giliau pažvelgti
į holokausto istorij ą ne tik aptar tuose Raseinit! apskrities valsčiuose, bet ir visoje Lietuvoje. O papildyta istoriogralija geriau atskleis Lietuvos žydq tragedijos ypatun_1us
Vidurio ir RyttĮ Europos holokausto istorijos kontekste, jgalins atsisakyti abciot1m1
jos vertinimo stereotiptĮ ir supaprastinto zydt! bendruomenitĮ žudynitĮ modelio rekonstruk cijos kai kuriuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
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Stanislovas Buchavec kas

DESTRUCTION
DFTHEJEWISH COMMUNITY
IN NEMAKŠČIAI RURAL
DISTRICT
IN 1941

This thir d article (of three ) on th e Holocaust in the summer of 1941 in the north-western part
of Rase inia i District continues a series of articles about the destruction of Jewish communities, the two othe r ar ticles bei ng ab out Kražiai and Viduklė Rural Districts (see Genocidas ir
Rezistencija,2009 No. 2(26 ) and 201 O No. 1(27).
The Nemakščiai Je wish community, wh ich main ly accumulat ed capital from se lling horses,
was the rich est of the ne ig h bourin g shtet ls (i.e. towns with a predominant ly Jewish po pula tion). Amo ng the di strict a nd rural dis trict centres, Nemakščia i in 1940 was the on ly sett leme nt with a majori ty of Jews (pop ulation of around 650). The on ly neighbouring Iocations
with a large r Jewish pop ulation we re the towns of Rasein iai, Jurba rkas, and Kel mė.
During the Soviet occ u pation of 1940-1941, underg round ac tivities were tak ing place in
th is rural distric t. At th e beginning of the war betwee n German y and the Soviet Union and
the June 1941 Upr ising, pr ior to the Nazi Wermacht entering Nemakšč i ai, m e mbe rs of the
und erground movement organ ised themse lves into an independen t un it for the protection
of the inhabitants a nd thei r property. The rural distric t suffered losses (the church was burnt
down ) and there we re victims on both warring sides. ln revenge for Germa n soldiers killed
by the Red Army, th e Nazis killed seve ra l hostages - eig ht Lithuan ian men from the villages
of Švendūna and Geidėnai and an ot he r three from the village of Očikiai. Th e Nemakščiai
Rural Distr ict, which was in a strategic location at the crossing of the road and rail connect·
ing Tilsit a nd Riga w ith the žemaičiai Road , was controlled by the Skaudvilė Commanda nt
(Tauragė Distr ict) and a unit of the Tilsit Opera tion al Squad (later - Operationa l Group A,
which ca rried out th e massacre o f Jews in Lithuania ). On 26 and 27 June 1941, men from
the se lf-protection uni t of Nemakščiai Rural District were taken to Skaudvilė (th eir numbe rs wer e reduced by th e murder o f the hostages), given instruct ions, and a rmed with ri0es.
Remnan t s of th is sq uad, which acquired the informa l status of a supporting pol ice force and
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was supplemented with recruit s, aided the Germans stationed

in th e rural d istrict to carry

out the neutralisation, discrimination, and isolation o f the Jews.
The Nazis appointed

v. Miecevičius

as Burgomeist er o f t he Nemakščiai Rural District.

He usurped the functions of governing the rural district and police. As early as 30 June,

Mieceviėius started issuing o rders discrimina t ing against th e Jews of the rural distr ict and
on 14 July ordered them to wear yellow stars of David. Th e Nazis impr isoned Jewish men
of the Nemakščiai Rural District in a ghetto (cam p} near the rai lway station in Viduklė and
then killed them there (together with the Jews of Viduklė Rura l Distr ict). The nearly'classical'
ghetto established in Nemakščiai and fenced w ith barb ed w ire was guarded by Germans
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s

Kelmės

ir Vaiguvos

valsčių
žydų bendruomenės

ir jų žūtis
1941 m.

and Uthuanians. It operated until 22 Augu st, when the women and ch ild re n imprisoned in
the ghetto were shot dead in Legotiškės Village. Two pits for the vic t ims were dug at night.
According to witnesses, the massacre was carried out by, as they said, Gestapo men - the
Germansand several Lithuanians who cam e from Raseiniai. From th e loca l 'sidek icks: Julius
Damanskis'distinguished' himself by shooting with a m ac hine -gun, whe reas many others
were convoy men or guards.
It should be noted that in all three rural areas, the Bolsheviks fa iled t o set t he inhabitants
against each other on an ethnic basis in 1940 -19 41 or to turn the Lithuan ians against the
Jews.Neither were the Nazis able to provoke anti-Semit ism in the loca l popu lati on in the
summer of 1941. Executionson an anti-Semitic basis were ca rri ed out by th e Germans prior
to proclaiming discriminatory decrees against the Jews. Germa n so ldiers and men from
operational units plundered the p roperty of the Jews isolated in the ghe tt os (Nemakščiai),
raped Jewishwomen (Kražiai), sadistically tortured prisoners of the ghet to (Viduklė railway
station), etc. No information was found about cruel behaviour

by Lit h uanians from the

independent self-protection units (rebel s) who lat er aide d the Nazis aga inst Jews. The
Lithuanians who assisted the Nazis were intoxica t ed with alco hol prio r to carry ing out the
executions; the victims were brought from th e ghettos for exec ution in lo rries. ln Kražiai,
Germanofficers managed to achieve thei r goal that as many Lithuania n s as possi ble would
have their hands stained with Jewish blood. ln Viduklė and Nemakščia i few Lith uanians
participated in carrying out th e massacre, largely because t h e kill ings were conduc ted using
machine guns.
ln 1941 the Jewslost over 560 people in Nemakščia i Rural Dist rict, abo u t 370 in Kražiai Rural
District,and 160- 170 in Viduk lė RuralArea. ln Raseiniai Distr ict, no Jew ish comm u nities were
left by September 1941.
New sourcesand reliable information found in the futur e in docume n ts cu rrently used by
historians abroad wil l allow the provision of answers to th e questions

raised in the article

and the exploration of the Holocaust in Lithuania in m ore detail , si nee Uthua ni a in 1941 was
turned into a firing ground for a mass Jewish massacre on the European scale by German
Nazis. The supplemented historiography will better reveal the spec ifics o f th e tr agedy of
Lithuanian Jews (and of the Holocaust within the European context}

and wi ll help reject

doubtful stereotypes of its interp retat ion and a simplified reco nstru ctio n of the mode l of the
destruction of the Jewish communities in the towns and villages of Lith uan ia.

Straipsnis tęsia Vokietijos nacių 1941 m. vykdytų pietvakarių Žemaitijos miesttJ
ir mies telitĮ žyd ų žudynių tyrimus. Tačiau šįkart ne sir ibojama vien o valsčiaus bendruomenės (kad ir kokia didelė ji būtų buvusi ) tr aged ija, bet gilinama si į dviejų kai myni nių va lsč i tĮ 1941 m. vasaros įvykiq ir į jų interpr etavimo problemas. Straipsnis
nepretenduoja į išsamią s tudiją. Iš karto reikia pasakyti, kad net panaudoti nauji šalt iniai neleidž ia atsakyti į visus klausimus. O gilin im asis į naują faktografinę ir atsimin illltĮ medžiagą iškelia naujtĮ klausimų. No r int į juos atsakyti, reikia sus ipažinti su daugiau archyvi nitĮ ša l ti n itĮ ir atlikti papildomtĮ tyrimq. Ypač tai pasakytina apie Lietuvą
okupavusitJ Vokietijos naciq - tiek žydtĮ ho lokau sto priemonių ir žudynių organiza torit1, tiek tiesiogi n ių žyd tĮ gettĮ valdytojtĮ (t. y. karo komendanttĮ, operatyvinių pada linių karininkų, kittĮ vokiečitJ įstaigtĮ pareigūmĮ) ir ten įkali nttĮ žmonių kankintojtĮ
(jais neretai bu vo ir 1941 m. vasarą ver m achto užnu garyje esantys vokiečitĮ kare iviai),
tiek 111asinit1ir kittĮ egzeku cijų vykdytojtĮ ir žudiktĮ - vaidmenį. Jis istoriografijoje kol
kas nėra išsa m iai ir tinkamai susisteminta s bei faktografuotas.
Iš da lies įvyko tai, ko 1941 m. siekė vokiečitĮ saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės (Ei11sat
zgruppe) vadas SS brigadenfiureris Franzas Walteris Stah lecke ris, - kad vokiečitĮ saugumo policija „veikttĮ užkulisyje.( ...) viskas turėjo atrody ti taip,
tary tum vietiniai gyventojai viską b(1tLĮ darę savo iniciatyva, na t(1raliai reaguodami į
ligšiolinį komunistLĮ terorą ir žydtĮ pr iespa ud :1.( ...) Vienas saugumo policijos uždavi n itĮ buvo ska tin ti apsivalymo tenden cijas ir nukreipti jas tinkama vaga, kad valymo
operacijos [žydtĮ žudynės. - S. B.] pasi ba igttĮ kuo gre ič iau. Ne mažiau svar bu bu vo
sukur ti neginčijam,, faktą, kuri uo vėliau b(1ttĮ galima įrodyti, kad išvaduoti gyve n to jai patys savai m e griebėsi griežčiausitĮ priemonitĮ prieš bo lševikinius ir žydi škuos ius
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priešus. Tai reikėjo padaryti, kad neiškiltLĮ aikštėn voki~čitĮ _istaig_LI 1_1u
rodymai."' lgy.
vendinti naciqsiekį dėl žydq žudyniLĮ kuo daugiau kaltes pnm estI vietos gyventojallls
iš dalies padėjo ir tai, kad SovietqS,)jungoje ir jai priklausančioje Lietuvoje 1940 - 1944
meltį istorijakelis dešimtmečius buvo falsifikuojama. O kitLĮ šal iLĮ istor ikai ar publicistai neretai vadovavosisovietLĮ propagandos stereotipais arba buvo j tĮ veikiam i. Be to
kai kurie Vakan1tyrėjai pateko į minėto F.W. Stahleckerio „neginčijamlĮ faktt( ratą:
kuriam susidaryti padėjo dar ir ta 1941 m. istorijos aplinkybė, kad nacitĮ pareigt'inai
daugeliįsakymtĮ persekioti ir žudyti žydus duodavo žod žiu. Daž ni ausiai tokiu žodiniu nurodymu 1941 m. Birželiosukilimo metu ar vėliau susidar iusios lietuvitĮ laikinosios savivaldos institucijos, policija ir kai kurie vietiniai gyve ntoja i bu vo įtraukti į
žydtį išpilielin imo, diskriminavimo ir izoliavimo priemo nes, o vėliau (jeigu žydai ne.
buvo perkeliamiį kitas apskritis ir valsčius) - ir į žudynes. Tad Lietuvos archyVlĮ fondų
bylose faktus ir kitas vokiečiq saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės būrio
(Ei11
satzko111
mm1do) ar ypating\)jLĮ bC1riLĮ (So11derko111111andos)
padaliniLĮ profesionalių
žudikLĮ dalyvavimo atskirq Lietuvosvietovių holokausto įvykiuose žinias reikia rinkti
po kruopelę, ieškoti liudytojų, dar galinčių tuo klausimu padėti atsi m inim ais. Dar nepanaudotos ir svarbiq istorijosšaltinių paieškų u:i,sienio šal i tĮ archyvuose galimybės.
Nu stačius didesnį , nei iki šiol manyta, n acių operatyvi ninkų, verm achto karininkLĮ ir vokiečiLĮ okupacinės civilinės valdžios įstaigos (gebitko m isariat o) Šiaulių
apygardojevaidmenį nesumažėtLĮ į naciLĮ vykdyto holoka usto pinkles įtrauktq ir
žmoniškumui nusikaltusiqkonkrečiq lietuviLĮ kal tė. Daugelis jų kalėjo sovi etų konclageriuose,jq šeimos buvo represuotos ir ištremtos. Tačiau baudž iamos iose bylose suimtt)jqir liudytojqparodymai dažnai buvo falsifikuojami. Todėl nereta i bylas kartu su
kaliniais iš Vorkutosir kitų GULAG'okonclageritJ grąži ndavo atgal į L ie tuvą papildo•
mai ištirti. Buvonemažai atvejų, kai paaiškėdavo, kad tardy tojas, padeda mas ve rtėjo,
buvo sukurpęs „reikalingus" parodymus ar perkėl ęs iš vienos bylos į kitą suimtuosius
inkrim inuojančius faktus. Iš baudžiamtĮjLĮ bylLĮ apeliacijlĮ (dar iki Josifo Stalino mir•
ties),jq persvarstymo(jau chruščioviniais meta is) ma tyti, kad mušam i suimtieji savo
parašu patvirtindavo viską, ką į tardymo protokol ,} no rima i by los eigai patvirtinti
įrašydavo tard)'tojai. Tokiq tardymų metu kankinam i ir sumu šti „baltieji partizanai"
(per 1941 m. Birželiosukilimą ar vėliau į vietovės apsaugos biirį įstoję vyrai) parody·
muose „išvardydavo"kiltį asmenq, 1941 m. ,,išdavu siLJTėvynę", pava rdes (iš tikntit!
jos būdavo įrašomos tardytojo pagal jo ar vietos striblJ n orą k,1 nors nuba usti, kam
nors atkeršytiuž suėmimą nacmečiu ar pan.). Kaltinim ui sust ipr int i bodavo įrašomi
nusikaltimaižydams. Tikrovėje daugelis tų asmenų nebuvo prisidėję prie holokausto
kaip nacitĮ talkininkai,bet per 13irieliosukili1rn1ir kurį laiką po jo savo vietovėje atli·
ko savanorio sargybinio funkcijasir pasitraukė iš apsaugos bii rio dar iki to laiko, kada
naciai tokio sumažėjusio būrio vyrus pradėjo naudoti savo u žmač ioms prieš žydus.
Šiamestraipsnyje nekartosime ankstesniuose trijuo se Rasei niLĮ apskričiai skir·
tuose straipsniuose1 pateiktq įvadinės dalies teiginitĮ ar 1940 - 194 1 111• laikotarpio
(bolševikmečio ir nacmečio pradžios) įvykiLĮ Lietuvoje vertin imtJ ir holoka usto temai
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skirtos isto riografijos (Sauliaus Sužiedėlio, Art:1110
Bubnio, Solomono Atamuko, Dovo
Levino, Valentino Brandišausko ir kiltį autor iLĮ darbLĮ apžvalgos). Tik reikia pažymė
ti, kad sovietiniuose tekstuo se (įskaitant periodiką) tarp ideologinių klišit), ku riom is
buvo koneveikia mi vadina m ieji buržuaz iniai nacionalistai ar „vanaga i iš už Atlanto "
(lietuvitĮ išeiviai, siekę atkurt i Lietuvos va lstybę), galima rasti faktLĮ, padedančiLĮ po
beveik septyniLĮ dešimtmeči tĮ plačiau praskleisti istorijos šydą ir geriau ištirti holokaustą Kelmėj e ir Vaiguvoje. Tačiau sovietmeči o period ikos tekstuose, kaip ir minė
tose baudž iamos iose bylose, yra ir klastočių, ir atvejų. kai žydų žudikai ar konvojuotojai buvo suplakt i su vyrais, ku rie dar iki įžengiant vokiečiLĮ kariuom enei įsitraukė i
Lietuvoje vykstan tį suk ili mą, nukreiptą prieš sovietų valdžią ir Raudon ąją a rmiją. Be
to, žydai sovie t m ečio stra ipsn iuose dažnai virsdavo žmonėmis be tautybės - ,,tarybiniais piliečiais". Tad rašan t straipsnį pasinaudo ta įvairiu laiku užrašytais arba patekusiais į periodiko s stra ipsnius 1941 m. įvykių liudytojų atsiminimais.
Iš naujes nės lietuv i ų lokalinės istoriogralijos galima paminėt i knygą „Kelmės
kraštas"\ Kelmės rajono kraštotyr ininko Vaclovo Rimkaus , istoriko Alfonso Eidinto
ir kitų autoriLĮ straips nius. Jų pavadin ima i pateikiami nuorodose. Tyrinėjant šios Žemaitijos dalies žydq žOtį susipažinta su anglų kalba parašyto darbo „Kel mė - išraut as
medis (Lietuva)" 4 dalimis, skirtom is holokau sto įvykiams Kelmės valsčiuje nušviesti.
Tekstai apie žydLĮ bendruomenės naikinimą daugiau sia parengti pagal keli LĮ išsigelbė
jusiq Kelmės valsčiaus žydLĮ atsim inimus. Jie yra svarbos 194 1 m. įvykių tiek RaseiniL!
apskrityje, tiek visoje Žemait ijoje istoriografijai.
Sovie tinės lietuvitĮ enciklopedijos Kelmei skirtu ose straipsn iuose apie žydu s
neužsi minė net pateikda mos metLĮ, kada žydai Kelmėje sudarė gyventojLĮ dau gu mą ,
duomenis. Su holokaus to įvyki ais susijus iuose sakiniuose nužudyti žydai pateko i mi nėtą auh 1 be t autybės (,,tarybinitĮ žmonili") kategoriją . Įdomu, kad iš tLĮ enciklope dijų straipsnitĮ aiškiai matyti, jog apibt1dinant XIX a. ir XX a. pirmuosi us deši mt mečius neretai buvo remiamasi JAV išleista „Lietuvių encikloped ija" ir Bronia us Kviklio
,,Mūsų Lietuvos" ketvirt uoju tomu \ kur išryškintas žydLĮ vaidmuo aprašomtĮ gyven viečiLĮ istorijoje. JAV išspausdintLĮ lei diniLĮ tekstuose apie gyvenv ietes nepamir šta
parašyti ir apie Kel mės valsči u i p riklausančiame Lioli tĮ bažnytkaimyje gyvenusius
žydus". Į Lietuvoje leidžiamq enciklopediniLĮ leidiniLĮ vietoviLĮ aprašymus žyda i sugrįžo po 1990 m . Mt1SLĮ tyrimui esminis yra šis enciklopedijos sakinys: ., 194 l 07 26
Paverpe nio kaime (pr ie Kelmės) vok. okup. valdžios nurodymu nužudyta ir užkasta
apie 480 Kelmės miesto ir apylinkiLĮ gyventojtĮ iydLĮ." Aiškinanti s abiejLĮ valsč i LĮ žy<lLĮ
t raged iją svarbi yra Lietuvos žyd tį Izraelyje .isociacijos suda ryta le ntel ė .,Masinių žudynit) vietos ir datos ". Joje surašytos Lietuvos vietovės, turėjusios dides nes ar ma žesnes žydtĮ bendrn omenes ir, je i yra koki LĮ nors duomem1 ar ska i č iav i nHĮ , nurod ytas
auktĮ skaičius, žudyniLĮ vieta ir data. Prie Kel mės vietovardžio le ntelėje įrašytas 2000,
prie Vaiguvos - 118 auktĮ skai či u s".
7
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Kelmės va l sčiaus žydų bendruomenė

Manoma, kad Kelmėje žydai apsigyveno jau XV a. Pasiba igus dviejtĮ šimtų
metų karams su vokiečių riteriais prie svarbitĮ kelitĮ sankirto s buvusi gyvenvietė žydus viliojo galimybėmis verstis prekyba, užsiimti užeigų ir nakvynės paslaugLĮ teikimo verslu, vėliau - ir amatais. Susidarė žydų kahalas, l. y. bendruomenė. 1765 m.
Kelmėje

buvo suskaičiuoti 39 ž.ydl) namai su 253 gyventojais. Dar 48 žydai gyveno
prieglaudoje.1784 m. už.rašyti tik 197 žydų tautybės gyventojai 9 • Gyvenviečių statistikos tyrėjo Kazimiero Misiaus nuomone, per du deš imtmečius žydtĮ nesumažėjo,
bet pati bendruomenė pateikė valdžios įstaigoms skirtu s netikslius savo kahalo narių
duomenis, siekdama umažinti mokesčių naštą. Taip žydų kahalų vadova i neretai elgėsP0. IlgainiuiKelmėje susidarė viena didžiausių Žemaitijos žydtĮ bendruomenių. Ji
turėjo net keliassinagogas, maldos namus ir mokyklas, tarp jtĮ - jud aizmo mokslo ir
mokymo,teikusiti aukštesnįjį bendrąjį ir religinį išsilavinimą. Kelmės valsčiaus žydų
bendruomenė gausiausiabuvo XIXa. pabaigoje ar XX a. Tada miestas augo sparčiau
siai,atsirado didesnių pramonės įmon ių, kurių daug prikla usė turtingiems žydams11
.
1897 m. Kelmės mieste gyveno 3914 žmoniLĮ, iš jų - 271O žydų 12•
Kelmė - daugeliožinomų žydų teologijos, politiko s, kultiiro s ir kittĮ visuomenės
gyvenimo sričių veikėjų ir versli ninkų gimtinė arba miestas , kuria me jie ilgą laiką
gyveno.Tų ž.ymiq kelmiškiq veikla ir darbai, taip pat mi esto žydų bendruomenės
istorijos temos gali būti tyrimo objektas. O šiame straip snyje apsiribosime kai kuriais
faktais ir šiek tiek praplėsime tik vieną mažiau žin o m ą valsč iaus bendruomenės istorijosaspektą - žydų i:1kininkavi mą.
Lietuvos Respublikos laikotarpiu ( 1918- 1940) Kelmė išliko svarbus pie tryč ių
Ž:emaitijosprovincijos masto amattĮ ir prekybos centras pri e Karaliaučiaus-Tilžės
Šiauliq- Rygosplento.Jame dauguma prekybos ir kito verslo įmonitĮ tebepriklausė žydams. Sujais vis labiau konkuravolietuviai, tačiau dėl to, atrodo, did esnio tarpusavio
priešiškumo čia nebuvo.,,žydų gamybinio, paslaugų verslo produktais naudojosi tiek
mt1StĮ šeima, tiek ir kitos lietuviq šeimos, nebuvo skirstymo i parduotuves pagal jt! savininkq tautybę", - taip mieste iki 1940m. buvusią žydų ir li etuvitĮ toleranciją prekinių santykiq srityje prisiminė Mikalina Lukonienė 13 • Kelmės mie ste ir valsč iuje žydai
vyravoir sveikatos apsaugos srityje.Jais buvo net labiau pasitikima nei lietuviais, ir tik
1918- 1940m. laikotarpio pabaigojeautoritetą nelengvai įgijo gydytojai lietuviai1'1•
Kelmėje buvo penkios sinagogos ir maldos namai. 1936 111. RaseinitĮ apskrities
viršininko įstaigos dokumente minimos tik keturios. Kiekviena jLĮ turėjo išrinktą
valdybą, kurią tvirtino Švietimo ministerijos Kultūros reikaltĮ departamento direk·
torius15
. Gali bt1ti, kad vienoje miesto žydų religiniq įstaigtĮ rinkim ai nevyko. Mat
valsčiaus savivaldybėje 1937m. buvo užfiksuota, kad „Kelmėj e yra penkio s sinagogos
[įskaitant maldos namus. - S. B.] ir žydq rabim) seminarija"16. Mieste buvo dar kelios
žydų švietimo įstaigos, teikiančios bendrąjį išsi lavinimą. Pavyzdžiui, Kelmės 2-ojoje
valstybinėje pradžios mokyklojebuvo trys mokinių komp lektai (vedėjas Avsiejus Me-
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jerovičius). Dalykt1buvo mokoma h ebrajtĮ kalba. 1940 m. pavasarį, kai dirbo trys mo kytojai (vienam iš jų algą mokėjo mok ini tĮ tėvt1 komitetas, kitiems dviem - Švietimo

ministerija), mokėsi 75 mergaitės ir tik 2 berniuk ai. Kiti 67 žydt1 berniuk ai mokėsi
mokykloje, kurią baigę įgydavo keturių skyri LĮ pažymėjimą. Paskutiniai s
nepriklau somybės lai kų mokslo metais lietuviškose valsčiaus pradžios mokyklose
mokėsi tik žydų mergai tės (6 - Kelmės miesto V. POtvio mokykloje, po vieną - Liolių
ir Saudin inkų) 1 7 . Kelmės progimnazijoje 1938 m. pabaigoje tarp 208 mokin ių buvo
18 žydų (4 berniukai ir 14 mergaičitĮ), iš 15 pedagogq - 2 žydai (rabinas Kalmanas
Beinešovičius ir prancŪZLĮ kalbos mokytoja Hana Bermantaitė) 18 .
l 923 m. gyven tojtĮ surašymo metu Kel mės val sč iuje būta 14 711 žmon i ų, iš
jt! - 1599 žydai19 • RaseinitĮ apskrityje Kel mės miestas buvo trečia pagal gyventojtĮ žydtĮ
skaičiLĮ gyvenvietė (po RaseinitĮ ir Jurbarko miestų). 1937 m. vasario mėn. vietinio
masto suraš ymo duome nimis, Kelmėje buvo 3599 gyventojai: 2225 lietuviai, 1302
žydai, 44 vokiečiai, 28 rusai20• Tad JAV išleistos „ Lietuvių enciklopedijos" duome nys,
kad 1939 m. iš 3705 Kelmės gyventoj ų „arti 2000 buvo žydai"21, yra klaidinanty s. Mat
1940 m. ir su atbėgusi ais iš Klaipėdos žydais šios tautybės gyventoj ų skaič ius, palyginti
su 1937 m. duomenimis, negalėjo labai padidėti (dėl emigracijos ir kt.). O sovietmečiu
(l 94O- 1941) nebuvo t ikslesnės gyventojų ir jLĮ taut inės priklausomybės apskaitos. Klaidinga Kelm ėje ir valsčiuje gyvenusit1žyd ų proporcija tarp visq gyventoj LĮ ir padidinta s
jtĮ skaiči us mieste pateko į n emažą dalį ki ttĮ teksttĮ (įskaitan t ir interneto svetaines) ir
leidinitĮ Lietuvoje ir užsienyje. Lietuviq sov i et inės enciklopedijos šios klaidos išven gė,
nes, kaip minėta, jos Kelmei skirtuose savo straipsniuose apie žydus nerašė, tarsi j ų
mieste nebi:1
ta. Kel mėje 1939- 1940 m. galėjo gyventi apie 1350 žydtĮ, val sčiuje - kiek
daugiau nei l 400. Iki 1940 m. nemažai Kelmės žydų išvyko gyventi į kitas šalis.
Dideliame Kel mės valsčiuje žydtĮ gyventa ir už Kelmės miesto ribtĮ, Ned idelės
žydLĮ be ndruomenės bi:1taLiolitĮ miestelyje. Iki 1940 m. pras idėjusi os soviettĮ okupacijos žydtĮ gyventa ne mažiau kaip penkiose vietovėse - kaimuose, vienkiem iuose ar
dvarvietėse. Panaši žydtĮ paplitimo geografija Kelmės valsčiuje turbt1t buvo ir nac i tĮ
okupacijos pradžioje, o 1940 m. birželio m ėn. vietoviLĮ, kuriose gyveno žydtĮ ar buvo
jtĮ valdomtĮ didelitĮ OkitĮ, valsčiuj e galėjo bt1ti ir daugiau. Mat bolševikai galėjo nusavinti turtingesnitĮ žydtĮ že mvaldžiLĮ turtą ir že mę22 , o juos pači us - ištremt i. Tiems
valsčiaus žydtĮ bendruomenės gyvenimo aspektams aiškintis reikia is torikLĮ tyrimtĮ.
Tačiau ir turimi duomenys rodo, kad Kelmės valsčiuje l 9 l8- l 94Om. vyko dalies žydtĮ
miestiečitĮ kėl imosi i kaimą įgyjan t žemdirbio įgūd žitĮ procesas. Kiek didesn į žemės
sklypą turinč iLĮ žyd tĮ žemdirbiLĮ gyveno ir Kelmės mieste. Tad nemažai val sčiaus žydtĮ
pragyveno ne tik iš įprasti) nuo seno versh1, bet ir iš prekinio žemės i:1kio.Pavyzdžiui,
Kelmėje gyvenęs žydas Ziund elis žemę aręs traktoriumi B, o jLĮ tada buvo nedaug .
Turbi:1tbent nepriklausomybės laikotarpio pabaigoje traktoriai buvo naudojami ir keliuose dideliuo se žydams priklausiusiuose i:1kiuose (ar dvaruose).
Žinoma, kad už Kelmės miesto ir LiolitĮ ribtĮ žydai valsčiuje da r gyveno vienkiemyje, iki nepriklausomybės laikotarpio žemės ūkio reformos vadint ame ŽvilgitĮ
kon fesinėje
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palivarku14.Jisbuvo už 3 km nuo Kelmės. žydai žemdirbia i _dar fakini~~avo Vaidžių
(10 km nuo Kelmės), Raskilynės (už 5 km), Laukodumos (uz 4 km), Lic111avos,Naudvario gyvenvietėsei; ir dar keliose kaimo vietovėse. Dauguma žydtĮ iikitĮ buvo arti
Kelmės. Tiesa, kai kurie tLĮ ūkių savininkai su savo šeimomi s gyve no ne kaime , 0 pačioje Kelmėje 16, i kurią veikiausiai grįždavo rudenį ir žiem,). Ga lima daryti prielaid,1,
kad Kelmės valsčiuje žydų CikininkL1buvo daugiau nei kituose aplin kiniuo se (ši tema
taip pat laukia tyrėjtĮ dėmesio). Iš turimų istor ijos detalių svarb u įvardyti du Kelmės
valsčiuje vykusius įdomius socialinius-ekono miniu s pro cesus: žydtĮ skverbimąsi į žemės tikį ir lietuvitĮ - į tas profesinės ir tikinės veiklos sriti s, ku riose anksčiau miestuose ir miesteliuose vyravo žydai27• Natiiralią abipusę šių dviejtĮ tautybitĮ žmonit!
integraciją į darnesnę Kelmės visuomenę, turėjusią labiau susti printi lietuvių ir žydii
pilietiniussaitus,nutraukė 1940 ir 1941 m. įvykiai. Moterys lietuvės art im iau bendravo su žydtĮ šeimomis nei lietuviai vyrai. Jos dažniau eidavo į pard uotuves, nemažai
dirbo tarnaitėmis pas žydus28•
Kelmės valsčiaus žydų bendruomenę 1940 m. bolševiktĮ oku pacijos išvakarėse
turėjo slėgti tam tikras nerimas, nes per verslo ryšius ir jtĮ kaitą galėjo anks ti pajusti
pavojausženklus. Jie labiau išryškėjo 1939 m. Tada, nacitĮ Vokiet ija i atplėšus nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, kelios klaipėdiškių žydų šeimos apsigyve no pas gim inaičius
Kelmėje ir savopasakojimaisliudijo žydų persekiojimą. Apie Vokietijos žydų kančias
kelmiškiaižydai galėjo sužinoti anksčiau nei kitų v ietovių gyve ntojai. Mat į Kelmėje
vykstančius didelius turgus iš Vokietijos atvažiuodavo pirklių 29 , tarp kurių buvo jq
tautiečitĮ žydų.

Vaiguvos žydų bendruomenė
Šiauliqapskričiai priklausantis Vaiguvos miestelis nepri klausomybės metais iki
1939 m. buvo valsčiaus centras. Dar l 937 m. gruodžio 17 d. Šiaul ių apsk riti es valdy-

bos posėdyje buvo nutarta panaikinti Vaiguvos valsčių. Tam pritarė trys iš penkilĮ
valsčiaus seniūnijq 30 • Tačiau visus metus užsitęsė padėties aišk inimas is, biurokratinis
susirašinėjimas, tad Vaiguvos valsčiau s nebeliko tik 1939 m. sausio l d. Jo teritorija
buvo padalytaketuriems gretimiems valsčiams. Didesnė dali s su pačia Vaiguva atiteko Užvenčio valsčiui, šiaurinė - ŠaukėmĮ (abu - Šiaulių apsk riti es). Mažesni panaikinto Vaiguvosvalsčiaus plotai buvo priskirti Raseinių apskri ties Kelmės ir KražitĮ
valsčiamsJI . l 941 m. sausio l d., po dvejų metų pertrauko s, ja u soviettĮ ok upacijos
laikotarpiu,Vaiguvos valsčius vėl atkurtas 32•
Dabar žinomi šaltiniai leidžia manyti, kad Vaiguvoje žyda i įsikūrė XVIII a.
1765 m. ten gyveno 9 žydai, 1784 m. - l O,t. y. dvi šeimos. Tos šeimos turėjo dvi smu3
kles (užeigas)3• 1790 m. Vaiguvos katalikq bažnyčios parapijo s ter itorijoje suskaičiuoti 152 žydų tautybės gyventojai.14
. Tada parapija buvo didesnė nei dabar, jai turbūt priklausė dar kelios didesnės gyvenvietės. Palyginu s pateiktu s duomenis, galima
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teigti, kad daug žydtĮ šeimtJ gyveno ne miestelyje, turbūt laikė pa kelės užeigas. XIX a.
pabaigoje žydai sudarė apie trečdalį Vaiguvos gyventojtĮ 35 • 1923 m. Vaiguvos valsč iuje
gyveno 1 18 ž.ydtJ (Lietuvos Respublikos piliečiq). Tada centrinėje valsčiaus gyven vietėje buvo suskaičiuota 60 sodybtĮ ir 389 žmonės. Dar 46 gyve ntojai buvo įsi klirę
Vaiguvos dvaro sodyboje 36• Istor ikas A. Eidintas pate ikia kitus duomenis. Jis rašo, kad
Vaiguvoje gyventojtĮ, taip pat ir žydtĮ, suma žėjo po 1921 m. gyvenvietę nu siaubusio
gaisro, o 1923 m. iš 813 mieste lio gyventoj LĮ 137 buvo žydai. Kai kas iš j LĮ įsigijo žemės
(arba ją nuomo jos i) ir ūki nin kavo. Buvo žydų vyrų siuvėjų, dirbančitĮ pas žmones
kaimuose. l 940 m. valsčiaus žydai (90- IO0 asmemi) turėjo du malūnus, kelias kitas
37
įmones ir parduotuves _ Tarp žydų dar buvo kitLĮ amattĮ mokovų ir samdomų dar bininkų. Mieste lyje stovėjo sena sinagoga. Joje pirmąsias bendrojo lavin imo žinias
įgydavo berniukai, ku rie paskui mokslą tęsdavo Kelmės konfesinėje mokyklo je. Mer gaitės buvo lavinamos namie ir pradž ios mokykloje lietuviq dėstom,1ja kalba. 1940 m.
gegužės mėn. tarp jos mokinių buvo dvi žydaitės38 . Ketvirt ajame XX a. dešimtmety je,
ypač panaiki nu s valsčių, Vaiguvos žydų bendruomenė neturėjo ekonominitĮ sąlygtĮ
augti. Jos naria i buvo li nkę išvykti gyvent i ne tik į Lietuvos mie stus (tarp jų ir į Kelmę), bet ir į kitas šalis.

Kaikuriossovietmeči o grimasos

Matyt , veik iami dar iki 1940 m. Lietuvos okupacijo s žinomti faktų apie žydq diskriminavim,) ir persekioji mu s nacitĮ valdomoje Vokietijoje ir jos užimtuose kra štuose (tokio s informacijos 1940-194 1 m. SoviettĮ Sąj un goje bu vo mažai dėl draugystės
su naci tĮ Vokietija pasirašius 1939 m . Moloto vo- Ribbentropo paktą), bet pir m iausia
turbūt vildamies i „šviesesnio rytojaus " kai kurie vargingiau gyven antys žydai 1940 m .
birželio m ė n. Lietuv,1 okupuojančią bolševikų kariuomenę Kelmėje pasitiko su gė
lėmis. Komu nistai pogrind ini nkai su soviettĮ kareiviais stadione surengė miti n gą.
Vietinių žmo nių liaudies šventės ir dėkingumo bolševikams įspūdį tu rėjo sustiprinti
po mitingo vykęs raudonarmiečitĮ konce rta s39 , kurį savo vadovybės įsa ky mu priva lėjo surengti į Kelmę atvykęs auk štesnis okupacinės kariuomenės karini nk as. Tačiau
netrukus daugelis ir tq žydų bei lietuvių, kurie palankiai sut iko ant sov iettĮ šautuvtĮ
durtuvt1 atne štas perma inas, turėjo jei ne nusivilti, tai bent jau išsigqsti šio įprastą
gyveni mą ir žmonit! santykius keičiančio volo.
1940 m. SSRS bolševiktĮ įv ykdyta Lietuvos ok upac ija pake i tė n usistovėju 
sias gyven senos no rmas, pakoregavo tradicijas. Tai juto visi. Pavyzdžiui, okup aci nei
adm inistra cijai nustačius gyve nt ojams labai nepalankti lito ir rublio santykį ir keičiant litus į rublius , Kelmėj e ir Vaiguvoje, kaip ir kit ur, ,,parduotu vit1 vitrin os išt ušt ėjo"·10. O smu lkieji prek ijai žydai, kur ie anksč iau , stovėdam i prie savo parduot uvė
litĮ dun1 , kviesdavo potencialius pirkėjus užeiti, kq nors pirkti, viliojo nuola idom is,
dabar to beveik nebedarė. Kelmiškiai ir vaiguviš kiai pajuto prekitĮ stygitĮ. Tačiau ti k
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šci nHĮ su mažamečiais vaikais) į Sib in}, Komiją, ki tu s to limus ir at šia u r iu s sovietų
impe rijo s reg ionu s·"·.

,

kuri~s a.nksčiau buvo jLĮ nuosavybė, vedėjais ar pardavėjais. Tačiau ta i_jau panėšėjo į
karikattm). Kiltį įmonilĮ savini nkams žydam s nere ta i taip pa t bu vo 1_nhkta teisė dirbti savo buvusio verslo statiniu ose. Taėiau daliai buvusi tĮ 1.ydtĮ verslmmktĮ bolševikai
liepė dirbti viešuosius darbus 11• Vaiguvoje daugeli žydtĮ teis it! iki 194 1
vasaros taip
11
pal jau buvo suvaržę bolševikai - jič nacio nalizavo žydtĮ krautuves 1r p11on es· • OkupanttĮ emisani ir vietinių kolaboranttĮ veiksmai laužė ne t ik jpras to uk m 10 ir socia linio
gyvenimo norma , bet ir istoriškai susiformavusį kul tttr in i gyvenimą, jo re iškin ius ir
nati:1ralią raidą. Labiau mąstantys tiek lietuviai , tiek žydai l 940 m . rud enj turėjo pasijusti tarsi kreivq veidrodžių karalystėje. Kelmės ir Vaiguvos žydtĮ bendruomenių
rabinus ir kitus vadovus bei daugumą eilini t) na ritĮ lab ai žeidė bol ševiktĮ kišimasis į
dvasinį gyvenimą, susijusį su sinagogom is ir mol...-ymunevalstybinėse m okyk lose. Nebebuvo galima legaliai mol...")'ti
judaiz mo pagrindų ir bendrojo lavini m o valstybinėse
mol...
-yklose. štai Kelmės 2-ojoje pradžios mok ykloje l 940 m. hebraj tĮ kalb ,) išstūmė
jidiš, nors rudenį joje liko dirbti tie patys tr ys mokytoja i, kur ie mokė ir 1939- 1940 m.
pabaigoje43• Įprastas vidinis mo kymo įst aigos gyvenimas buvo suja u ktas. Brukama
bolševiktĮ ideologija pakeitė mokymo ir auklėj imo turinį.
Atrodo, kad net 1940 m. birželio mėn. ne tiek dau g Kelmės žydtĮ džiaugėsi Raudonosios armijos kareivių rodomais kino filmais ir koncertais. Nesiveržė Kelmės jaunuoliai žydai ir į komjaunimą. Tarp penkių komjaunuoliq , kurie soviettĮ okupa cijos
mokslo metais lankė baigiamąsias gimna zijos klases (po 1940 m. rudenį švietimo
ministro Antano Venclovos įvykdytos švietimo „reformos", kur ia siek ta aukštesnUį
mokslą priartinti prie sovietinio dešim t metės mokyklos modelio, 194 1 m. Lietuvos
gimnazijas baigė ir dešimto s, ir devintos klasės mokiniai), tebuvo viena žydaitė. Tai
Frida Kelcaitė (ar Klecaitė), kuriai vyresn ieji kolaborantai b uvo į piršę gimnaz ijos
komsorgės pareigas. Kiti keturi 1941 m. ab itur ien ta i ko mjaun uoliai - lietuviai •!<.
Kitoje barikadq pusėje, kaip galima sakyt i, buvo mie sto ir val sčiaus pogrindi ninkai, veikiantys prieš sovietų val džią, jos vietos statytin ius. Ak tyvia usi antisovielinio pasipriešinimo dalyviai buvo 1940 m. uždraustos šaulitĮ sąju ngos nariai ir aukštesniųjq klasių gimnazistai. Pastarieji pasipriešinimo idėjas ir atsišauk im us platino ir
gyvenvietėse, iš kurių buvo atvykę mokyti s į Kelmės gimnaziją (ja nepriklausomybės
pabaigoje tapo buvusi progimnazija ). Didelio atgarsio sulaukė įvykis, ka i virš gim·
nazijos pastato buvo iškelta lietuviška trispalvė vėliava. Vėliau keli gim naz ista i buvo
suimti ir kalinti. Kartą Kelmėje kažkas peršovė mil ici ninką 4 '. Pas ip rieš inima s reiškėsi
ir kitomis formomis. Be to, buvo ruošiamasi suk ilimui . Stengtasi išve ngti suėm i mų,
iš esmės tai pavyko. Buvę šauliai, ku rių dauguma buvo ūki ninkai, p e rimti vietinę valdžią ruo~ėsi ir Vaiguvos valsčiuje. Potencialių pa siprie š inimo sovieltĮ val d žiai dalyvilĮ
skaičių abiejuose valsčiuose dar padi din o 194 1 111. birželio mė n. vyk d ytos represi·

m.

jos - suėm imai ir ypač pirmoji masinė Liet uvos gyventoj LĮ tre mti s (iš tr em ta daug

Kelmė

karo ugnyje ir

per Birželio s ukil im ą ,
okupacij os pradžioje

nacių

Su Vok ietijo s-Sov ietlJ Sąjungos karo pradžia da ugumai m iesto gyventojų susijus ius nela imingus įvyk ius atsp indi liudytojo žod1.iai, po šeš io likos meltĮ išs pausdi nt i
Kelmės rajono la ikraštyje: ,,( ...) ištrūkę iš ugnies, likę be tur to ir pastogės, žmonės
bėgo į artim ia usius kaimus ir so d ybas." " Tame st raips nyje taip pat rašoma, kad Kel mę bom bar d uodam i padegė vokiečiai. Šią versiją koreguoja Vinco Gu rsk io stra ip s nis ,
kuriame rašoma , kad Kel mėje, kaip ir kaimyniniuose Kra ži uose, namus padeginėjo
raudonarmiečiai - ,,ka d di:11n ų priedangoje lengviau b(1tq atsitraukti" '" . Tyčinį mie sto padegi mą soviet mečiu švęstuose Pergalės prie š nacių Vokielij,} dieno s ar Kelmės
„išvadavimo " minėjimtĮ pobi:1viuose neoficialiai patv irtino ir karo vetera nai, kariavę
apylinkėse 1941 m. Tada buvęs duotas įsakymas (veikia usiai - žo d ž iu ) padegti Kelmę
ir Kražius ·1" . !saky ma s buvo įvykdytas.
Tad su iš lyga gali ma teigti , kad 1941 m. birželio 24 d. Kelmę sugriovė ir su degino barbarišk i abiej tĮ Antrąjį pasaul inį karą sukėlusitĮ valstybių kariuomenių
veiksma i. Vieni m iesto nesigailėjo pu ldami, bombarduodami
ar apša ud yda mi be sit raukiančius priešo kareivius, kit i - tiesiog padegin ėdami namu s 50 • O nuke ntėjo
miestiečiai. Dauge lis Kelmės gyventojtĮ, k ilus karui gelbėdam i savo gyvybę, bu vo
išvykę iš mie sto , o grįžę, nerado nei namų, ne i turto. Tarp nukentėjus itĮ nuo ga isro ir visišktĮ pad egėl itĮ bu vo daug žyd q. Mat išdegė ar apdegė gyvenam tĮjLĮ namLĮ ir
kittĮ pastattĮ kvartalai centrinėje m iesto d alyje, gyvenamoje d a ugia usia žydų. Turbūt
tar p jų buvo žuvu sitĮjtĮ ir sužeis tųjtĮ. Sudegė ir ab i sinagogos. Neiš degė tik m ies to
pakrašėiai. Iš dides n itĮ p astattĮ beveik nenukentėjo tik katalikų ir liu te rom1 bažnyč i os ir dar keli statin iai. Grįžę į miest,} ir padegėliais virtę ke lm iškiai ilgai glaudėsi
nam 11rūs iu ose, išliku siuo se i:1kiniu ose tro besiuose. Daug še imtĮ sp ie tės i dideliame
pri eglaudos pastate 51 •
Nenagrinėsime 194 1 m. Birže lio sukilimo eigos valsė iuje, tik ke liais faktais, paimt ais iš po kario baudž iannĮjtĮ byhĮ ir kittĮ istorijos šalti nitĮ, apib i"1dins ime sukilimo
aprai ška s Kelmėje. Čia ak tyviems sukilimo ve iksma m s trukdė plentu Šiauli11 ir Tytuvėmi lin k besitraukianėios Raudo n osios armijos kareiviai, nors ir pakrikę, bet vis dar
pavojing i, be to, jLĮ buvo daug. Kaip žin ome, 194 1 m. birže lio 23 d. Lie tu vos aktyvisttĮ
frontas (to liau - LAF) per Kauno radiją paskelbė nurodymus, kuritĮ keli buv o skirti
visos Lietuvos gyventoja m s: ,,a) visu r suor ga n izuoti vietin ės apsaugos dalini us, ku rie ri:1pi11 l lĮSi gyve nt ojtĮ bei va lstyb in io turt o apsauga, b) išlikusiems nepriklausomos
Lietuvo s pa re ig(mams perimti adm inistraciją ir policiją, kur to kios nt'nt, vietinės ap ,augos dali nio va d ovybei juos paskir ti ( ... )" " . Ta ip LAF nurodymai µas i ekė dau gelį
Lietuvo s m iesttĮ, m iestel i tĮ ir ka in111,taip pat ir Kelmę. Vie n ur sukilėliai vndovavo-
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si LAr:veikėjl) 194 1 m. pav:is:irį Vokietijoje rnšytais Tautinės darb o apsaugo s (toliau - TDA) nuostatais" , kitur - kitais lietuvilĮ ant isovietin ės rezisten cijos pogrind žio
dokumentais, trečiur, neturėdami raštišktĮ d i rektyvinilĮ teksi t), pat ys sukilėlitĮ bC1ritĮ
vadovai veikė pagal išgirstus per radij,) mi nėtus nurod ymu s. Todėl ir karo bei sukilimo prad:i,iojcpačit) sukilėlitĮ iniciatyva sudaryttĮ bt1riLĮ pavadinimai buvo įvairi1 s:
TO!\, ,,savisaugos", ,,vietos apsaugos", ,,apsaugos", ,.apsaugos tarn ybo s"" ir pan. Suki lėlių biiriams ir grupėms, kurie neturėjo ilgiau vartoto apibūdi 11an čio žodžio (tai
aktualiausia įvykiams provincijoje), straipsnio autoriu s siCilo apsaugo s ar savarankitĮ
apsauginitĮ (apsaugin inktĮ) pav:idinimą (kai kur ie šio siCtlymo argum entai jau pateikti
darbe apie Nemakščių žydtĮ ži1tį 55) . Reikia dar pridu rti, kad, spre11cl
žiant iš archyvinės
medžiagos ir publikuottĮ nacmečio clokumenttĮ, su ki lėlius vad inti parti zanais imta
kiek vėliau. Atrodo, tai padarė Lietuvą okupavę vokieči a i , taip suvienodindami prieš
žlungančią bolševikų valdžią kovojusitĮ lietuvit) vyrtĮ bifrių pavad inimu s. Vokiečit)
karo komendantai tų būritĮ nariams i11corpore ( neatlikę formalumtĮ ir be atlyginimo
pinigais) suteikdavo pagalbinitĮ policini11kt1statusą"'. Karin ėms žinybo ms labiausiai
nipėjo užtikrinti saugumą užnugaryje, garantuot i sugedusios karo tech nikos ir trofėjtĮ apsaug,J.Vėliau, jau įsit vi rt inus vokiečilĮ okupacinei civilinei valdžiai, did esn ėse
valsčiaus gyvenvietėse buvo tik keli etatiniai pagalbiniai policini nkai , iš tikrtĮjtĮ atlikdavę pagalbos viešajai policijai funkcijas.
Nevienodi buvo ir sukilėlitĮ (apsauginit1) skiriami eji ;i.enklai. Kai kur vyrai ant
rankov ių ryšėjo baltus rai šči us. Kitur tie rai šč iai buvo su Tl )A rai d ė mis. Kelmėje iki
vokiečiams visiškai perimant su kilėlių (savaranki t) apsaugin iq) biir io kontrolę jo nariai ant rankovitĮ buvo užsirišę tautinės vėliavos spa lvų kaspinus 57.
Turima archyvinė medžiaga atskleidžia, kad antrąj,) Vokietijos-Sovietų Sąjungos
karo dieną į Kel mę organizuoti sukilimo veiksmtĮ atvyko (ar buvo čia jau anksčiau)
kariškis, veikiausiai - LAF atstovas. Apie susijusius su juo 194 1 m . birželio 23 d. įvy
kius (dar iki gaisro) pokariu tardytas Povilas Meškauskas pasakojo: ,,( ...) ėjau su Kelmės parduotuvės vedėju Juliumi Tyla ir pakeliui sutikome gim nazijos mokinį Mykolą
Jakubaitį, kuris mus pakvietė į gimnaziją, kur jau buvo susirinkę 5- 6 asmeny s, tarp
kuriq buvo man nepažįstamas Lietuvos kariuomenės leitenantas. Mes turėjom tikslą iškelti lietuvitĮ tautinę vėliavą, bet tai nepavyko, nes per miestel į ėjo Raudonosios
armijos daliniai."~ Šis veiksmas vienam Kelmės gyventojui kainavo gyvybę. Policijos
raportuose tarp karo pradžios aukų minima s raudonarmiečitĮ nužudytas 3 1 mettĮ Kazys Budraitis. Jis „drauge su kitais partizanais [sukilėliais. - S. B.] dalyvavęs milicijos
bi1stinę užimant ir iškėlęs tauti nę vėliavą" 59 . Turb C1
t birželio 23 d. buvo trumpas laiko
tarpsnis, kai mieste nebeliko sovietų kariuomenės ir sukilėliai galėjo įsiveržti į milicijos pastatą. Palankių aplinkybių sukilėli ų veiksmams greitai nebeliko, nes t<)dieną per
Kelmę įvairiomis kryptimis judėjo Raudonosios armijo s dali niai. JtĮ kareiviai suėmė
sovietų aktyvistų įskųstą K. Budraitį ir, kiek patardę, apie J 7 valand ,) s ušaudė Kelmės
Pušynew. Beje, prasidėjus karui, Raseinių kalėjime buvo nu žudytas Kelmės kataliktĮ
bažnyčios vikaras Antanas Kostrickas, bolševikų suimt as dar 1940 m . liepo s mėn.61
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Spontani škai susidariu sios suk ilėlit) grupės narys P. Meškauskas tolesnius birželio 23 d . įvykius apibūdino taip : ,;ros dienos vakare dar kartą susitikome gimn azijoje ir leitenan tas mum s davė po vokišką pistol etą mauze rį ir paskirstė į postu s
miestelyje, įpare igojęs s tebėti Raudonos ios armijos dalitĮ judėjimą, kiek ir kur praėjo, ir jam pra nešt i. 8udėjom iki birželio 24 d. ryto, kada vokiečiai ė mė bombarduoti Kel mę, ir mes išsibėgiojome po aplinkinius kaimus. Birželio 25 d. vok iečiai
užėmė Kelmę ir mes vėl susirink ome miestelyje. Čia visas mC1stĮ būrys, taip pat ir
aš, gavome ant rankovi tĮ baltu s raišči us, reiškiančius priklausomybę balties iems
partizanams, ir įpare i gojo mus padėti vokiečit1- lietuvh1 policijai."62 Pastarąj į faktą
patvirtin a ir a t siminimtĮ autorius: ,,O paskui kažkas išdalijo vyrams baltus raiščius
su juodomis svastikom is, suants paudu otus vokieči ų kome ndantC1ros antspaudai s.
Jie turėjo daryti tvarką." 63 Be abejo, tai buvo tvarka pagal vokiečit) karo komenda nto
ir jam tal kinusitĮ kilt) vokiečitĮ pareigC111ų nurodymus. Jie rezidavo pačioje Kelmėje,
esančioje kelitĮ kryžkelėje, prie strateg inio Karaliaučiaus-Rygos plento. Buvusiuose šau lių namuose įsikū rė vermach to kareiviai64 • Neabejotina , kad 194 1 m. vasar,)
Kelme domėjosi ir vokiečitĮ saugumo operatyviniai pareigū nai, buvę mieste, o gal
atvažiavę iš Tauragės, Skaudvilės, Nemakščit), Raseinių ar ŠiauliLĮ.
Ke l mės apsaugos bilrį naciai kontrol iavo pagal t ą pačią veiksmtĮ schemą kaip
ir aplinkiniuose valsč iuose, miesteliuose ir miestu ose. Tik pač i oje Kelmėje, čia esant
vokieči tĮ karo komendantūrai, naciams pavyko vietos savanoriLĮ apsaugos būrį į
visišk,} savo kontrol ę paimti anksčiau - jo kt':1rimosietape. Pats vokieč iq karo komendant as, padeda mas laikinosios „vietinės valdžios", papildė negauSlĮ savanoritĮ
apsaugininktĮ būrį naujai s vyra is, kuritĮ dauguma buvo iš Kel mės miesto ar jam artimiausit) vietov it) ir iki 1940 m. priklausė visuome ninei Šaulių sąjungai. Po komendanto voki ečio instr ukta žo tautinitĮ spalvtĮ raišč iai, kur iuos ryšėjo atkurti nepri klau somybę siekiant ys pirmieji apsaugininkai (su kilėliai) , buvo pakeisti balta is
su n acitĮ svastika65 • Vėliau sukilimo veikl ą pam ažu pakeitė kolaboravimas su naciais,
jis su stiprėjo naujiesiems ok upant ams paleidu s La i kinąją vy riausybę.
Iš vienos baud žiamo sios bylos, atrodo, aiškėja, kas buvo tas leitenantas, pradėjęs organ izuoti grupės vietos gyventojlĮ antisovietinius veiksmus dar Raudono sios armijos užnugaryje. Tai kelmiškis Dzislavas Gintalas, gal kilęs ne iš miesto, bet
iš valsč iaus kaimo ir ne visiems pažįstama s dar ir d ėl to, kad gal iki 1940 m. ar
kaip karinin kas buvo kariuomenėje. Pasak kai kuriLĮ parodymtĮ, sukilėlitĮ bi1rį tel kęs
D. Gintalas dar iki vokiečiams įže ngiant i Kelmę „organizavo vietinę valdžią", kuri ą
sudarė šio m iesto gyventojai Povilas Meškauskas, Julius Tyla, Aleksas Matulevičius,
Petras Špuk as, Liuda s Alekna, Jonas š ulskis, valsčiaus kaimtĮ ūkininkai Boleslovas
Cibulskis ir Stepona s Mikalauskas "". Gali bi1ti,kad laikinosios vietos valdžios sudė
tis iš tikro buvo kiek kitokia. Neaišku, kiek buvo gyventojLĮ auktĮ po to, kai Kelmėje
įsi kC1rė vokiečitĮ įstaigos, ir ar tarp jtĮ buvo rasiniais motyvais nužudyt t) žydlĮ. Viena
pirmtĮjlĮ nacmečio pra džios žydq auktĮ - lvlošė Beniašas, kurį nušovė vokieėit1 kareiviai67.
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1941m. liepos pradžioje pradėta suiminėt i soviettĮ ak tyvistus. Vieni jtĮ, patar.

<lytiar nel neapklausti,vadinasi, iskLĮSti netei singai (arba jų arti miesiems radus užtarėjtĮ), buvopaleistiiš areštinės. Kitus suimtuosius išvežė i Rasei nitĮ policijos arcštin
ar kalėjimą. Iš ten namo grižo ne visi. Dalis bolševikLĮ okupacijos me tais savo kola:
boravimoveiklapasižymėjusitĮ lietuvių ir žydtĮ spėjo pasi trau kti i SoviettĮ Sąjungos
gilumą. Iš aktyviauper l 940- l 941 m. okupaciją pa sirei šku sit) žydtĮ vien i sušaudyti
kaipsovielt)aktyvistai,kiti - kaip žydai. Į pirm,)ją grupę pateko m i n ėta gimnazijos
komsorgė F.Kelcailė (Klecaitė). Ji kurį laik,Į kažkur slapstėsi, bet dar iki pi rmųjų
masinių žudyniq buvo suimta ir sušaudyta 194 l m. liepos 26 d., kitais duomenimis- anksčiau6.\

Karo ir n aci ų okupacijos pradžia Vaiguvosvalsči uje

Atrodo,kad 1941 m. Šiaulitį apskrities Vaiguva nuo greitai slenkančio karo
frontobeveiknenukentėjo. Mat tokiuose atokiuose valsčiuose kaip Vaiguvos įvykiai
karopradžiojerutuliojosi kiek kitaip. Tačiau aišku, kad Šiau litĮ apskr ityje reziduojanti
vokiečiLĮ karinė vadovybė ir su ja bendradarbiaujant ys vokiečitĮ saugumo operatyvininkaistengėsi kontroliuotikiekvieną didesnę gyvenviet<;.Tai da ryti p alengvino karo
padėtis. Vokiečiq karo komendantai kontroliavo telefono ir telegrafo ryšius, kurie ir
taip kai kur buvo nutraukti per karo veiksmus, varžė sus is iek i mą ta rp miestq ir gy·
venviečių. Šią padėtį apibūdina sakinys iš laikinojo Pašvitinio valsčiaus viršaičio Jono
Antanaičio, pradėjusio eiti tas pareigas 1941 m. birželio 28 d., po savaitės (liepos 3 d.)
rašyto(ir turbūt nuvežto) ŠiaulitĮ apskrities viršininkui rašto: ,,Prašome in formacijos,
ką toliaudaryti, nes ryšiai su apskrities centru dabar yra nutrauk ti."69 Vienuose Šiau·
liq apskritiesmiesteliuoselaikinosios valsčių savivaldos adm in istrac ijos pradėjo veikti 1941m. birželiopabaigoje, kituose - tik liepos mėn. Šiuo atžvi lgiu Vaiguva nebuvo
tarp pirmqjų. Vai~uvosvalsčius, kaip ir daugelis kittĮ Šiau lių apsk rities valsčiLĮ centnĮ,
neturėjo ryšiosu Siauliais. Vaiguviškiams,savo iniciatyva pala ikius iems miestelyjeir
valsčiuje tvarką ir gyventojqsaugumą, su Šiaulių apskrities viršininko įstaiga pavyko
susisiektibene tik liepos viduryje. 1941 m. liepos 14 d. laikinas is viršaitis Marijonas
Goštautas;opranešė Šiauliq apskrities viršininkui, kad jis „liepos 5 d. perėmė Vaigu·
vos_vls
. raštinę su esamais dokumentais"71• Tada M. Goštautas rašt inei tvarkyti buvo
pnemęs du _tarna~t~jus:Petrą SutkLĮ ir Vladą PetkevičiL). Žinoma, kad buvę šauliai
orgamzavosiir veikedar iki vokiečiLĮ kariuomen ei įžengianti mies teli, suiminėjo pa·
knkusms
·
•· 1e
· ty11111
·· o,
, . . raudonarmiečiusn
. .
.
· Neatl'k
1 us• suk·1
I e· 1·
14 ve1'k smų Vaiguvos
valsc1u
nepal')ko apt1kt1daugiau faktLĮ apie sukilimą.
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Getas ir stovyk
los Ke l m ės vals č iuj e
žyd tĮ geto ste1g1 mą Kel mėje greičiausiai pasparti no raudonarmiečių sukelto
gaisro padariniai. Jais naciai pasinaudojo nuo kitLJgyventojLĮ anksčiau izoliuoda mi didelę dalį vietos žyd ų. Daugelis zydLĮ, netekę savo namtĮ, mieste tu rėjo glaustis sudegu siLĮ gyvenamLĮjtĮ pastatų rC1siuose, mažiau nukentėjusiuose ir lengviau pritaikomuose
buičiai Okiniuose pastatėl iuose. Keli šimta i žydų apsigyveno kaimuose, kuriuose buvo
jau minėti jtĮ šei mLĮ valdom i ūkiai. Vien Chalozinų šeimos nkyje Licinavoje susibi:1rė
per šimtą Kelmės žyd LĮ7'. Pasitraukę iš miesto į kaimus ir Liolių miestelyje gyvenantys
žydai ilgesni l aiką nepatyrė vokiečitĮ ir kelių talkininkl1 lietuvių, išsiskyrusiLĮ žiauru mu, patyčių, kurių nestigo gete uždarytiems žmonėms. Kaimuose su sispietę žydai
kurį laiką išve ngė ir šautuvais apsi gi nklavusiLĮ sargybinių muštro, patyčiLĮ (tai išgyveno Kelmėje likę žydai), tačiau jiems buvo uždrausta palikt i ūkio valdas. Be to, ir
užmiestyje l aikęsi žyda i turėjo būti pasiženklinę geltonomis Dovydo žvaigždėmis7·'.
Tikslesnė Kelmės geto jrengimo data nežinoma. Jis atsirado l 941 m. liepos pradžioje75, t. y. anksčiau nei kai kuriuose aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose. Get ui
buvo pritaikyta Kelmės dvaro sodyba, tiksliau, joje stovinti didelė daržinė ir kelios
kitos patalpos. Dvaro rūmuose, matyt , gyveno geto komendan tas vokietis. Jis tik epizodiškai minimas vienoje baudžia mojoje byloje (kai elektros ti nklų meistrui reikėjo
gauti darbininkl1 žydų elektros li nijų atklirimo darbams )76, tačiau kaip tik nuo to vokiečio valios priklausė dvaro daržin ėje uždaryttĮ žydų padėtis ir kanč ios. Tik su komenda nto leidimu Kelmėje nacmečio prad žioje dislokuotos karinės dalies kareiviai
galėjo atėję i dva rą smagintis kank inda mi žydus, tyčiodamiesi iš jq ir mušdami r . Būta
ir pasityčioj imo atvejų, kai žydus kankino sargybiniai lietuviai. Viemi karštą vasaros
dieną nusipraus ti pr ie Kražantės upės nuvesti žydai vyrai, jau nusirengę, buvo smarkiai sumu štFa. Kelmės getas nebuvo taip aklinai izoliuotas kaip NemakščitĮ79, tačiau
spygliuota tvora buvo ir č i a. Tik ji čia atsirado dar sovie tmečiu 80 , prieš karą, buvusiame GruševskitĮ dvare bolševikams vykdant kažkokius parengiamuosius darbus. Gal
čia buvo rengiamasi iš pradžiLĮ laikyti Lietuvos gyventojus per bolševikLĮ planuojama
antrąją masinę tremtį, numatytą 1941 m. liepos mėn.?
·
Okiai, kuriuose kelias savaites gyveno daug kelmiškiLĮ žydLĮ, tapo netipiškomis
~aikinosiomis jLĮ izoliavimo stovyklomis (mažaisiais getais). Jq buvo penkios. Naciai ir
JŲ vietos talkininka i labiau kontroliavo tik Licinavos stovyklą, prie kurios buvo kasa'.~os durpės. l 941 m. vasarei durpėms kasti ir ruošt i naudota nemokama žydLĮ darbo
Jega8 ' · Kitose C1kio tipo stovyklose apsigyvenę žydai retai buvo vedami į viešuosius
prievartos darbus, nebuvo nuolati n ės sargybos. Valyti miesto gri uvės iLĮ ir degėsitĮ bei
l pastatLJatstatymo darb us lietuviai sargybiniai daugiausia varė Kelmės dvare ikur to
geto vyrus. JL1moterys su vaikais kuri l ai ką gyveno be sargybos ir ne gete. Sant y kinė
ramybė užmiesč io stovyklose (iš ti knĮj LĮ ir ten žydai jautė n erimą ir nevi ltį82 ) truko
n_eilgai.Po kcliLĮ savaičitĮ naciai jsakė baltaraiščiams lietuviams i getą Kelmės dvare surinkti ir užmiesč io stovyklLĮ vyru s. Kelios keturiLĮ ar penkiLĮ ginkluotLĮ lietuvių grupės
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.daug dvi·savaites ieškoJ·o iki tol dar laisviau gyvenusiLĮ
vežė juos sunmaz
. •. . .žydų vyrų,
.
hefoniu irarklitĮ traukiamais vežimais bei varė pesc 1om1s l Kelm es dvaro daržinęll_

Kelm ės val sčiaus iydų žudynės

Susidorojimo
su Kelmės žydais dalyviai, mirči a i pasmerkttĮ žmonių konvojuotojaii žudynitlvietą ar saugoję get_ą i: lydėj_ę žydus į darbus v~rni pa inioja net_a~ytikres
iudynit!datas,laiką tarp masm1LJ
zudynnĮ ,r aukLĮ ska 1č1ų. ra,p pat liudyt0Ja1pasakė
ir abejotintĮ dalykų, 0 gal jLĮ parodymus _p a~al savo 1~oru ~ pakoreg~vo tardytojai.Tad
baudžianuuų bylų duomenis reikia vcrtmti atsargiai. A1sku tik ta ,, kad 1941 111• lie.
pos viduryjenacitĮ kontroliuojamas ginkluotas lietu vili bū rys ja u buvo pasikeitęs tiek
kie~·ybės, tieksocialinės sudėties atžvilgiu. Iš bū rio pasitraukė da uguma ūkininkų,
turėjusių daugvasarosdarbų savo ūkiuose. Nebeda lyvavo ir nemaža i Kelmės miesto
vyrų. MatvokiečitĮ užnugaryjeklaidžiojantys raudonar m iečiai jau buvo išgaudyti,sovietų aktyvistai
suimti.Tad sumažėjusio būrio, dar pasikeit usio liepo s mėn. priėmusi
jĮ keletą sau vietosar užsiėmimo nerandančitĮ asmemĮ, vyra i jau vykdė ne apsaugines
funkcijas,
bet buvo naudojami kaip nacitĮ talkininka i vykdant valsčiaus „išvalymo
nuožydų", kaipsakė naciai,pradinį etapą.
Pasakvieno nuteisto už dalyvavimą holokausto veiksmuo se kelmiškio, 1941m.
lieposmėn. pabaigojeį Kelmę atvažiavę du vokiečiai (iš kur io nors A operatyvinės
grupės būrio padalinio) davė įsakymą šaudyti žydu s. Vokiečių nuro dymu iš Kelmės
būrio buvoparinktadešimt būsimų žudiklĮ lietuvitĮ"'' . Tačiau iš liudytojq ir dalr~ų
parodirn1ų neįmanoma nustatyti tikslaus tos vietos vyrų deš imt uko, neaišku, ar jievisi
iš tikrųj11 šaudė, be to, tarp šaudytojų buvo ir nevietin itĮ , atvykus ių į Kelmę pirmają
masinitĮ žudyni11
dieną. Pirmosios masinės žudynės vyko 194 1 m. liepos 29 d. Ikitol
ir po to buvovykdomos pavienių žydų ir nedidel itĮ grupitĮ egzekucijos. Bent viena
žydų grupė (septynižmonės) buvo sušaudyta žydų kapi n ėse86 • Liepos 29 d. išvakarėse
ir perkeliasdienasanksčiau Kelmės dvaro daržinė buvo prigrūsta iš valsčiaus žydų
stovyklų atgabentlĮ vyrų ir nedaugelio mote rq 8'. Čia atvež ti ir 23 LioliLI gyvenvietės
žydai,kurieikitol tebegyveno savo namuo sess.
Nacių parinktą (ar patvirtintą, jeigu ją išrinko kas no rs iš nacių talkininklĮ lietu·
vių) iudynių vietą vienišaltiniai nurodo kaip priklausančią Paverpenio kaimui,kitiDirvoniukų kaimui89• Dar ji vietinių žmonitĮ vadinta kaip buvusi Pušyne, tačiau dai·
niausiai- žvyrduobe(ten buvo kasamas žvyras ir mo lis). Vieta egzekucijai parinkt~
arti,tikui pusės kilometro,nuo geto, kad nereikėttĮ sunkvež im io. Nuo žvyrduobės iki
miestocentrobuvoapie2 kilometrai.
AntrojiKelmės žydtĮ masinė egzekucija toje pat vietoje surengta l 941 m._rug·
pjūėio 22d., kadaten buvo sušaudyti iš Vaiguvos pastolėm is atvežti žydai (apl~7i~
asmenų). Beto, tą pačią rugpjūčio 22 d. baigto s na ikint i kaimyninės NeinakšČIŲ
Viduklės iydų bendruomenės (daugiausia moterys ir vaikai).
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1šaudymo vietą žvyrduobėje, už 0,5 km nuo Kel mės dvaro (ir geto), stengtasi
atvažiuoti nepastebėtiems. Liepos 29 d. žudynėse svarbiausią budel itĮ vaidmenį atliko
atvyk~ esesininkai ir du vokieči LI karininkai, kurie p ribaiginėjo sužeistuosius pistolellĮ š(1viais"". Iš liet uvitĮ parinktas žudiktJ dešimtukas atliko bcsimokančitJjŲ šaudyti į
žmones ir užpilančitĮjų žemi L)ant eil inės sušaudytos žydt) partijos vaidmcnį9' . Rugpj i'1 čio 22 d. masi nėje egzekucijoje vokiečių buvo mažiau. Atrodo, kad tada jiems labiausiai rOpėjo fotografuoti eg,:ckuciją - vai,:dus su pasmerktais ir šaudomais žydais
bei jt) žudikais lietuviais92• Tada žudynės vyko iki vėlaus vakaro. Žmonėms naikinti
buvo naudojami du kulkosvaidžiai93 . VokiečitĮ nurodymu buvo atrinkti net 25 lietuviai, turėję šaudyti prie iškasit) duobių arba į jas suvarytus iki apatiniL) drabu žiLĮ
išrengtus žmones. Remiantis parodymais, tarp žudyniq vietoje buvusit) ar žudyti savo
kaimynus žydus turėjusiq Kelmės miesto ar valsčiaus gyventojt1 buvo A. Žemeckas,
M. Jakubaitis, S. Jakubaitis, K. Riškus (atrodo, kad pastarasis 1941 m. liepos mėn .,
išvykus ltn. D. Gintalui, ėmėsi vadovauti ginkluotam baltaraiščių būriui), P. Lukošius,
A. Jasaitis ir kiti9 '. Antrosioms masinėms žudynėms greičiausiai vadovavo iš Raseinitl atvykęs A. Grigalavičius , vienas iš labiausiai nusikaltusių per holokaust,JlietuvilĮ
Rasein ių apskrityje.
Kiek 1941 m. buvo nužudyta Kelmės valsčiaus žydų? Iš karto reikia pasal-yti, kad
knygoje „ Masinės žudynės Lietuvoje"96 nurodyta 480 ar 483 aukų statistika yra labai
netiksli. Ji pagrįsta XX a. septintojo dešimtmečio LKP Kelmės rajono komiteto treči o
jo sekretoriaus, vadovavusio neseniai įsteigtam Kraštotyros draugijos rajono skyriui,
atmestinai surink ta medžiaga97• Gyvas likęs Kel mės žydas mokytojas M. Šafiras, liudijęs apie holokausto nusikaltimus, teigė, kad liepos 29 d. buvo sušaudyta apie 1200,
o per antrąsias masines žudynes - apie 600 žydL/98 • Šie skaičiai (netgi su nužudytais
Vaiguvos žydais) yra kiek per dideli, tač iau artimesni tikrajam prie Kelmės dvaro užkastų auktJskaičiui. Reikia turėti omenyje, kad nemažai vietos žydt) buvo nukankinta
ir nužudyta kitomis aplinkybėm is ir kitose vietose. Kita vertus, žvyrduobėje prie Kelmės dvarvietės, be Vaiguvos žydt1, galėjo bi'1tinužudyta ir jtĮ tautiečit1 iš kittĮ valsčitĮ.
Mažai žinoma apie Kelmės žydtĮ, patekusilĮ į Žagarę, kur buvo sutelkti per masines
žudynes nesunaikinti keliLĮ ŠiaulilĮ apskrities valsčitĮ žydai, žuvimo aplinkybes. Neaišku, kiek Žagarėje 1941 m. spalio 2 d. buvo nužudyta kelmiškitĮ žydtĮ. l 941 m. rudenį
buvo atvejtĮ, kai pavieniai ar keletas pas gelbėtojus surasit/ arba savarankiškai bcsislapsčiusitĮ miške žydtĮ buvo žudomi ir Kel mės valsčiuje. Rugsėjo pabaigoje ar spalio
pradžioje, kažkam įskundus, lietuviai, veikiausiai pagalbiniai policininkai, Aukšrniškio miške sušaudė keturis užkluptus žydus"'.
Palyginti nemažai Kelmės valsčiaus bendruomenės žydtĮ išsigelbėjo per nacitl
okupaciją slapstydamiesi Lietuvoje. Dar šiek tiek išliko gyvi 1941 m. pasitrauk1,su
Raudonąja armija ar 194 l m. birželio mėn. ištrelllti. Po masinit1žuclynitĮ išliko gyvos
tik kelios Kel mės valsčiaus žydLĮ bcndruom~nės aslllCllll grupės. Jos laikytos kelios('
vietose. Tie žydai buvo naudojami įvairiems darbams. Iš t11bendruomenės likučitĮ
nemažai žydq i šsigelb ėjo pabėgdam i. To nepadariusius ir vietiniq žmonit! neišgel95
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Vaiguvosžydų žūtis
1941m. Yasaramažiau nei šimtą narių beturinti

Vaiguvos žy dq bendruomenė

nepatyrė tipiškam t;umpalaikiam getui įprastų kančitJ . Vaiguvos ~yd_ai.' no rs buvo beteisiai ir varžomi draudi11111,
vis dėlto gyveno savo namuo se be ve ik 1k 1 pat suaugusių
iydų žudynių dienos. A. Eidintas teigia nacmečio ~rad?.ioje Vaig _u voj~-b1_1vus dešimt
žydų šeimq ir apie 70 žmonitJ. Gali b(1ti, kad tiek J~ bu vo be va1~t! (J_
ie_1lg 1~u 1šhko
gyvi), 0 su jais _ 85- 90 žmon ių 1°1. Kad vykdytų..~~CI-~! ~:1ro d'.t _u ~ ir la1k111
0~1os valsčiaus aviYaldospaskelbtus draudimus , žyd us pnz1ureJO 1s sukilehų (savanorių apsau02
ginitĮ) būrio (30 ar daugiau vynĮ, vadovaujamų Andriuškevičiaus)' nacių talki ninku
virtęs būrys. Jis buvo daugiau kaip perpus sumažėjęs ir papildytas ke liais pa šaliniais
vyrais. aujasis būrys (per 10 vyrų) turėjo jau minėtos netipinės pagalbinės policijos statusą, o jo dalyvius aprašomq įvykių metu vieto s žmonės vad ino baltaraiščiais
(ry;ėjo baltą raištį). Atrodo, narystė tame būryje nebuvo g rie žta i regla m en tuo ta, nes
keli so,rjetmeėiu tardyti asmenys sakė nesunkiai iš jo pasitraukę iki Vaiguvos žyd11
2udynių 103 • Neaišku, ar baltaraiščių (pagalbinių policininkti) būrys turėjo savo vadą,
ar tik kiekvienasiš jo narių vykdė policijos viršininko nurodymus (budėti miestelyje,
saugotisandėlius ir pan.) ir per ji perduodamus nacių pareigū nų įsakymus. Policijos
,rjršininku buvo paskirtas Aleksandras Baltušaitis (ar Baltruša iti s) iš Dubėnų kaimo,
vienas iš vietos sukilėlių'°'. Iš baudžiamųjų bylų matyti, kad ji s vengė d a lyva ut i veiksmuose prieš žydus, tai daryti įpareigodamas pa ga lbiniu s po licin in kus ar savivaldos
tarnautojus (viršaiti, seniūną). Be to, Vaiguvos va l čiujc n ebuvo žydt J masinitĮ žudynių. Vėlq vienos 1941 m. rugpjūčio pabaigos d ienos vaka rą baltaraiščiams buvo
įsak)1a žydus iš namų suvaryti į sinagogą. Kitą rytą mobilizuota aš tu o n ios ar dešimt
ūkininkų pastočių. Jomis apie 70 žydų vyrų, m oteni ir daugiau kaip ke tu riolika metų
turinčių jaunuolitĮ buvo išvežta Kelmės link. Vežimu s lydėjo apie deši mt baltaraiščiLĮ
Žydams, vadeliotojams ir konvojuotojams buvo m elaginga i pasaky ta, kad žydai vci:1mi i darbus. Toje žydų m irtininkų kolonoje vyresniojo sargyb inio pare igas ėjo Kostas
Vaidila, kuris valiavo <lviračiu 'os. Neprivažiavus Kelmės, pastotes pa sitiko d u Kelmės
baltaraišėiai. Jie nukreipė vaiguviškius keliuku arčiau šau d ymo vie tos pr ie žvyrduo'.
bės. Čia jau buvo prasidėjusi antroji masinė Kelmės žydų egze ku c ija. Buvo girde~'.
šūviai. Likusne mažiau kaip kilometrui iki žudynių vietos, Vaig u vos žyd u s išlaipino ,s
vetimų, atėmė pasiimtus daiktus , iš dalies nurengė. Čia iki vėlyvo vakaro užsitęsusios
eg-tekucijos hko laukti pastotininkai. O Vaiguvo s baltaraiščiai, pad edami ginkluottĮ
kelmiškių, nuvedė savo kaimynus žydu s į mirtį. Juo~ atlydėjusiems Vaiguvos pag~_l·
brniarns policininkams buvo skirtas sargybinių va idmuo. Tą dieną jiems nereikeJO
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šaudyt i į žmo nes (n ebent tarp jtĮ at s irado savanoritĮ žucl iktĮ), Be to , Vaiguvos ba ltar:iiščiams teko ul-.p ilti že mėmis duob es su lavonais.
Turbūt gete (toje pačioje s in agogoje ar kažku riame name ) be tėvų likę vai kai
Vaiguvoje išbuv o n; ilgai. Veikiausiai 194 l m . ruden s pradžioje 17 Vaiguvos žy dq va iki! buvo išvežta į Zagarės kon ce ntra c ijos stovykl ą . Į Žagarę išga be nta ir dali s žydtĮ
turto ""'. Maty t, ten nac itĮ ket inta steigti getą (stovyklą) ilges n iam laikui, be t ka žkokio
vyresn iojo pareigūno sp rendimu planai buvo pake isti. Tad Žaga rėje Vaiguvos žy du kai dar kelias savaites badmiriav o, kol ka rtu su kitais čia kalint ais žydai s 1941 m.
spalio 2 d . bu vo su šaudyt i'0 ; .

lydų gelbėj i ma s.

Vietos pavyzdžiai

Dauguma ab iej tĮ valsčių žydų jau 1941 m. liepo s pabaigoje s uvokė sus id o rojimo
su jais g rėsmę. Tai supra to ir jq ka imynai lietuviai. Todėl r yž ta s i žydu s gelbėti. Tai s u dėti nga tema , o š iame stra ips nyj e apsi rib os ime tik keliais žydtĮ gelbėj i mo pavy zd ž iais,
patekusiais į istoriografiją ir apra šyta is. Pirmia u sia svarbu pa sakyt i, kad paga lba žydam s buvo si(tlo ma ir teikiam a geroka i iki rna s iniq žudynių pradžios, kai dar ne ž inota , kad getuose uždary tiem s a r namuo se izo liu otiems, bet jau beteisiams žyd am s
gresia fizin is s unaikinimas. Vėliau kiln iaširdž iai lietuviai įgijo pat irties slėpti žy du s ir
jiems padėti, o pastariej i išm oko išveng ti suėmimo ir nepak enkti savo gelbėtojams.
Ge!bėtojq ir kitaip padedančių išlikus iem s besi slapstantiems ar iš get tJ, stovykltĮ pabė
gusiems žydam s ž mon it) padaugėjo. Vie n am ar keliems žy da m s slėpt i ir išlaikyti su sidar ydavo dides ni ar maže sni gelbėtojų branduo liai '°". Gelbėtojai visa da turėjo bC1ti
pasire ngę reaguoti į pavojų, kylantį iš okupanttĮ nacitĮ ir an tisemiti škai nusiteikusitĮ jų
vietos talkininkLJ. Kilus pavo jui, būdavo vy kd omos pavo j ingo s žydtĮ gelbėjimo ar per vežimo į saugesnę vietą operacij os. Nacit! okupa cijos pradžioje žmo nes, atjaučiančius
žydu s, kaustė baimė (už pagalbą j iems mirtimi g rasino nacitĮ skelbimai ), o di skrim inuoti žyd us ir kitaip įvairiuose holokaus to etapuose okupantams padedant ys lietuviai
talkininkai tada uo liau vykdė n acitĮ įsakymus. Vėliau padėtis pasikeitė. Daugiau ar
mažiau žmoni škumui nusikaltę ar net žyd us žudę viet iniai gyventojai pasidarė ne to kie uolūs - da u ge lis j tĮ nusivylė na cia is ir nebenorėjo dar labiau n us ikalsti. Aprioriškai
galima bC1ttĮ teigti , kad tik nedaugelis iš 1941 m . vasarą ir rude n į nacitĮ įsakymus µrie š
žyd us vykdžiusių prov incijo s vietovitĮ lietuvi11 galėjo toliau vadovautis nacmečio pra dž ios moty vais be i pakenk ti slepiamiem s žyda m s ir jtĮ gelbėtojams.
Virgin ijus Lauc ius rašė: ,,Že m a itijos kaimtJ žmonės, skaitydami ga us iai p lat ina mus hitleri n inktĮ ats išau ki m us, ž in ojo, jog gelbėdami žydus ka rtu su šei m o m is atsi guls į ta s pač ias cluob es." 'O'IManau , kad šis sakin ys pernelyg kate go riška s, ne s Kelmės
ir Vaiguvos valsč iuosc buvo nedau g žmonitĮ, galinčitĮ slep iamus žy du s iš duoti vokie čitJ įstaigoms a r lie tuvi tJ po licijai. 13e to, nere tai draugi ško, ka im yni ško be nd rav imo
bi1ta ir tarp žy du s slėpusitJ ž mo n it) be i po lici n in k11. Nu o masinitĮ :1.yd11iudynitĮ pra -
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ėjus keliemsmėnesiams dėl atsiradusio vidi nio kaltės jausmo neliko motyvacijos išduoti išlikusitĮ besislapslančil) žydt). Asmemi, kurie anti žydiškais veiks mais nusikalto
1941m. vasarą, uolumą stabdė ir pavojus įskundi mo atveju pakenkti gelbėtojtĮ šeimai
(su kuria neretai vienaip ar kitaip bendravo), ją pas merk ti kalėj imui ar net mi rčiai,
Matinformacijaapie tokį sku nd iką provincijos miesteli uose beve ik visada pasklisda.
1,0 tarp žmonit).Tad l 942- 1944 m. pasikeit<;svisuomenės pož ii'iris i persekiojamus
žydus taip pal padėjo jiems lengviau slapstytis, d idino gelbėtoį tĮ skaičiLĮ ir tar pusavyje
įvairiais ryšiais susijusius ll) asmenl) branduo lius. Tai patvirtin a ir žydu s gelbėjusių
kelmiškitĮ istorijos. Iš lict uvitĮ slepiamus žyd tĮ vaikus kar tais ti k paimda vo, o pačių
gclbėtojtĮ nebausdavo, jei vokicčit) pareigimai apie slėpt us 1.ydu s nesužinodavo. Neretai patyspolicininkai ar jtĮ viršininkas tiesiogiai ar pe r bend ru s pažįstamus perspė
davogelbėtojus dėl bi1simt1 krattĮ, kad tie spėttĮ paslėpt i globoja mu s žydus kitur, pas
kitus žmones. Pavyzdžiui, Kelmės apylinkiLĮ Vlado Pel rošiaus šeimos, slėpusios keliolika žydq, neišdavė kitame to paties namo gale gyvent;s baltarai štis (turbi'1t pagalbinis
policininkas) Levickas. Tačiau cituotame straipsnyje pateikiamas ir išimtin is nežmoniško poelgio atvejis: vienas iš išslapstytl) žydtĮ vai ktĮ d irbo pas i'1kininkus piemenuku, o pasibaigus ganiavai ttkio šeimin inkai pakvietė polic inink us, kad jie išsivežtų
nebereikalingą piemenį. Policininkai buvo pasod inti prie vai ši LĮ stalo, o vaikas, kad
nepabėgtLĮ, pririštas prie medžio ir net nuauta s pasakiu s: ,,Tave vis tiek tuojau sušaudys."110Nacių okupacijos pabaigos nesulau kė ir 1941 m. nuo žudy ni tĮ duobės išgelbėta (nustumta kažkokio vyro) Kelmės gim nazijos absol ve ntė Taiba Bakštaitė . Pasak
Z. Kuprienės, ,,l 941 m. liepos mėn . 30 d. ji atėjo pas man e ir ša ukė iš skausmo, plėšė
rt1bus, bučiavo motinos batukus. Tėvai ir gi mi n ės buvo sušaudyti. ( ...) Atrodo, kad ji
buvo apsistojusipas advokatą Atkočaitį", - rašė atsiminimuo se jos mokyk los draugė
lietuvė 111 . Paskui žydaitė išvažiavopas giminaičius i Varnius (TelšiLĮ aps.). Šviesiai nusidažiusi juodus plaukus ir gavusi fiktyvius asmens dokument us, kažkur į s idarbino.
Kadgalėtq rinkti nacius inkrimi nuojančią medžiagą, net buvo už mezgusi pažintį su
vokiečiq karininku. Tačiau vėliau buvo susekta ir nužud yta 111 •
Kelmėje ir visame valsčiuje buvo daug žmon i LĮ, padėjusi L)po žudyniLĮ išlikusiems
vielosžydams sulaukti nacil) okupacijos paba igos. Mieste KražiLĮ gatvėje gyvenusios
Grišaitė ir Blonskait ė slėpė žydaitę, kuriai buvo duota s krikšč ioniškas Teresės vardas.
Tarp išsigelbėjusi[) per naciq okupaciją žydLĮ tautybės Kelmės gim nazistLĮ buvo Mirija
Javnaitė (po karo dirbo Šiauliq ligoninėje) , išslapstytas ir jaunuo lis ša feris 113•
Visuomenei žinomos kelmiškių brolio ir sesers lcchoko ir Janin os Meni iš·
gelbėjimo istorijos, pateiktos Valstybinio Vilniaus Gaono žydų m uziejau s interne·
to svetainėje. Tų dar vaikais 1941- 1944 m. buvusių žydukq gelbėtojLĮ (Michalinos
Leganlienės, Petronėlės ir Adomo UrbeliLĮ, Zofijos Stankienės, Bron islavos, Juozo ir
Petro Daina~skų ir kt.) pavardės žinomo s ne tik Lietuvoje, ku r kai kur ie iš jL! buvo
apdovanoti Zūvančil)jų gelbėjimo kryžiumi (gelbėtojams miru s anksči au, apdovano·
įimą atsiėmė jų artimieji). Izraelyje daliai gelbėtojtĮ sute ikta s Pasa ulio tau lLĮ teisuolio
vardas. Vėliau žinomu rašytoju tapęs Icchokas Meras skaudž ius karo metLĮ vaikystės
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išgyvenimus aprašė savo pirmojoje knygoje „Geltonas lopas""'. Dvi Kelmės žydaitės
K rubcln i kaitės už savo išgelbėji mą labiausiai buvo dėkingos Elenai Kaušaitci. Dauge liui žydLĮ padėjo, j uos sl ėpė ir išgelbėjo BiliškiukLi kaimo ūk i ninkai Meškauskai. Deja,
žyd11gelbėtojtĮ še im ą 1951 m. i štrėmė i Sibirą, ten Anta nas Meškauskas m i rė"'.
Žinoma, kad iš Vaiguvos žydų bendruomenės išsigelbėjo dvi merginos - Felė
Zaksaitė ir jos pusseserė Frida NiselevičiOtė. Per nacmetį jas globojo Vlado s ir Antano Šim kLĮ, Cec ilijos ir Kazi m iero Sut kLĮ šeimo s, Stefanija Šileik ienė ir kiti žmonės 110 •
žydLĮ tautybės vaikai buvo slepiami Vaiguvos vaikl) prieglaudoje. Čia juos užregistruodavo kaip lietuvius. Iš kun igų buvo gaunami tam reikalingi gimimo metr ikai.
Yra F.Bortkevičienės liud ijimas, kad Užgiri LĮ dvarvietės sodyboje (Vaiguvos vis.) šešis
žydus slapstė ir globojo Stefanija Janaviči0tė-Šileikienė 117 . Kaime prie Vaiguvos buvo
paslėptas ir ŠiaulitĮ dažt1 fabriko „Star" buvusio savininko, su šeima kalinto Šiau liLĮ
gete, devynmet is si'mus" 6 • Keliose Vaiguvos valsčiaus vietovėse buvo priglausti dar
keli žydtĮ vaikai, rizikingais bt:1
d ais išvesti iš Šiaulių geto ir išgabent i i saugesnes vietas.
Jas vaikai pasiekdavo per kelias tarpines slapstymo vietas ir buvo globojam i daug elio
žmonit). Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė savo pran ešime nurodė, kad vienas iš išgelbėtLĮ
geto vaikl), jam parūpi nus pamest inuko nežydo dokumentu s, žiemą arkliq traukia mom is rogėmis buvo išvežtas i Vaiguvos vaikLĮ prieglaudą 119 • Apie tą vaikų prieglaudą
rašė Valstybinio Vilniaus Gaono žydLĮ muziejaus darbuotoja Viktorija Sa kaitė: ,,Verta prisimint i katal i ktĮ prieglaudą Vaiguvoje, kuria i vadovavo Marija Rusteikaitė. Čia
rado prieglobstį 15 iyd LĮ iš Kauno ir ŠiaulilĮ geto( ...). M. Rusteikaitė buvo pasiturinti
moteris, ji įsteigė prieglaudą savo lėšomis. Žydes ir jtĮ vaikus slėpė kaip krikščionė,
neprašydama jokio atlygio. Moterims ji par ū pino fiktyvius pasus, vaikams - krikšto
metriku s." 120Vaiguvos va lsčiaus Bitikl) kaime Celina Bartkevičienė slėpė ir maitino
septynis žydus' 2'.
Kelmės ir Vaiguvos va lsč i a i buvo laikina slėpimos i vieta kai kuriems iš kitl) victovil) atgaben tiems slepiam iems žydams, kol juos paslėpdavo kituose valsčiuose ar
apskrityse. Antai 1943 m. ruden į prie Kelmės miesto gyvenan ti moter is buvo prig laudusi iš ŠiauliLJgeto išvestą buvusį pirklį Nataną Kacą su artimais iais, kol ju os gelbstin tis lietuvis i šsi vežė į savo namus prie Rietavo (TelšiLĮ aps.) 121
. Iš Naudvario kaime (pri e
pat Kelmės) gyvenusitĮ ŠapirLĮ šeimos gyvi likę vaikai Dora ir Josefas buvo slapstom i
Kelmėje pas Stanis lav,1 Damanskaitę, vėliau - pas daugelį kitLĮ žmoni t) prie Kel mės,
Liolil), Vaiguvos 'H.
Kai kurie žydai atsisaky davo pagalbos ir nepriimdavo sit:1lymopaslėpti net gre siant mirčiai. Štai Vaiguvoje išsigelbėjusios Zaksaitės brolis Davidas buvo ne itin stro piai saugoma s, bet atsisakė eit i su paslėpti siC1liusia gydytojo Šileikos 1.mona 1~• . Ne pasinaudojo galima gelbė tojtĮ para ma ir Kel mės geto, ku ris nebuvęs aklina i izoliuo tas
kaip Nema kščiuose, kalinia i. Jiems rabinas pernelyg dažnai rezignuotai kalbėjęs apie
Dievo vali,), taip sa\'O taut iečiams įteigdamas mintį, kad gelbėt is ncbC1lina '" . Tad Kd mės gete užda ryti Ž)'dai nepas inaudojo tu rėta galimybe išsigelbėt i jei ne šimtams, t.ii
bent kelioms dešimti ms bendruomenės suaugusiųjLĮ.
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Kaip jau minėta, provincijoje buvo daugiau galimybi LĮ sėkmingai slėpti žydus ir
mažiau rizikuoti patiems gelbėtojams. Todėl i Kelmės ir Vaiguvos valsčiLĮ kaimus ir
miesteliusbėgo gelbėtis žydai iš ŠiauliLĮ ir Kauno getLĮ ir j1Į filialų - laikim1jų (darbo)
stovyklq. Pavyzdžiui, 1943 m. iš Šianli11geto atvežtiems 23 žydams išsislapstyti padėjo
Kelmės katalikq parapijos klebonas A. Radzvilas, PalėpŠLĮ kaime gyve nanti s girininkas). Demskis ir daugelis kit11žmoniLĮ ''"· 1942- 1944 m ., nors visuomenės požiC,ris i
žydqgelbėtojus buvo palankesnis, rizika paklif1ti i nacilĮ kalėjim ą ar koncl ageri (arba
net būti iškart nužudytiems), net ir gy-venant šalia patikim\) ka imynų, išliko didelė.
Tai tik keli žydLĮ gelbėj imo faktai ir kelios žmoniLĮ, užsiėmusių humani ška, bet
labai pavojingaveiklagelbstint savo bendrapiliečius nuo susi do rojim o, pavardės. Pagalba nacių persekiojamiemsžydams, j11gelbėjimas nuo gresia nčios mi rties nacių
okupuotoje Lietuvoje- plati tema. Ji tebelaukia dide snio tyrėj LĮ dėmesio. Kita vertus, tenka su apgailestavimu konstatuoti, kad, anap ilin išėjus liud ytoja ms - savo išsigelbėjimo istorijos neaprašiusiems išgelbėtiems žyda ms ir pagalln1 j iems teikusiems,
juos slėpusiems gelbėtojams, - liko didžiuliq spragq šioje labai sva rbioje holokausto
istoriografijosdalyje.Tačiau ir paminėti žydq gelbėjimo aptar iamu ose valsčiuose pavyzdžiaipatvirtina istorikės Dalios Kuodytės minti , jog „Lietuv oje žinomi žydLĮ gelbėjimo atvejaineleidžiateigti, kad gelbėtojq buvo „keletas" ar „m ažai", kaip teigiama
ne vienoje knygoje, enciklopedijose ir pan." 127

Kiti klausimai

Liekaneaišku, kuris nacių operatyvinis padalinys persekio jo ir žudė Kelmės ir
Vaiguvosiydus. Kur buvo laikino_iito padalinio buveinė - Šiauliuose, Raseiniuose
ar kur kitur' Koks buvo su tais operatyvininkais bendradarbiavusi LĮ vokiečiq karinių struktt"1rq
ir naciLĮ o kupacinės civili nės valdžios vaidmuo persekiojant ir žudant
žydus?Kieno įsakymu ar leidimu Kelmės geto žydus kan kin o verma cht o kareiviai?
Be1'cik nieko nežinoma apie getą Kelmės dvare priži(1rėjusį vo kieti komendantą. Pagaliausvarbu ir kokia buvo lietuviLjlaikinosios, o paskui - ir nacių patvirtinto s vietos
savivaldos (apskrities ir valsčiaus lygio) pareigOnq kaltės dalis vykda nt nukreiptus
prie~žydus nacių nurodymus. Dar nepavyko aptikti ži niLĮ ap ie žydo F. Kafcmano,
kuris XIX a. pabaigojevaldė 200 ha Gaštynų dvarą (6 km nu o Kelmės)' 28 , palikuonio (turbūt sūnaus) vaidmeni 1941 m. vasaros įvykiuose. Mat šis asmuo (be vardo)
buvo irašytas i Lietuvosžydų Izraelyje asociacijos ~udarytą „Me lamedo sąrašą" tarp
Rascmių apskrities nusikaltėlių, dalyvavusių vykdant holoka usto veiksmu s. Vėl iau tas
Lietuvos .iydl!Izraelyjeasociacijos sudarytas są raša5, sulaukc;s ncigianHĮ vertini1111
1
Lietuvoje,i~asociacijo5interneto svetainės buvo pašalinta s. Iš baudžia mLĮjLĮ byllĮ ne•
ai~kus kai kurių nusikaltėliLĮ, patekusiLĮ į nacių pinkle s veiks muo se pri eš žydus, vai•
dmuo. Kadangibylos buvo falsifikuojamos, ir dabar ne:i.inia, kas iš kai kurilĮ nochĮ
talkininkų buvo žydų žudikai, kas tik atliko sargybiniLĮ funkci jas prie geto, varant iy-

ll ulc:,kaustas prov in clJo jc-

351

dus i darbu s ar konvojuoja nt į egzekucijo s vietą, o ką holokausto nusikaltėliais padarė
kontržvalgybos Srncršo , NKVD, NKGB (MGB) tardytojai. Tarp neatsakytų klausi mLĮ - ir masi n i LĮ žudyniLĮ vietoje pr ie Kelmės bei kitur nužudytų žych1skaičius, ir kitos
statistikos prob lemos. Be to, dėl ribotos ap imties st raips nyje nebuvo gal ima patei kti
daugiau holokausto Kelmės ir Vaiguvos valsčiuose fakt LĮ ir j lĮ vertinimų. Kita vertus,
be vokieči LĮ civilinės valdž ios, operatyvinių grupių, verm achto kome ndant(mĮ veiklos
ir žinybinilĮ ar bendro jo pobOdžio susiraši nėjimo dokumentų, esančil! užsie nio ša lių
archyvuose, bus sun ku atsakyt i į tyrimo metu atsira dusius klausimus, patv irtinti ar
paneigti kilusia s holokau sto vyksmo Žemaitijoje arba kita me dides n iame ar mažesniame Lietuvos areale pri elaidas. O aptik ti nauji šaltinia i ir patikimi fakta i leis geriau
atskleisti Lietuvos žydLĮ tragedijo s ypatum us Vidurio ir Rytų Europos ho lokausto istorijos kont ekste, igal ins ats isakyti iš knygos i knygą perrašomų abejotin ų faktų ir
vertinimo stereoti pų, padės atskleisti žydų bendruomen ių sunaiki nimo aplinkybes
tose vietovėse, valsčiuose ir apskrity se, apie kurias mŪSlĮ valstybės archyvuose išliko
mažai medž iagos.

Išvados

194 1 m. birže lio 23 - 24 d. Kel mėje b(1ta antisovietinio Birželio sukilimo apraiškų.
Nemažai abiejLĮ valsčiLĮ vynĮ, dau giausia buvusiLĮ ŠauliLĮ sąj ungos naritĮ, pradėjo telktis
į sukilėli LĮ (savarank i LĮ apsau gin iLĮ ) btiriu s ir grup es (valstybės ir žmoniLĮ turtui saugoti ,
raudona rm1ečia ms sulaikyti ir nuginkluoti ir kt.) iki vermachtui įžengiant i minimas
vietoves. Daug Kel mės žyd tĮ n amLĮ s udegė l 94 1 m. birželio 2-t d., kai miestą padegė
atsitraukiantys raudonarmiečiai . Vadovaudamies i tuo pač iu savo vadovybės isakymu
jie sudegino ir KražiLĮ miesteli. Todėl Kelmės miesto žydų bendruomenė daug iau kaip
mėnesį buvo išsklaidyta keliose vietose, šimtai gla udėsi buvusiuose žyd LĮ Okiuose, iš
kur iLĮ penki virto stovyklom is (mažaisiais getais). Pagrind inis getas , kurio komendan tas buvo vokiet is, veikė Kelmės dvare. Iš prndžiLĮ jame daugiausia buvo kalinam i vyrai.
Juos kanki no ir iš jLĮ t yčiojosi ne tik antisemiti škumu pasižymėji, naciLĮ talkin inka i
lietuviai, bet ir kuri laik:Į Kelmėje stovėjusio nedidelio vokiečiLĮ dalini o kareiv iai.
Naciai žydu s dis krimin avo, rengė j11žudyncs ir žudė veikdami slap tai. Jk sten gės i maskuo ti savo parcig(lllLĮ ir profesionalilĮ žudikLĮ vokiečiLĮ dalyvavimą wiks muose prieš žydus. Daugeli s Kelmės valsčiaus žydLĮ buvo išžudyta per pirni.Įją masini; 1941 m. liepos 29 d. egzekuc iją. RugpjAfio 22 d. (t,) dic n,) vyko ir kaimyninilĮ
NemakščitĮ ir Viduklės žydLĮ skl'rdynės) naciai ivykdė ant rą mas in\' o.:g1ekLH.:ij,),
pt'r
kurią taip pat sufau dė iš Vaiguvos pastotėmis suvei,tus apie 70 1,ydll vy nĮ ir moto.:n1.
Straipsnio autoria us VL'l"
t inimu , ta žudyni\1 vieta tapo l 2SO- I:\00 abkjLĮ valsčil/ 1yd11
kapu. 1941 m. Kelmės žydai po kc:lis ar pavil'niui buvo šaudomi ir Kc:lmės žydtĮ l-.,1
pinėse, t\uk šm iškio miške ir kitur . 194 l m . spalio 2 d. abiejtĮ valsči11 '/,ydlĮ nufodyta
7.agarėj c (ŠiaulitĮ aps.). 7.yclams d iskrim inuoti, izoliuoti nuo kill! taut yhi11,moniq.
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jie ms konvojuot i į prievarto s darb us ir žudy nit1 vietą b ei pačiai egze ku c ija i vy kdyti
nacių pareigima i stengėsi pan audoti vietos vy ru s. 111i naciam s iš da lies pavyko . Buvo
lietuvitĮ (vadina mt1 baltaraiščiais, pagalbi niais po lici nin kais ir pan.), kurie dal yvavo
ne tik pradiniuose holokau sto etapuose kaip žydtĮ sa rgy biniai , bet ir šaudė buvusiu s
savo kaimynus žydus. Tam tikra s organizac ine s funkcijas n aciai primetė ir 194 l m.
vasarą veikusiai valsčių laikin ajai savivaldai ir poli cija i.
Nemažai Kelmės žyd11,išvengusit1 1941 m. žudynit) , su laukė nacitĮ okupaci jos
pabaigos. Tai buvo įmanoma padedant juos slėpusiems ir kitaip gelbėjusiems lietu viams, kuri e nepaisė už tokią veiklą grėsusio kalėji mo, konclagerio ar net mirti es
bausmės. Iš Vaiguvos žydų per nacių okupaciją išsislapstė, atrodo, tik dv i mergino s.
Neabejot inai galima teigti, kad žydq gelbėtojq buvo kur kas daug iau n ei asmenų, padėjus ių nac iams vykdyti holokaustą.
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Stanislovas Buchaveckas

KE L MĖ ANO
VAIGUVA
RURAL
OISTRICTS
JEWISH
COMMUN
ITIESANOTHEIR
PERISHINGIN 1941

It is believed that Jews sett led in Kel mė in the 15th century and in Vaiguva in t he 18th cen·

tury. ln 1897, 2,71 Oof th e 3,9 14 residen ts of Kelmė we re Jews. ln the 20th cen tu ry, the Kelmė
Jew ish co mmunity shrank , but the tow n co ntinued to remain an important centre of Jewis h
(Litvak ) culture. ln 1937, 1,302 of the 3,599 resident s of the town we re Jew s. The town had
a rabbinical school an d five synagogues and houses of worsh ip. Prior to the German-USSR
wa r, Kelmė (Raseiniai County ) may have had approx imately 1,350 Jew s, while there were
ove r l ,400 Jews in the en tire vo lost, in wh ich a number of Jews were engage d in ag ricu lture .
Ove r the years in the 20th cen tury, th e number of Jew s living in Vaiguva (Šiaulia i County)
dec reased from 137 (in 1923) to 90-100 (in 1940). Bolshe vik-implemented natio nalisation
and ot he r 'socialis t reforms ' undertaken du ring the Soviet occupat ion in 1940- 194 1 caused
great suffering not on ly for Lit huan ian s but for Jews as well. Jews we re particularly offended
by th e Bolshevik inte rference in sp iritua l matters connected with synagogu es and teachi ng
at private schools .
At the beginning of the German-USSR war, numerous ma les joined re be l (ind epe nde nt gu •
ardsmen) groups (intended to protect state and private property, detain and disa1m Red
Army soldiers, etc.) until the Wehrma cht entered both volosts (it entered Kelmė o n 25 Jun e).
Archive ma te rials sho w that it was only late r that the rebels began to be calle d partisans on,
a nd it seems tha t th is name was given to them by the Nazis who occupied Lithuan ia. ln th is
manne r, th e Nazis unified the na mes of group s of Lithuan ians who were fighting against the
failing Bolshevik rulc.
A number of Jew ish hou ses in Kelmė were burned down on 24 June 194 1, wh en t he town
was se t on fire by re treating Red Army troops (they also b urn ed the town of Kražiai). This is
why the Jewis h com mu nity of the town was dispersed in sever al locatio ns for mor e than .i
mon th. Hundr ed s of peo ple found asylurn on former Jewish farms , five of which were tu rn ed
into camps (min or gh e ttos ). The main ghetto comma nd ed by a Germa n officer wa s loca ted
on the Kel m ė es tate .
Mos t Jews of Kelmė Volos t were massacred 0.5 km away from the Kel mė estate (and ghetto)
dur ing two mass execu tions: on 29 July (most of the executors were German s) and on 22 Au·
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ecutors were Lithuanians). About 70 Vaiguva Jews were also shot during
gust (most of t he ex
h
f b
.
Th I ce of the executions became t e grave or etween 1,250and 1 300
these execuuons. e P a
. . .
•
hooting of small groups or ind1v1dual Jews was also carr ied out i
Jews from bot h vo lost s. S
n
.
. h
t ry •,n the forest of Aukšmiškis, and in other lo cations . Jews from both
Kelme Jew1s ceme e ,
. . ..
on 2 October 1941 in laga re (Š1auha1County).
volosts were also exeCuted
The Nazisdiscriminated against Jews, isolated them , and killed them while t rying to mask
the involvement of their officers - professional German murderers ~ by att racti ng local men.

To a certain extent, the Nazissucceeded in thi s. There were some L1thuanians (th e so-called
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White Armbands, auxiliary police officers, etc.) who were not only involved in the initial staes of the Holocaust as guardsmen but who also took part in the shooting of their former
;ewish neighbours. The Nazis also assigned certain organisational fun ction s associated wi th
the Holocaust to the temporary volost governments and police that ope rate d in th e summer of 1941. The Nazis turned Lithuania (as well as Latvia ) into a testing field whe re the
'technologies' of mass executions were tested (prior to that , the Nazis were satisfied with
Jews suffering in ghettos, occasional executions, and pogroms ).
A number of Kelmė Jewsw ho escaped the 1941 executions survived to the end of the Nazi
occupation. This was possible thanks to Lithuanians who hid Jews or prov id ed them with
other assistanceand who did not fear imprisonment, concentration camps , or even th e death penalty imposed for such activities. It seems that , of the Vaiguva Jews, on ly two gi rls
survived the Nazi occupation.
Many unanswered questions remain. It is not clear what special Nazi squads persec ut ed and
executed the Jews of Kelmė and Vaiguva. What was the role in thi s of the German mili tary
and occupying civil author ities? Who passed the order or gave perm issio n to Wehrmacht
soldiers to torture the Jews in the Kelmė ghetto? What was the share of g uilt of the Lithuanian provisional and later Nazi-approved local governmen ts (at county and volos t levels) in
the execution of Nazi orders directed against Jews? To answer these questio ns, we need to
analyse the documents and correspondence of German civil authorities, int elligence groups,
Wehrmacht commandant offices and depart ments, as well as ge neral documen ts which are
available in foreign archives.
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Lietuvių

saugumopolicija
ir holokaustas

Nors apie nacių okupaciją ir holokaustą Lietuvoje paskelbta kelios dešimtys moks linių knygų ir dar daugiau straipsnių, tačiau, autoriaus žiniomis, nei Lietuvoje, nei užs1cn,ie nėra publikuota nė vieno specialaus mokslinio darbo, kuriame būtų nagrinėja
mas lietuvių saugumo policijos (toliau - LSP) vaidmuo holokau ste. Vien tam , kad būtų
panaikint a ši istoriografijo s spraga, reikalingas specialus minėto LSP veiklos aspekto tyrimas. Sovietmečiu ir nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje (po 1990 m.) buvo išleista
keletas darbtĮ, kuriuose fragmentiškai atsispindi ir LSP veikla nacių okupacijos metais.
Tarp sovietmečio darbų pirmiausia paminėtini dokumentų rinkiniai „Masinės fodynės

\'i/111a11s
gdas . .,(,L'lto111
.1p/'darbo pr1s11
t1kru11111as
l,\

abi) b,1110V1l111au,
Gaono žydų muziejaus fondų

Lietuvoje" (2 dalys) ir „Hitleriniai žudikai Kretingoje"' . Pirmo rinkinio pirmoje dalyje
yra ir kvalifikuotai parengti komentarai, kuriuo se glaustai išdėstyta įvairių lietuvitĮ policijos rūšių (tarp jų ir saugumo policijos) struktūra ir funkcijos. Dokumentų rinkinyje
,,Hitleriniai žudikai Kretingoje" detaliai atsispindi buvusio LSP Kretingos rajono viršininko Prano Jakio ir jo valdinių veikla persekiojant komunistus, sovietinius akt, •vistus
ir žydu s. Daug straipsnių apie nacitĮ karo nusikaltėlius parašęs žurnalistas Vytautas Žei
mantas neužmir šo ir kai kurių Vakaruose gyvenančių buvusių LSP darbuotojų. Knygoje
„Procesas nesibaigia"' įdėtos apybraižos apie buvusį Saugumo departamento direktorių
Stasį ČenktĮ ir LSP Ukmergės rajono valdininką t-lečį Paškevičių.
Kai kuriuose po I990 m. LietuYoje išleistuose darbuose apie nacių okup.iciią
fragmenti škai atsi spindi ir LSP veikla '. Vis ddto juose daugiau dėmesio skiriama jos
org ani zacin ei sąrangai ir funkcijoms , bet ne dalyvavimui holokauste. Tačiau negali
mc pritarti paviršutini škam Petro Stankcro teiginiui, jog lietuvitĮ saugumo policiJOS
dalyvavima s holokau stc tėra sovictinilĮ istoriktĮ insinuacijos'. Išlikt; autentiški nacitĮ
okupa cijos laikotarpio dokumentai patvirtina, kad saugumo policija dalyvavo perse -
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k1ojantir naikinant žydus. Užsienio · aliq istorikai, autoriaus lil1iomis, specialiq darbt! apie LSPdalyvavimą holokauste kol kas taip pat nėra parašę.
LSP dalrvavimo holokauste problema reikšminga ir politiniu aspek tu. Po to, kai
į Lietuvqiš JA\' sugrįžusiems bu,·usiems LSP Vilniaus apygardos vadovams Aleksandrui Lilcikiuiir Kaziui Gimžauskui buvo iškeltos bylos dėl dalyvavimo žydq genocide, Lietuvojekilo gana karštos diskusijos dėl LSP ir minėltĮ parcigi:1m1veiklos ir kaltės. Į šias diskusijas įsiterpė ir pats A. Lileikis; jis davc:interv iu Lietuvos laikraščiams
ir paskelbė atsiminimq knygą „Pažadinto laiko pėds,1k.iis"'. Apologetinio pobt1džio
prisiminimuose A. Lilcikisišvisneigia savo kaltę ir tvirtina aktyviai talkinęs anlinaciniam lietuviLĮ pogrindiiui, netgi įsakęs savo valdiniams nedalyvauti žydLĮ perkėlimo į
gel,! ( 1941 m. rugsėjo 6 d.) akcijoje".TačiJu slr,1ipsnio autoriui nepavyko rasti archyvinitĮ dokumentLĮ, patvirtinančiq minėtus A. Lilcikio teiginius. Pr iešingai, Lietuvos
arclt)'Vuosei~likę dokumentai rodo, kad A. Lileikb dalyvavo holokauste. Dėl to Lietuvos vbuomenci ir atsakingoms ,·alstyhės institucijoms yra svarbu žinoti visą tiesą
apie LSPveiki,),nes šio klausimo objektyvu supratimas ir praktinis traktavimas daro
įt,1k,) Lietuvostarptautiniam prestižui.
Straipsnio autorius rėmėsi trimis šaltiniq grupėmis. Pirmą jLĮ sudaro autentiški
n.icių okupao1m laikotarpio įstaigq dokumentai. Jie yra saugomi Lietuvos centri niame ,-.1lstrbesarchne (toliau - LC\'A). Jame yra išlikę įvairiLĮ saugumo policijos įstai
gų ir k,1lė_jimL! fondai: ,·okieėiq saugumo policiJOSir SD vado Lietuvoje (f. R-1399),
Lietm•gkojo saugumo policijos skyriaus prie vokiečiLĮ saugumo policijos ir SD vado
Lietu,·oje (f. R-1216), atskirq LSP apygardLĮ: Vilniaus (f. R- 1673, f. R-681), Kauno
(f. R-972), Š1auhq (f. R-718), Panevėžio (f. R-650, f. R-707), Ukmergės (f. R-970),
Marijampolės (f. R-704), kai kurių LSP rajomi (pvz., Vilkavi;kio, ŠakiLĮ, Tauragės),
\'ilni,1us ir Kauno sunkiųjų darbų kalėjimq (f. R-730, f. R-731). Nors tiesiogiai žydq
iudyncs a1>p111dinčiLĮ dokumentų šiuose fonduose yra nedaug (dauguma tokio pobūdžio dokumentLĮ baigiantis naciq okupacijai buvo sunaikinta), vis dėlto iš išlikusiLĮ
dokumenlLĮ įmanoma atskleisti svarbiausius LSP veiklos bruožus, orga nizaci nę są
r,111gą, a,meninę sudėti ir darbuotojLĮ skaičiq, nustatyti persekiojamq asmemi kategorijas. Su LSPveikla susijusiq dokumentų galima rasti ir kituose LCVA fonduo se.
Antrą šaltiniLĮ grupę sudaro buvusio LSSRKGB archyvo dokumentai, kurie sau·
gom1 Lietuvos ypatingajame archyve (toliau LYA).Pirm iausia paminėti na s šio archr,o baudžiamųjq b)'ltĮ aprašas (f. K-1, ap. 58). Jame yra dešimtys tūkstančiLĮ bylq,
kun.is sov1etLĮ saugumas buvo sudaręs suimtiems ir nuteistiems asmen ims. Tarp ki tLĮ
brlq ,1utoriu;čia rado ir keliasdešimtis buvusiq LSPdarbuotojq bylLĮ (pvz., Juozo Grušio, Jono Ženau;ko, Prano Staskonio ir kt.). Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio vidurio
LSSRKGB ėmė aktyviau domėtis tais lietuviais, kurie naciLĮ okupacijos laikotarpiu
dirbo civilinėje administracijoje ir policijoje,o karui baigiantis pasitraukė į Vokietiją
ir vėliau emigravo į Vakani valstybes (JAV,Kanadą, Australiją ir kt.). ĮtariarlllĮ karo
nu;ikaltimai, ir kolaboravimu su naciais asmcnq bylas KGB papildydavo archyvinitĮ
dokumentq kopijomis iš kitLĮ valstybiniLĮ archyvq, buvusiq LSP bendradarbiLĮ šeimos
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nariLĮ ir giminaičitĮ apklausos protokolais. Dalis tokiLĮ KGB bylq išliko ir jos dab,1r
saugomos LYA(f. K-1, ap. 46). Iš jLĮ paminėtinos buvusiq LSPdarbuotojq S. Čenkaus,
A. Lileikio, M. Paškevičiaus, Vinco Juralevičiaus ir kt. bylos. Jose yra informacijos ir
apie antižydišką LSP pareigtmq veiklą. Nors KGB dokumentq negalime laikyti pirminiais (jie atsirado jau po naciLĮ okupacijos kaip KGB padaliniq represinės veiklos
rezultatas), vis dėlto be šio dokumentq komplekso būtų neįmanoma tyrinėti LSP ir
kitLĮ policijos rūšilĮ dalyvavimo holokausto procese. Verta priminti, kad KGB dokumentus būtina vertinti kritiškai ir itin atsargiai jais naudotis (ne tik dėl to, kad KGB
galėjo fabrikuoti suimtiems asmenims nusikalstamas veikas, bet ir kad patys suimtieji stengdavosi nuslėpti jiems nepalankius faktus arba mėgino juos priskirti kitiems
asmenim s).
Trečią šaltiniq grupę sudaro dabartinės (iškeltos po 1990 m.) teismLĮ bylos. Labai
svarbios nagrinėjamai temai yra daugiatomės baudžiamosios A. Lileikio ir K. Gim1,msko bylos, kurias 1995 ir 1997 m. jiems iškėlė Lietuvos Respublikos generalinė
prokuratura pagal Lietuvos Respublikos į5tatymą „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą"-. Jose surinkta daug vertingLĮ dokumentų ne tik iš Lietuvos, bet
ir ui.sicnio šalių archyvLĮ, taip pat yra kaltinamųjų ir liudytojq šiq diemi apklausos
protokolai. Minėtos bylos saugomos Vilniaus apygardos teismo archyve.
Apibt1dinti archyviniai šaltiniai suteikia tyrinetojams galimybę atkurti LSP veiki.Į nacitĮ okupacijos laikotarpiu taip pat ir jos dalyvavimo holokauste aspektu. Kiti
straipsnyje panaudoti archyv111
1a1šalt1n1a11rliteratura ats1sp111
di nuorodose.

LSPorganizacinė sąranga, uždaviniaiir funkcijos

Naciq okupacijos laikotarpiu Lietuvoje funkcionavo gana griozdiškas policinis
aparatas, kurį bt1tLĮ galima suskirstyti į vokiefoi ir lietuviLĮ policiją. Svarbiausios vokicčiLĮ polic ijos rūšys buvo vokiečiLĮ saugumo policija ir saugumo tarn yba (Sicherheitspolizei 1111d
Sicherheitsclie11st,
SD) su centrine įstaiga Kaune bei skyriais Vilniuje,
Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje bei vokiečiLĮ viešoji (tvarkos) po licija, kuri;!
sudarė miesttĮ policija (Schutzpolizci) K,rnne ir Vilniuje bei apskričitĮ žandarme rija.
Svarbiausios lietuviq policijos rllŠ)'Sbuvo šios:
l) viešoji (tvarkos) policija;
2) lietuviLĮ saugumo ir krimin,11inė policija;
3) lictuviLĮ savisaugos daliniai (policijos batalionai);
4) gcle;,inkcliLĮ policija;
5) priešgaisrinės apsaugos policija".
LietuviLĮ policijos padaliniai buvo pavaldi:1
s atitinkamiems vokicčiLĮ policijos p,1dalin iams {pvz., li etuviLĮ saugumo policija buvo pavaldi vokicėitĮ saugumo policij,1i
ir SD). Šiame straipsnyje kitLĮ policijos rt1šiLĮ veikla nagrin ėjama lik tiek, kit:k ji buvo
susijusi ~u LSP holokausto procese.
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Kiekvienoješalyje represinilį struktCirų veiklos tikslus ir metodu s diktu oja tos
šalies politinė santvarka. Demokratinėse valstybėse saugumo organai gina šalies
konstituciją. demokratines piliečitĮ teises ir laisves, o tota lit:i rinėsc ir :iutoritarinėse
valstybėse tos pačios specialiosios tarnybos saugo tik diktatoriškus režimu s ir engia
savo šalies piliečius arba okupuotų krašttį gyventojus. NaciLį okupaci nis režimas užimtuose kraštuose panaudojo vietinius policijos organus savo tikslams įgyvend inti.
Vienas svarbiausitį nacizmo tikshį buvo visiškai sunaikinti žyd ų tautq. Vietin iai policijos organai daugiau ar mažiau buvo priversti talkininkauti naciams vykdant žydtį
tautos genocidą. Žinoma, ši aplinkybė neatleidžia nuo kaltės ir teisi nės atsakomybės
tų saugumo pareigCmtį, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavo holokaustc. Lietuvoje
susiklostė tikrai paradoksali padėtis. Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje saugumo
organai persekiojo fašistuojančias vokiečitį partijas Klaipėdos krašte ir 1939 m. gynė
Vilniaus žydus nuo vietos gyventojų sukelt tį pogromtį, o pra ėjus vos dvejiems metams (1941 m.) tie patys saugumo policijos padaliniai ir pareigCmai buvo įtraukti į
naci1Į vykdomą holokausto politiką.
Prasidėjus nacių ir sovietų karui susidariusi Lietuvos laikinoji vyriausybė ėmė
atkurti Lietuvos valdžios įstaigas, tarp jų ir Valstybės saugumo departamentą (toliau - VSD). Laikinoji vyriausybė pakvietė sugrįžti į darbq visus valdininku s, kurie
dirbo iki 1940 m. birželio 15 d. sovietinės okupacijos.
1941 m. birželio 24 d. atkurtą Vidaus reikal tĮ ministeriją sud arė tr ys departamentai: Saugumo, Policijos ir Kalėjimų. Valstybės saugumo departam entui buvo pavaldi
ir kriminalinė policija. Prie šio departamento atkiirimo daug prisidėjo iš kalėj imų
išsilaisvinę buvę Lietuvos Respublikos la i kų saugumo darbuotojai. Panaikinus Laikinąją vyriausybę VSDbuvo pavadintas Lietuviškuoju saugumo policijos skyr iumi prie
vokieči tį saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje. LietuvilĮ saugumo po licijoje dirbo
apie 400 ž monitį (iš jų Kaune - 250)9.
Lietuvilį saugumo policijoscentrinė įstaiga (departamentas) buvo įsikūrusi Kaune. VSDiš pradžitĮ vadovavoVytautas Reivytis, o departamentą reorganizavus į Lietuviškąjį saugumo ir kriminalinės policijos skyrių - S. Čenkus. Jis 1933 -1 939 m. dirbo
VSDMarijampolės apygardosviršininku, 1939- 1940 m. - Vilniaus apygardos viršininku. Sovietamsokupavus Lietuvą S. Čenkus pasitraukė į Vok ietij,į ir dirbo vokiefoĮ karinėje žvalgyboje (abvcre). Karui prasidėjus S. Čen kus grįžo i Lietuvą ir buvo paskirtas
Saugumo departamento direktoriumi. Šias pareigas jis ėjo iki vokiečių okupacijos pabaigos10.S. Čenkaus pavaduotojais buvo saugumo policijos viršininka s Kazys Matulis
ir asmens sekretorius VytenisStasiškis.Kriminalinės policijos viršininku dirbo Petras
Pamataitis11
. LSP sudarė centrinė įstaiga (departamentas) Kaune ir šešios apygardos:
Kauno, Vilniaus, Šiaul ių, Panevėžio, Marijampolės ir Ukmergės. Apygardo s buvo suskirstytos i rajonus. Centrinę įstaigą Kaune ( 1943 111.duomenimis) sudarė Organizacinė direkcijair Žinh1direkcijasu spaudos, informacijos ir žinių telkimo dalim is' 2 •
LSP apygardose buvo įsteigtos valdybos. Apygardų valdybose papra stai buvo
septyni skyriai (komisariatai):
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J) Budinči lĮj tį skyrius (saugojo va ldybtĮ pastatus ir vidaus kalėji mus);
2) Bendrasis skyrius (atliko finansines ir C1kincs funkcijas);
3) Ž i nių skyrius (tikrino į valdžios jstaigas priimamus asmenis, kaupė opera tyvin,;:-agcntCirin,;:informaciją, sudarinėjo priešiškLį esamai valdžiai asmemį kartotekas,
rinko žinias apie gyven tojtĮ politines nuotaikas, rengė pranešimus ir leido biuletenius);
4) Komun iSllį skyrius (sekė slaptt) komunistų, soviet initĮ part izantį bei pogrindi ninklį veiklą, verbavo agentus, darė kratas, vykdė areštus ir kvotė suimtus asmenis);
5) Lenkti skyrius (aiškinosi nelegalitį l enkų organ i zacijlį vei klą, vykdė areštus,
kratas ir kvotas, tu rėjo agentf1ri nį t inklą ) ;
6) Tautin ių mažum LĮ skyrius (sekė ir kontroliavo rus tį, baltarus ilĮ ir ki l tį tauti nių
m ažumlį vei klą);

7) Išorinio sekimo skyri us 13•
Atskirtį apygardtį valdybtĮ struktūra truputį skyrėsi. Pavyzdžiui, į Kauno apygardos valdybą jėjo dešin itįjų srovi ų (IV) komisariatas\ kurio nebuvo kitų apygardų
valdybose.
Lietuvi tį saugum o policija voki ečių okupacijos metais veikė gana savarankiškai,
tač iau galutinis tam tikrtį klausimų ( vokiečių ir žydų ) sprendimas priklausė išimtina i
vokiečitį saugumo policijos ir SD kompetencijai.
Voki eč itį saugumo policijos ir SD vadas 1942 m. rugsėjo 3 d. susitarė su liet uvitĮ
saugumo po licijos viršininku S. Čenkumi, kad lietuvitį saugumas bylas nagrinės savarankiškai ir iki galo. Tais atvejais, kai bylos nebus perduodamos teismams, o sprendžiamos vietoje, nuosprend is t urėjo bū t i perduodama s tvirtinti vokiečiLĮ saugumo
policijos ir SD vadui. Itin svarbios polit inės bylos kartu su kvotos medžiaga išimtin iais
atvejais perduodamos vokiečitĮ saugumo policijos ir SD vadui bei kaupiamos II F"
skyriuje. Šis skyrius nuolatos gaudavo i nformaciją apie l ietuvilį saugumo įvykdytus
areštus ir paleidimus, duodavo nurodymus kalėji mams ir priverč ia mojo darbo stovykloms. Lietuvilį kriminali nė policija analogišką informacij,Į privalėjo sitJsti vokiečiq
saugumo policijos ir SD IV skyriui. Savo ruožtu minėtieji vokiečit1 saugumo policijos
ir SD skyriai apie suėmimus ir paleidimus turėjo informuoti lictuvilĮ saugumo ir krimi nalinės policijos skyrius'".
LSP kompetencija bendr oje lictuvi tį policijos o rgamį sistemoje griežčiau buvo
atskirta tik 194 1 m. rudenį. Lapkričio 18 d. Saugumo departame nto direktorius
S. Čen kus informavo Policijos departamento direktorilį V.Reivytį, ,.kad lietuvi ų viešoji po licija politinio pobOdžio suė minni ir krattį savarankiai vykdyti negali. Esant
neatid ėt i nam reikalui atlikti vien,1kuri šil! veiksmtį, reikia apie tai iš anksto painformuoti atitinkam,) lictuvilį saugumo policijos įstaig,1, tiksliai užpildant ir skubiausiai

• Šis ko m isariatas sekt' bu vusius Lietuvos Respublikos politiniq par tij11 nar ius ir naci11l.1ikais
su sik, ,rusias 1:1111inio pog ri nd iio organizac ijas.
•' 1941- 1942 m . vokicčil1 saugumo po licij,l ir SD buvo pada lytai du sky rius, o skyria i skir stomi
i po,kyrius (rėfercn t,1 rns) su da rbo kryptį žyminčiomis rnidi:mis.
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l ...l Visi pol itin iu pagri ndu su imt i asmens ar padaryt tĮ krat tĮ protokolai ir rasti duom enys tur i bC1ti tuojau pe rdu odami
artimi ausiam l ietuvitĮ saugumo policijos padal iniui." 15
Kaip žinia, pirmaisiais nacit! okupacijos mėnesiais, kol nebuvo griežčiau atskirta
policijos orgam1 kompetencija, politinio pobC1d
žio areštus, kvotas vykdė ir net šaudė
įvairC1s policijos padaliniai - ir viešoj i, ir pagalbi nė policija, ir vad inam iej i par lizam 1
būria i. Nuo 1941 m. rude ns įvesta griežtesnė tvarka . Kadangi LSP nebuvo labai gausi
ir smu lkiausius admi nistracinius vienetus (valsč ius) apraizgiusi stru ktC1
ra , j i prival ėjo
savo veiki,) derinti su kitais policijos organais ir naudot is j tĮ (ypa č viešos ios policijos)
pagalba. 1941 m. liepos 22 d. VSD direktorius S. Čenkus k rei pės i i Policijo s dep arta mento d irektoritĮ su pra šymu, kad viešajai ir geležin kcliLĮ policijai bC1tų duotas nu rodymas kasdien VSD teikti trumpu s ir aiškius duo menis apie visus politiniu s, krim inalinius ir kitus svarbius įvykius 16 •
Kadangi straipsnio apimtis neleidžia detaliai išnag ri nė ti visti LSP apygardų veiklos, apsiribosime kelių LSP padalinitĮ analize. Tyrinėsime LSP įstaigtĮ veiklą did žiuosiuose miestuose - Kaune ir Vilniuje - bei provincijoje - Kretingoje ir Alytuj e. Šios
vi etovės pasirinktos dėl santykinai didelio išlikusiq archyvi ni ų d oku menttĮ kiekio ir
saugumo įstaigtĮ svarbos (LSP Kauno ir Vilniaus apygard os buvo did žiausi LSP sistemos pada liniai).

pasiunči ant čia pridedamos formos a nketą.

LSPp a d a l i nių veikla holokausto met~
didžiuosiuose miestuose ir provincijoje

Kauna
s. 1941 m. birželio 24-osios n aktį i 2 5-ąją i Ka un ą kar tu su verm achto daliniais atvyko vo ki ečit1 saugumo policijos ir SD A ope ratyvi nės gr u p ės vadas SS brigadenfiur eris ir policijos generolas majoras Franzas Walteris Stahleckeris. Jis buvo atsakingas už aktyvių ir poten cialių Treči ojo reicho pri eŠLĮ (taip pat žydų ) su naikinimą
Balt ijos šalyse ir Šiaurės Rusijoje. F.W. Stahleckeris su savo valdiniais ėmė o rganizuoti žydų pogrom us Kaune, stengdamasis į juo s į tra ukt i kuo da ugiau vietos gyventoj ų.
Ankstų bir želio 25 d. rytą F.W. Stahleckeris atvy ko į atsikuriančio Valstybės saugum o
dep art amento patalpas (Vytauto pr. 67) ir čia susirinkusiems lietuvių saugum o valdinink ams (apie 40 žmon i tĮ) pasakė ilgą kalbą, ku rią lietuvi ų saugumiečiams vertė kartu su F. W. Stahleckeriu atvykęs KybarttĮ vokietis Richardas Schweizeris (nacių okupacijos metais jis dirbo vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigoj e Kaune).
F. W. Stahleckerio kalbą 1992 m. savo straipsnyje atpasakojo buvęs atsikuriančio VSD
laikinasis vadovas Jonas Dainauskas. F. W. Stahlecker is ilgai kalbėjo J. Dainau skui
apie žydų skriauda s lietuviams ir ragino juo s aktyviai įsitraukti į „ žydų pro blemos"
sprendimą bei izoliuoti žydus nuo lietuvių. Baigdama s po kalbi F. W. Stahleckeris pasakė, kad „lietuviai turi patys kuo greičiau suprasti, jog j ų pačitĮ int eresas yra kuo
greičiau visus žydus pašalinti iš savo tarpo" 17• Generolo F. W. Stahleckerio susitikimas
su lietuviLĮ saugum o pareigūnais atsispindi ir garsiajame jo 1941 m . spalio 15 d . pra-

l.l c1t1vh1 po l ici ja Ir ho lo kaus tu

365

nešime Heinri chu i Himml eriui . Štai kaip F. W. Stahleckeris aprašo savo priešakinio
būrio ( Vorkomm ando) veiklą Kaune pir momis karo dienom is:
.,Šalia part izam 1 bū ritĮ formavimo pirmosiomis dienom is taip pat buvo suformuota l iet u viLĮ saugumo ir kri m i nal inė policija. Vadovaujami aukštesnio lietuviq
po licijos tarnauto jo Denausko !turi bC1ti Dainausko. - A. B.J pirmiausia buvo paskirti 40 bu vusitĮ Lietuvos policijos pa reigūnų, kuri LĮ daugum a buvo paleisti iš kalėj i 
mLJ. Be to, kruopšči ai pati krinus buvo įt rauktos būtinos paga lbi nės pajėgos. Lietuvi tĮ
saugum o policija ir krimi n al i nė policija dirba pagal joms EK 3 [vokiečiq saugumo
policijos ir SD operatyvin is bCirys Nr. 3. - A. B. l duotus nurodymus ir di rektyvas,
savo veiklos eigoje kon tro liuoja ma vykdo saugumo policijos darbus, kuritĮ ji [vokiečitĮ saugumo policija ir SD. - A. B. l negalėjo atlikti savo jėgo mis, - ypač paieškas,
suė m i m u s ir kratas. [ ... ]
Panašiu būdu Vilniuje ir Šiauliuose iš lietuvių savisaugos jėgLĮ, kurios čia savarankiškai s us ida rė „Lietu vi tĮ saugumo ir krimin al in ės policijos" pavadinimu, buvo sukur ti
reikalingi pagalbiniai organai. [... J Pašalinus susikompromitavusius ir netinkamus asmenis, esant nuolatinei EK 3 priežiūrai, ir čia lietuvi ų saugumo ir k rimi nalinė policija
dirba visiškai paten kinamai." 18 F. W. Stahleckeris, pas itel kęs žurnalisto A. Kli m aič io
ta riamą par t i zanų b C1rį (iš tiknĮjų A. Kl irn a ič io bC
1rys nebuvo pavaldus nei LAF'ui, nei
Lietuvos laikinajai vyriausybei), birželio 25 d. Kaune pradėjo kelti žydtĮ pogromus.
Tame pačia me l 94 1 m. spalio 15 d. raporte generolas atvirai ir išsamiai aprašė savo
suo rganizuotas žydtĮ žudynes: .,[...] Net ikė tai paaiškėjo, kad suorganizuoti didesnio
masto 1,ydtĮ pogromą išsyk gana nelengva. Čia visų pirma pasitelkėme an ksčiau minė
t LĮ partizami vadą A. Kl ima i tį , kurį tuo reikalu instruktavo ve i kęs Kaune mC1 sų nedidelis priešakinis bCirys. A. Klima iči ui pavyko taip parengti pogromą, kad aikštė n neiškilo nei 111C1sų duoti nu rodymai, nei mūsų iniciatyva. Pirmojo pogromo metu, nakt į iš
birželio 25-osios į 26- ąją, l ietuvitĮ part izanai likvidavo daugiau kaip 1500 žydų, padegė
arba kitaip sunaikino keletą s i n agogtĮ ir sudegino žydtĮ kvartalą , kuriame buvo apie
60 na mų . Se ka nčiom is naktimis tuo pač iu būdu buvo padaryti nekenksmingais 2300
žydų. Kauno pavyzdžiu panašios akcijos, tik mažesnio masto, vyko ir kituose Lietuvos
miestuose, jos palietė ir likusius tose vietose komunistus."19
Nors F. W. Stahlecker io pranešime pateiktas n uiudyttĮ žyd tĮ ir s udeginttĮ namų
skaiči us galbūt yra padidintas, tač ia u pats pogromtĮ faktas neabejotinas. Ar l ietu vi ų
saugumo policija galėj o prisidėt i prie F.W. Stahleckerio organizuottĮ žydtĮ pogromtĮ,
atsaky ti labai sunku dėl doku menttĮ stokos. Pats F. W. Stahleckeris apie tai savo rapor te nieko nerašo, j is mini tik vad inamuosius lietuvi LĮ part izanus. Kita vertus, jo apsilankym as VSD pastate bir:ž.
elio 25 d. ir raginimas lietuviams aktyviai įsitraukti i „ žydtĮ
problemos" spre nd im ą neatm eta galimy bė s , kad lietuvil] saugu m ieč ia i gal ėjo bi'iti raginam i į sitrau kti i pogrom tĮ orga ni zav i mą. Netiesioginis tokios galimybės liudytojas
buvo vienas ž in o mi aus i tĮ Kauno vold e mari ni n ktĮ (vėliau Lie tuv itĮ n ac iona li s tų partijos generalinis sekretorius) Zeno nas Blynas. Tomis dienom is dienoraštyje jis rašė:
..Buvau sutikęs Petrą Kliorį. Anot jo, Dainauskas Jonas, buv(ęs) saugumo parcigimas,
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dirbo sovietų laikais saugume, lyg tęsdamas kokią tai lenkų organizacijos bylą, bet jis
tardęs ir suimamus lietuvius Vilniuje. Rodos, kad jis suruošė ir tas žydų muštynes,
kurios buvo gatvėje ties kapinėm is. Jos buvo filmuojamos ir fotografuojamos. Puiki medžiaga vokiečiams."W Z. Blynas turėjo galvoje žiaurias žydtĮ žudynes „LietCikio"
garažo kieme 194 1 m. birželio 27 d., kai laužtuvais apsiginklavę nusikaltėliai u žmušė
kelias dešimtis žydtĮ vynJ. Nors šios žudynės tapo Lietuvos žydtĮ traged ijos simboliu
tačiau detalios šio nusikaltimo aplinkybės iki šiol neatskleistos. Viena aišku, kad tie~
sioginiai žudynitĮ vykdytojai buvo daugiausia iš Kauno kalėjimo išsi laisvi nę kaliniai.
Tačiau ar jie veikė spontaniškai, ar užkulisiniLĮ jėgų (ir konkrečiai kokių) paku rstyti,
atsakyti kol kas negalime.
Kad žydtĮ reikalus sprendė vokiečitĮ saugumo policija ir SD, tai pa tvirtin a ir
kai kuriq NKVD suimtLĮ buvusių lietuviq saugumo policijos valdini n ktĮ paro dymai.
P.Staskonis 1941- 1942 m. dirbo lietuviq saugumo policijoje Kaune tardytoj u. Pirmomis nacltĮ okupacijos savaitėm is Kauno sunkiųjų darbtĮ kalėjimas buvo perpi ldytas _
į jį uždaryta daug įvairiq tautybitĮ su imtų komunis tLĮ ir soviettĮ valdžios pa rei gtmLĮ.
Saugumo policijos tardytojai iš pradžitĮ kvosdavo kalėjime. SuimtLĮ nežydtĮ tautybės
kalinių likimą spręsdavo iš Saugumo policijos departam ento vadovaujančitĮjtĮ darbuotojq sudaryta komisija. Ji turėjo teisę nuteisti suimtu osius iki 3 metLĮ kalėj imo
priverčiamqjų darbq stovykloje. Jei suimtąjį reikėjo nubausti didesne bausme, tokiu
atveju suimtieji kartu su bylomis būdavo perduodami vok iečių saugumo policijai.
Gestapui taip pal buvo perduodamos visos suiml LĮ žydų bylos11•
Kitas svarbus šaltinis yra buvusio lietuvių saugumo policijos valdininko J. Ženausko baudžiamoji byla.
J. 2enauskas iki sovietinės okupacijos dirbo VSD. 1940 m. jis už tai NKVD buvo
suimtas ir kalinamas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Antrą karo dieną (birželio
23 d.) J.Ž:enauskas kartu su kitais kaliniais iš kalėjimo išsilaisvino ir prisidėjo prie
antisovietinių Kauno sukilėlių (jis iki birželio 26 d. saugojo radiofoną). Paskui J. Ženauskas, kaip buvęs saugumo policijos valdininkas, s u grįžo dirbt i į VSD22 • Birželio
26 d. VSD pastate Kaune jau buvo susirinkusios kelios dešimtys buvus i ų saugumo
policijos valdininktĮ, tarp jų ir aukštas pareigas anksčiau ėję Kazys Matulis, Albinas
Čiuoderis ir kiti. VSD kieme tuo metu buvo laikoma apie 200 įvairiq tautybiLĮ suimtų komunistų ir sovietLĮ valdžios pareigūmĮ. K. Matulis davė J. ženaus kui abėcėlinį
suimttĮjų sąrašą ir liepė jį sulyginti su Antano Smetonos laikais sudarytu abėcėliniu
komunisttĮ sąrašu . Apie 35 suimttĮ asme nų abėcėliniame sąraše nebuvo ir jie buvo paleisti į laisvę. Kiti suimtieji (apie 170 žmonių) tą pačią di eną buvo nuvaryti į Vll fortą ir perduoti kpt. Broniaus Kirkilas· vadovaujamam „partizam( bOriui, kur is VSD
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perduotus asmenis čia pat sušaudė. Kitą dieną į VSD atvykę vokiečiq gestapininkai
uždraudė l i etuvitĮ saugum iečiams be jų leidimo šaudyti suimtus asmen is2J .
Pirmo mis nacių okupacijos savaitėm is l i et uvi tĮ saugumo policija per sekiojo
visų tautybitĮ komuni stus, komjaunuolius ir sovietinius aktyvistus. Tuo metu žyda i
dar nebuvo persekioja mi vien dėl savo tautybės. LietuviLĮ saugumo policija da r ne
visai gerai supra to naciLĮ „gal utin į žydtĮ klausimo sprendi mą", be to, ir gestapa s tuomet dar nereika lavo persekioti visq be išimties žydų, nepa isant jų amžiaus, lyties ir
politinitĮ įsitiki ni mų. Pirmomis okupacijos savaitėmis, kol dar nebuvo visiškai aiškus
žydtĮ likimas, saugum o policija persekiodama žydus komun istus ir sovietini us aktyvistus laikėsi tam tiknĮ teisėtu mo normų ir nepr iklausomos Lietuvos laikų j urid iniLĮ
proced(irtĮ, mėgino ištirti konkreč ią suimtLĮjLĮ kaltę ir tik po to juo s bausti. Suimtiej i
buvo apklausia mi, tikrinami žydus kaltinusių liudytojtĮ parod ymai. Kartu su žydais
buvo suimami ir l ietuviLĮ tautybės komunista i. Nors žydus policijai dažnai skųsdavo
lietuviai, tačiau būdavo atvejų, kai patys žydai įskųsdavo savo tautiečius. Ant ai LazdijtĮ žydas Šolomas Rybakas paliud ijo, kad Meilachas Lipskis (taip pat žydas) se niai
simpatizuoja komu nizmu i, aktyviai lankė sovietų mitingus, sveikino Raudonąją ar miją ir t. t. Tardomas M. Lipskis išsigynė buvęs komuni stu, teigė b uvęs profsąjungos
nariu, bet pr isipažino sovietų saugumui įskundęs du vietos žydus 24 • Lietuvių policijos suimtas žydas Jokūbas Šapira buvo tardomas ir paaiškėjus, kad sovietų valdymo
metu jis buvo NKVD suimtas kaip antikomuni stas, buvo paleistas į laisvę'\ Nors
tokie atvejai nė ra tipiški, vis dėlto jie rodo, kad pirmomi s okupacijos savai tėm i s LSP
dar nemąs tė nacistinio antisemitizmo kategorijomis ir su kom u ni stuoj a nčiais žydais
elgėsi panašiai kaip ir su kittĮ tautybių suimta isiais. Žydų tautybės piliečiai buvo suimami už konk rečią pol i tinę veiklą ar įtarus juos dalyvavus prosovieti nėje ir komu nistinėje veikloje. 194 1 m. birželio 26 d. Vilniuje viešoji policija už tarnybą sovietLĮ
milicijoje suėm ė žyd ą Leo nardą KravičiLĮ. Liepos 11 d. jis buvo perduotas saugumu i26. Liepos 22 d. Vilniaus geležinkelio stotyje buvo sulaikytas įtariamas „ š nipinė
jimu ko mun i stų naudai" Fiselis Kolionas. Po kelitĮ diemi sulaikytasis buvo perduotas
Vilniaus apygardos saugumo policijos viršini nkui 27 •
1941 m. rugpjOčio 7 d. KėdainitĮ rajono saugumo policijos viršininkas Leonas
Jablonskis išsi un tė tardymui į Kauną suimtą KėdainitĮ gimna zijos mo ksleivį Ma rkusą
Nochimą, kuris „bolševikams užėj us aktyviai prisi dėjo pr ie komjaunuolių organi zavimo ir tą santvarką nuoširdžiai rėmė" 2 •.
Kartais pasitaikydavo atvej LĮ, kai suLmti žydai su mokėję pinigines baudas bt"idavo
paleidžiami į laisvę. Štai Solomonas Fainbergas buvo suimtas Vilniuje už tai, kad nesilaikė komenda nto valandos (komendanto valanda žydams Vilniuje įvesta 194 1 m. liepos
pradžioje, ji galiojo nuo 18 val. vakaro iki 6 val. ryto) ir vaikščiojo be Dovydo žvaigždės.
Sumokėjęs

S tūkst. rb ba ud ,) S. Fainbe rgas 1941 m . rugpjt1 čiu 30 d. buvu pakistas '".
Žydę Libą Frenkel viešosios policijos pareigūnas suėmė Vilniuje 1941 m. rug-

• Kp1.13.K,rkila !941 m. birželio 28 d. buvo priimta~ i Kaune formuojamą Taulos darbo apsaugos ba1alion4ir paskirtas šio ba1aliono J-osio, kuopos vadu. Nei~lvėręs rnasinitĮ žudynitĮ VII
forte lraumo, jis išėjo a 1os10gų ir J941 m. liepos 12 d. nus i šovė ;Jvo namuose.

pji:1 čio

4 d. už tai, kad ji va i kšč i ojo šaligatviu. Sumokėj usi 3 tt1kst. rb baudą rugpji:1 čio

6 d. L. Frenkel buvo paleista į l aisvęJ0 •
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Tačiau tie suimti žydai, kurie negalėjo sumokėti reikalaujamos baudos, bt"idavo
sušaudomi. Vulfą Kadiševičių viešojipolicijasuėmė už komendanto valandos nesilaikymą ir vaikščiojimą be Dovydo žvaigždės. Jam paskirta 2 tūkst. rb bauda. Kadangi
reikalaujamos sumos sumokėti negalėjo, 1941 m. rugsėjo 16 d. buvo perduotas sušaudyti ypatingajambūriui1 1 •
Tačiau tokia padėtis, kai žydai už išpirką buvo paleidžiami i laisvę, tęsėsi neilgai.
Faktiškainuo 1941 m. rudens saugumo policijosdokumentuose nerandame duomentĮ apie žydtĮ paleidimą į laisvę sumokėjus reikalaujamą baudą.
Vis dėlto ir vėliau pasitai!-..l'davo
atvejų, kai suimti žydai dėl nežinomų priežasčiLĮ būdavo paleidžiami. 1941 m. rugpjt1čio 2 d. už trukdymą policijai daryti kratą ir
agitavimą prieš policijospareigūnus buvo suimta I lenia Kirnickaitė. Rugpj(1čio 26 d.
apygardos viršininko A. Lileikiosprendimu ji iš Lukiškilj kalėjimo buvo paleistaiz.
Galima spėti, jog dalis saugumo policijosį laisvę paleistq žydų galėjo būti užverbuoti
dirbti saugumo policijos informatoriais(pranešinėti apie žydq nuotaikas, antifašistinę veiklą ir pan.). Antai Roda Epšteinaitė buvo suimta l 94 l m. už bandymą pabėgt i
į Varšuvą su padirbtais dokumentais.Ji buvo saugumo užverbuota ir grąžinta i getą.
Kai tapo nereikalinga,vėl buvo suimta ir 1942 m. spalio 31 d. sušaudyta33•
Maždaug nuo 194l m. rugpjūčio vidurio nacių politika žydų atžvilgiu iš esmės
pasikeitė. Nuo šiol beatodairiškai žiauriai pradėta persekioti visus žydus. Politiniai
persekiojimo motyvai neteko reikšmės. Žydus imta persekioti dėl rasinių-taut iniLĮ
priežasčilĮ, prasidėjo tikrasis žydų tautos genocidas (holokaustas): visi žydai buvo suimami, suvaromi i getus ir laikinąsias izoliavimostovyklas,vėliau masiškai šaudomi.
Lietuvių saugumo policijos funkcijostaip pat keitėsi. LSP,vykdydama vokiečitĮ saugumo policijos ir SD skiriamas užduotis,pradėjo persekioti ir suiminėti besislapstančius, vengiančius keltis į getus arba pabėgusius iš getų žydus, taip pat žydus, vaikščiojančius be skiriamųjtĮ ženklų arba draudžiamose vietose, nelegaliai perkančius
maisto produktus ir t. t. Politiniusžydų persekiojimo motyvus pakeitė rasiniai-tautiniai. Apskritai LSPveiksmai žydų atžvilgiulabai sugriežtėjo. Teisiniai proced(Jriniai
veiksmai (kvota, liudytojq parodymų tikrinimas, kaltės nustatymas) neteko reikšmės.
Sulaikyti žydai buvo perduodami vokiečių saugumo policijai ir SD, uždaromi į kalė
jimus ir getus, vėliau sušaudomi.
Vilnius.
LSP Vilniaus apygardai 1941-1944 m. vadovavo A. Lileikis. Jis nebuvo
savarankiškas saugumo policijos viršininkas. Vilniuje taip pat veikė vokiečitĮ saugumo policijos ir SD skyrius (A11sse11die11stelle
Sipo und SD Wi/11a),pagal kurio direktyvas privalėjo veikti ir LSP.Minėtame F.W.Stahleckerio l 941 m. spalio l 5 d. raporte
aiškiai sakoma, kad iš Vilniaus lietuvių saugumo policijos buvo pašalinti netinkami
elementai ir ji dirba nuolat prižiūrima vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinio
bC1rioNr. 3 '◄• Faktiškaijau nuo l 941 m. liepos vidurio Vilniaus žydus pradėta masiškai šaudyti u;, Vilniausesančiame Panerių miškelyje.Suimti žydai buvo atvaromi arba
atvežami sunkvežimiais iš Lukiškių kalėjimo (nuo 1941 m. rugsėjo - ir iš Vilniaus
geto), prieš sušaudant išrengiami, iš jų buvo atimami vertingesni daiktai, paskui visi
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suvaromi i dideles duobes ir sušaudomi. Paprastai šaudydavo vokiečių saugumopolicijos ir SDypatingasisbOrys(Sonderkommando), kurį sudarė kelios dešimtyslietuvių,
vadovaujamų gestapo pareigOnų. Kai būdavo žudomos itin didelės pasmerktq žydų
grupės (kartais net po kelis tūkstančius žmonių), ypatingajamb(1riui talkindavoVilniuje dislokuoti lietuvių savisaugos daliniai (policijos batalionai).LCVAyra išlikusi
dalis suimtų ir sušaudytq žydq asmens kortelitĮ. Šiaskortelespildydavominėtas ypatingasis bC1rys. Sušaudytų asmemi pavardės kortelėse b(Jdavo užbraukiamosraudonos arba mėlynos spalvos pieštuku. Kartaisjose b(Jdavo užrašomivokiškinužudymą
maskuojantys prierašai: ,.befehlgemass hehandelt" (.,pasielgta pagal įsakym~") arha
„liqu" (,.liquidiert" - ,,likviduotas")l5• Visdėlto tiesiogiaižydų žudynėse LSPVilniaus
apygardos pareig(Jnainedalyvavo. Paprastai LSPsuimti ir ištardyti žydai buvo perduodami vokiečiq saugumo policijaiir SDarba ypatingajambūriui. Žydų perdavimas
šiems nacių saugumo organams faktiškaireiškė jų pasmerkimą myriop,nes pagal nacių planus visi žydai turėjo b(Jtifiziškaisunaikinti.Tokį suimtų ir perduotų vokiečių
saugumo policijaiarba ypatingajambūriui žydq l ikimą patvirtina ir išlikę archyviniai
dokumentai. Tačiau savo nuožiūra žudyti žydus lietuvių saugumas neturėjo teisės.
Tokią teisę turėjo tik vokiečių saugumo policijosir SD organai.
Pirmaisiais vokiečių okupacijos mėnesiais ypač veiklus buvo LSP Vilniaus
apygardos komunistLĮ komisariatas (skyrius),kai kuriuose l941 m. dokumentuose
dar vadintas „Komunistų-žydtĮ sekcija"'6• Jam vadovavoJuozas Bagdonis.Šis komisariatas buvo atsakingas už komunistų, komjaunuolių, buvusių sovietinitĮ pareig(JlllĮ, NKVD bendradarbių, žydtĮ ir juos remiančių nežydq tautybės asmenų sekimą,
areštus ir kvotas. 194 1 m. antros pusės LSPdokumentuosegausu šitaip suformuluotLĮ pranešimq apie suimtus žydus: ,,įtariamas kaip žydų tautybės", ,,besislapstantis",
„bėglys iš geto". Dažniausiai besislapstančius ar nustatytą tvarką pažeidusius žydus
sulaikydavo lietuvių viešoji (tvarkos) policija ir juos perduodavo lietuvių saugumo
policijai.Ši sulaikytuosius ištardydavoir perduodavovokiečitĮ saugumopolicijaiarba
ypatingajambūriui.
l 941 m. rugsėjo pradžioje Vilniausžydus suvarius į getą, labai išaugo už geto
ribtĮ sulaikyttĮ žydq skaičius. Vilniausmiestoviešosiospolicijosįvykių suvestinėse vos
ne kasdien minimi sulaikyti žydai. Jie buvo sulaikomipavieniui ir grupėmis, paskui
perduodami saugumo policijai.Rug ėjo 7 d. sulaikyta l 5 pabėgusitĮ ir besislapstančitĮ
žydtĮ, lapkričio 11 d. - 4 žydai,lapkričio 19 d. už geto ribtĮ suimti net 54 besislapstantys žydai. Sulaikyti žydai buvo uždaromi į LukiškitĮ kalėjimą ir laikomisaugumo policijos žinioje" . Po kurio laiko suimtiejibllYo išvežamiį Paneriussušaudyti.
Žydams grėsė mirties bausmė ne tik už pabėgimą iš geto, bet ir už kitus naciq
įvestos „tvarkos" pažeidimus. Antai Hana Gordon buvo suimta 1942 m. spalio 30 d.
už lai, kad mėgino įsinešti į getą maisto. Po dviejqsavaičitĮ ji buvo sušaudyta'8•
ŽydtĮ areštai nebuvo svarbiausias LSPveiklos baras. Kaip pažymėjo Izraelio istorikas Yizthakas Aradas, lietuvitĮ saugumas nagri nėdavo sudėtingesnes bylas,kurias
reikėjo nuodugniau ištirti (pvz., atskleistižydtĮ slėpimosi vietas, planuojamus pabė-
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gimus iš geto, nusta tyti asmenis, aprūpinančius žydu s padirbtais doku ment ais arba
kitaip juos re miančius) 39 •
LCVA išliko nemažai dokumentt!, atspi ndi nčitĮ pr ieš žydus nukreiptą LSP Vilniaus apygardos vadovų veikhJ.
Pirmas A. Lileikio įsakymas dėl žydų datuoja ma s 194 1 m. rugpj11čio 22 d. Tuo met A. Lileikis, jau bt1damas LSP Vilniaus apygardos viršininku, davė nurodymą Lukiškių kalėj imo viršinin kui 52 jo žinioje esančius žydus pe rdu oti ypat in gajam būriui.
Dokumenti škai įrodyta, kad su dauguma šiam e sąraše esančitĮ žydtĮ buvo „pas ielgta
pagal isakymą", t. y. jie buvo nužudyti 40 • l 94 1 m . rugpj(ičio 23 d. A. Lileikis pasirašė
nurodymą Nr. 770 perduoti ypatingojo būrio žinio n 5 žydtĮ tautybės as m enis ".
1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublik os generalinė prokurati: 1ra iškėlė A. Lileikiui baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos baud žiamojo kodekso 18 str. 6 d.
ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl atsakomybės už Lietu vos gyventojų genocidą"
l str. A. Lileikis buvo kaltinamas perdavęs vokiečių saugumo poli cijai ir ypat ingajam
būriui 75 Lietuvos žydus. Byloje irodyta, kad daugum a žydtĮ buvo sušaud yti°12•
Į žydų persekioj imą buvo įtrauktas ir A. Lileikio pavaduo tojas K. Gi m žauskas,
kuri s šias pareigas ėjo nuo 1941 m. gruodžio l d. iki 1944 m . liepos mėn. Kaip savo
l 995 m. kovo 21 d. paaiškinime Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros SpecialitULĮ tyrim11skyriui teigė pats K. Gimžauskas, jo „pagrindinė fun kc ija buvo komunistų ir Lietuvos teritorijoje siautusio įvairaus ba nditiz m o pri eš v ietos gyve ntoju s
persekiojimas"43• Vis dėlto išlikę archyviniai dokument ai liudija, kad K. Gim žausko
tarn ybinė veikla buvo nukr eipta ne tik prieš kom unist us ir parti za nu s, bet ir prie š
žydq tautybės asmenis.
1941 m. gruodžio 17 d. K. Gimžauskas pasirašė nurodymą Nr. 3049 perduoti
vokiečiq saugumo policijai žydę Liuciną Pojevonskytę-Sutarskytę (ji ypat ing ojo bi:1rio
buvo sušaudyta 1941 m. gruodžio 22 d.) 44•
l 942 m. kovo 8 d. K. Gimžauskas pasirašė nurodymą Nr. 63 1 pe rdu oti ypat in gojo būrio žinion žydų tautybės Lietuvos gyventojus Efraimą Lakermaną ir Dovydą
lzraelsk( .
Norėdamas nustatyti žydų pabėgimo iš geto ka nalus lietuvių sa uguma s kart ais
organizuodavo provokacinio pobūdžio operacijas. Saugu mui dirba nti s sunkvežimio
vairuotojas Edvardas Raicevičius sutiko už pinigus išgabe nti iš Vilni aus geto į Benekainis (Baltarusijoje) grupę žydų. Išvažiavusi už mies to sunkvežimį sustab dydavo
saugumo valdininkai. Jie vežamus Ž)'dus suimda vo ir nu gaben d avo į Lukiškių kalėji
mą. Paskui šie žydai būdavo perduodami ypat in gajam būriu i ir sušaud o mi Paneriuo se. 1941 m. spalio 30 d. operacijos me tu sulaik yta 12 žydq . Kaip rašoma LSP valdi ninko raport e, šioje operacijoje da lyvavo saugumiečiai Edvar d as Skausgirdas , Leo nas
Kaulinis, Adolfas Milinavičius, Algiman tas Dailidė ir Vin cas Reg in a. Operacija vyko
panašiai kaip ir ankstesnė, skyrėsi tik tuo, ,,kad vald . Skausgi rda s važ iavo žydLĮ r inkti
į Vilniq drauge su šoferiu, tuo gara ntuoda ma s, kad ma šina neb u s su laikyta viešosios
policijos arba vokiečių policijos ir netrukdy s ivykdyti uždavinf' 46 • Iš v iso sur engtos ne
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ma žiau kaip ke tu rio s tok ios operacijos ( 194 l m. spa lio 28, 30, lapkričio l , 3 d.), ku ri ų
metu saugu miečiai suėmė 36 žyd us17. Galimas daikta s, kad panašių operacijtĮ atl ikta
ir daugiau, tačiau d aug saugumo pol icijos dokumentų buvo su naik int a ir žiniLĮ ap ie
tai nei šliko.
Ma ždau g nuo 194 1 m. rugpjūčio atsirado n auja suimtųjtĮ ka tegori ja - ne žydai ,
įvairiais būdais padėję žydam s (pvz., talkinę jiems pabėgti iš ge to, slapstę juos savo
namuose, parūpinę jiem s reikalin gus asmen s doku m entus ir t. t .).
1941 m. lapkričio 2 d . Vilniuje saug um o policija u ž prieglobsči o žydam s su teikimą s uė mė voki ečiLĮ tautybės moterį Vi kto riją Bayer. Ji savo n am uose slėpė Leją
Pliskin , Mejerį ir Senderį Veisma nu s. Besislapstančius žyd us suėmė Vilniau s miesto
viešosios policijos 6-osios apylin kės policininka s; jis suimtuo sius pe rdavė liet uvių
saugumo policijai 48•
1941 m. gru odž io 20 d. Vil n iuje lietu vio E. Vaičionio namuo se poli cija sulaikė
žydę Pesę Kacienę. Buvo sur ašy tas proto ko las ir išsi ųstas LSP Viln iaus ap ygardos
vi ršininku i49•
PanašitĮ atvej ų buvo labai daug ir žydams padedan čių nežydų tautybės žmonių
sekim ai bei areštai vyk o visą nacių okupacijos laiką. An tai 1942 m . vasar io 23 d. Vilniuj e LSP va ldin inkas už žydų sl ėpimą suėmė baltaru ses Eugeniją Ravičiūtę ir Aufiniją Karavičiūtę50 •

Lydų klausimo reikšmė 194 1 m. pabaigoje sumenk o. Nuo nacių-sovietų karo
pradžios iki 1941 m. gruodžio mėn. Vilniuje nu žu dyta per 33 tūkst. žydų 5 '. Nuo išorinio pasa uli o izoliu otame ir ge rai saugo mame Vilnia u s gete palikta gyve nt i ap ie
15 ti:1kst.žydLĮ, Jie dirbo Vokie tijos karo eko nomikai reikalin gus d arbu s. Vilni au s getas galutinai sun aikintas 1943 m. rugsėjo 23- 25 d. Did žioji daJis geto ka linių išvež t i
dirbti į ko n centracijos stovyklas Estijoje (Vaivarą , Klog,) ir kt.).
Nuo 1942 m . lietuviLĮ saugu mo policijo s vei kla Viln iaus apygardo je vis lab iau
buvo or ientuoj a ma viena kryp timi - p ersekiot i stiprėjantį komun istin į ir len kLĮ po gri ndį. Žydų klau sim ai LSP ve ikloje 1942 - 1944 m. vaidino antraeilį ir sant yk inai
nelabai svarbtĮ vaidme nį. Šiuo laikotarpiu prioritetinė LSP veikl os kr ypti s b uvo be s i slapstanč ių pabėgusių žydtĮ paieška bei juos remianč iq asme nų n ustaty mas ir su ė mimas. Tač iau ir ši uo laikotarp iu suimti ems žyd am s buvo skiria m os griežtes nės
bausmės negu komunistin io arba lenk ti pog rind žio da lyviams. Vyr iausios ios reic h o
saugumo va ldybos (vok. RSHA) pra neš im e api e įvykius SSRS ra šoma, jog Vilniu je
nu o 1942 m. vasar io 16 d. iki kovo 2 1 d. suim ta 3 19 as m em 1, 137 suim tieji su šaudyti ,
ta rp jų 73 žyda i, 23 komuni sta i, 14 lenktĮ p o grind žio naritĮ, 20 dokumenltĮ padir bin ėt ojLĮ ir 7 šn ipai 52 •
LSP va idm ens ho loka uste ty rimui sva rbu pal yg inti sau gum o st ruktūn1 funkci onav im ą did žiuo siuo se mi estuo se (Kaun e, Viln iuje) ir provinci joj e (apsk rit yse). Kaip
žinia , did žiuosi uose miestuo se gyv e no labai ga usios žydtĮ bendruomenės. Kita ver tus, č ia b uvo ku r ka s daug iau įvairitĮ rūšitĮ poli cijos pajėgLĮ. LSP veikla didži uosiuose
m iestu ose bu vo susiju si su įvairiomis vokiečitĮ ir lietuvitĮ polici jos pajėgomis, todėl ji
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.:i.i nėr,1 tokia pastebima

ir aiški kaip k,1i kuriuo\e pro\'lncijos mies tuose . Panagrinė
,ime kdetą L · p ,·eiklos pavpdiiq l ietu, ·o\ proYin.:11o_jc.
Kretinga.
\'okiečių kariuomene Kreting,) uiėmė pirm,) karo dicn,) ( 1941 rn. bir~eho 22 d.). Kartu su \'Ok1ečiais i Kretmg,) 1š\ 'ok1ctqo~ ,11\•yko SD Tilžės ruožo agentas
Pranas Jakrs. Nepriklausomos Lietu,·os laik,us jis dirbo Kretingos rajono saugumo
pohdjos dršinmku. Sovietams užėmus Lictuq p,1bėgo i Vokietiją. Didelius gestapo
,galiojimus turinti P. Jak·ys iš pradiiq burn paskirtas Kretingos apskrities policijo s
vadu, vėliau Kretmgos rajono augumo pohCIJOSviršininku (LSP Kretingos rajo nas
buvo pavaldus LSP Šiaulių apygardai). Jis tapo pagrindiniu žydtĮ ir komun istq areštq
ir šaudymų organintoriumi Kretingos apskrityje. Pirmomis naciq oku pacijos dieno mb P. Jakys su vietiniais LAFb štabo nar iais ėmė sudarinėt i komun isttĮ, ko mjaunuo lių ir sov1etiniq aktyvistų sąrašus. Sąrašai buvo perduoti geslapui ir Kretingos miesto
vokiečių karo komendantui 'i .
1941 m. birželio 25 d. pa\'akare Tiliės operatyvinio bf1rio gestapini nkai i maši nas susodino išvakarėse suimtus Kretingos komunistus ir žydq tautybės vyrus. Su1mt1ejibuvo nuvežti i Kvecių mišką. Į iudynių vietą atvyko keli gestapo karininkai ir
P. Jak7 s su savo pa,-aduotoju - LSP Kretingos rajono kriminaliniu vyr. inspektoriumi
Gabriehu Bražmsku. Prasidėjo suimtŲJų „teismas": jie buvo šaukiami po v ieną ir P. Jakvs gestapminkams trumpai apibūdino kiekvieno veiklą sovietq okupacijos metais.
Paskui ,·ieni suimtieji buvo nukreipti ! kairę (jie vėliau buvo pale isti), kiti - i deši nę
(pasmerktieji sušaudymui). Į laisvę buvo paleisti 35 žmonės. Po skirstym o prasidėjo
šaudymas . Lietuviai buvo šaudomi klūpantys ant vieno kelio veidu i duobę, o žydai slo\'intys veidu į šaudytojus. Šaudė Tilžės operatyvinio būrio gestapininkai ir
Klaipėdos vokiečių policininkai. Iš viso nužudyta 214 vyrų ir viena moteris. Didesnė
dalis aukų buvo žydai~'.
Laikinai paliktos gyventi Kretingos žydų moterys ir vaikai buvo uždaryti Pryšmančių dvare 1steigtame gete. Tačiau vokiečiq policijos kriminalinis vyr. as istentas
rranza s Behrendtas ėmė spausti Kretingos apskrities valdžią, kad kuo greičiau likviduott) dar gyvas esančias žydes su vaikais kaip „nenaudingus ėdikus". P. Jakys ėmė verbuoti lietuvių savanorius žrdams likviduoti. Pryšmančių dvare uždarytos žydt ) mote rys su vaikais bu\'O nužudytos 1941 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. sandūroje. Vokiečių
pareigūnų pnžiūrim1, jas sušaudė lietuvių policininkai ir vadinamieji partizanai 55•
P. )ak)'\ su savo bendradarbiais pasižymėjo ne tik Kre tm gos ,mesto, bet ir kitq
Kretingos apskrities miestelių žydų žudynėse. 1941 m . (tiksli data nėra žinoma) jis
vadovavo žydų moterų šaudymu, Veiviržėnuose. 'len buvo nužudyta 300- 400 mote ·
rų. Iš aukų paimta 6- 8 tūkst. rb, drabu,iai , patalynė ir kt. daiktai. Dalis žydžių daikttJ
at, ·e,ta į saugumo policijos sandėlį Kretingoje, kitus išsidalijo iudynių da lyviai. Dalis
pmrgų i~leista degtinei pirkti ir žudikams vaišinti "' .
Palangos žydų moterys su vaikais po vyrų sušaudymo ( 1941 m. birželio 27 d.)
buvo uždarytos į specialią stovyklą už Palangos esančiame kaime. Čia jo s buvo kalinamos iki stovyklos likvidavimo ( 1941 m. spa lio 12 d.). Prieš žydžiLJ šaudymą i stovy·
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kli) buvo atvyk~s P. Jakys, G. Bražinskas, Kretingos apskrities policijos v,1das Antanas
Petrauskas ir Palangos miesto policijos vir~ininkas Juozas Adomaitis. P. Jakys žydų
moterim s pasakė, kad jos bu s perkeltos ! get,J netoli DarbėmJ. Jis isakė moterims
atiduoti pinigus ir brangenybes. Surinktos iydiitĮ vertybės buvo perduotos P,1langos
burmistrui '· . Po 7- 1O dicm1 P. Jakys paskambino J. Adomaičiui ir pranešė, kad n,1kq
reikės su ~audyti Palangos žydq moteris su vaikais. Vieną naktj žydės su vaika is sun kvefoniais buvo išvežtos i žudynių vietą miške. Šaudymas prasidėjo po vidurnakčio
ir baigėsi paryčiais. Žudynės vyko šviečiant sunkvcžimitJ žibintam s. Šaudymui vadovavo P. Jakys. Daugiausia ša udė iš Kretingos atvyk~ saugumiečiai ir po licininkai
bei keletas Palangos policininkL). Iš viso buvo nužudyta 200-300 žyd ų moten1 ir
vaikt1' ".
Nurody mu s sušaudy ti (,,likviduo ti") žydus ir nežydų tautybės politi niu s kalinius
P. Jakys gaudavo iš vokiečių saugumo policijos (ges tap o) pareigūnl) . Jis palaikė glau •
džius ryšius su Tilžės gestapu ir Bajorų (Klaipėdos kraštas) gestapo virš inin ku Mora šu (Morasch?). Jei gestapo prane šimu ose nebūdavo nurodyta konkreti pasmerkttĮjų
sušaudymo data, šį klausimą spręsdavo P. Jakys su G. Bražinsku. Kai būdavo ša ud omos didesn ės suimtųjq grupės, tuomet dažnai dalyvaudavo ir vokiečiq gestapinink ai.
Paprastai egzekucijose dal yvaudavo lietuvių saugumo, kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnai. Dalis tiesiogiai šaudydavo, kiti saugodavo mirčiai pasmerktus žmo•
nes šaudymo metu. Jei nebūdavo gestapin inkq, žudynėms dažniausiai va dovaudavo
P. Jakys arba G. Bražinskas 59 •
Karui baigiantis P. Jakys pabėgo į Vokietiją, bet po karo buvo suimtas ir nuteistas
1958 m. Ulmo mieste vykusiame teisme kartu su kitais Tilžės gestapo operatyvinio
bt1rio pareigūnais. P. Jakys buvo kaltinamas 818 žmoniq nužudymu. Jis nuteistas kalėti tik scp tynerius metus 60 •
Alytus.Vokiečių kariuomenė AlyttJ užėmė pirmą karo dieną. Jau pirmomis na cit) okupac ijos dienomis buvo atkurta liet uviška apskri tie s administracija, viešoji ir
saugumo policija, suformu ota partizanl) (TDA) kuopa. Lietuvit) saug umo policijos
organizator iumi ir pirmuoju LSP Alytaus rajono viršini nku tapo atsargos ltn. Pranas Zenkevičius (g. 1900 m.). Nepriklausomos Lietuvos laik ai jis dirbo Trakt) rajono
pasienio policijos virš in ink u 61 • LSP Alytaus rajonas buvo pavaldus LSP Marijampolės apygardai. Alytaus rajono viršini nku P. Zenkevičius dirbo maždaug iki 1941 m.
spa lio. Vėlia u jį dėl gir tuokli avim o ir ne ugcbėjimo atlikti tarnybinit) parcigq pakeitė
Petras Kausteklis 62• Kai kurie liudytojai P. Zenkevičių įvardijo kaip vieną svarbi,lll s itJ komunistų ir žydt ) žudynitĮ organizatoriq Alytaus apskrityje. Jau pirmomis nacitĮ
okupacijos dienomi s pradėti suiminėti sovietmečiu aktyvi.iu veikę komunistai, kom jaunuoliai, sovie ttJ valdžios pareigfrnai ir miškuose besislapstantys rauclonarmiečiai.
Kaip tu omet buvo rašoma Alyt,1us TDA kuopos veiklos ap1valgoje, pagal p1licčiLJ
pranešimus „buvo sulaikyti ir areštuoti 36 vietos komunistai, 9 raudonarmiečiai ir
dides nis skaičius žydL( "1• žyd q persekiojimas ypač sustiprėjo nuo 1941 m . liepos vidurio . Liepos 12 d. Alytau s apskrities viršininkas Stepas Ma liauskas ir Alytaus apsau-
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gos vir ininka~(komendantas) gen. št. mjr. Juozas lvašauskas išleido įsakymą, smulkiai reglamentuojanti žydq padėtį. Visiems Alytaus apskrit ies žyda ms įsakyta nešioti
Dovydo žvaigždę, uždrausta pirkti maisto produk tus iš ttkininktJ, samdyti darbams
nc1ydus.išvyktiiš gyvenamosios vietos be apskrities viršininko leid im o ir t. t. Žydai
privalėjo dirbti viešuosius darbus ir vietos savivaldybei bei poli cijai atiduoti radijo
imtuvus,dviračius ir motociklus"'.
Buvusio Alytaus rajono kriminal inės policijos viršini nko Alfonso Nykštaičio
liudijimu.į AlytLĮ prieš masinius i.ydtĮ ;,mdymus iš Kauno buvo atvyk<;svokiečitĮ sau.
gumo policijosir SD „skrajojančio" bCirio(Rol/ko111nwnd
o) vadas obcrš turmfi ureris
joachirnasHamannas. jis užsuko į LSPAlytaus rajono įstaig,) ir kalbėjosi su jos viršininku P.Zcnkcvičiumi. Kadangi pastarasis vokiečitJ kalbo s nemokėjo, tai J. Hamanno
kalb,)jam vertė/\. Nykštaitis.). Hamannas liepė P. Zcnkcv i či u i iš Alytaus apskrities
valsčiq į /\lytam miestą pristatyti nu~tatytą kiekį žyd tĮ vyn1 ir motcn,. J. Hamannui
i~vyku , P.Zcnkeviėius į kiekvieną valsčilJ išsiuntinėjo ~avo valdi nius su atitinkamais
nurodymais' . Tai, kad jis organi1avo Alytaus apskr ities 1,ydtĮ pristatym ą į Alytaus
miest,), pat1·irtina ir kiti šaltiniai. Buvęs Alytaus apskrities 11 Varė nos valsčiaus policijos vir; ininka~ Stepas \ 'asauskas paliudijo, kad 1941 m. rugpjūč i o mėn . jis gavo
Al)1au apsl..ritics saugumo policijos viršininko (P. Zenkevi či aus) į saky mą su imti visus Varėno~ 1·alsėiaus žydus ir konfiskuoti jtĮ turt ą. S. Vasau~kas atsisakė vykdyti šį
1sakym4ir su itarė su Alytausapskrities viršininku S. Maliausku, kad m i nėtą įsakymą
įvykdrs S. \ 'asausko pal'.iduotojas Vincas Cidzika~"'·.
1941m. rugpji1 ėio viduryje Aly1aus apskriti es žydus pradėta gabe nti į Alytaus
kalėjimą. Iš ,·iso į Alyll)pristatyta apie l tt"tkst.1.ydtĮ vyrų ir mo ten 1. Jie bu vo laikomi
Alytaus kalėjimo kieme•'.
Pirmosios masinės Alytaus žydtĮ žudynės įvykdytos 1941 m. rugpjCtčio 13 d.
Prieš tai žydaibuvo suvaryti į saugumo policijos kiemą ir ten sudary ti jq sąrašai. Po
to jie buvo nuvar)•ti į žudyniq vietą miške. Tuomet sušaudyta 6 17 žydLĮ vyrq ir 100
motcrq. lki 19-11m. rugpjūčio 31 d. nužudyta dar 233 Alytaus mie sto ir apskrities žydai"". Pirmosiose masinėse žydų žudynėse dalyvavo minėtas ) . l laman nas su keturiais
vokieėiL! puskarininkiais. Jis susitarė su Alytaus karo bclaisv iLJstovy klos viršininku,
kadskirllJbelaisviq duobėms iškasti. Duobės buvo iškastos netoli kalėj i m o esan čiame
\'idzgirio miške. ~ lirčiai pasmerkti žydai grupė mis buvo atva rom i prie du obitJ, su·
guldomijose veiduį žemę ir nuo duobės krašto sušaud om i. Iš pradži ų šaudė vo ki ečitJ
esesininkaisu automatais.Žydus prie duobitJ konvojavo vietiniai TDA kuo pos „par·
ti,,.inai", kuriem vadovavoJonas Boreviėius. Šaudymo vietoje su nuge rtu degtinės
buteliušlaistėsi ir įvairius nurodymus davinėjo saugu mo viršininka s P. Zenkeviėius.
_'..~~kutin? at~·arytq žy~ų _grupę sušaudė vietiniai TDA smog ikai ir keli kalėj imo priziuretop1.
_..I a~trza,~ai ! saudymo vietą atvyko P. Zcnkevičiaus įsakym u . SušaudytLĮjŲ
lavonus Ulkase sov,ettJkaro belaisviai"'.
. Po kel'.Lldicmi_J.Hamannas sugrįžo į A lyttĮ ir kartu ats ivežė Kaun o 1-ojo lietuv1qpohctJO
S bataliono leitenantą BronitJ NorktJ. J. Haman nas pasakė P. ze nkevi·
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kad nuo šiol Alyta us apskri tyje žydus šaudys B. Norkaus vadova ujamas specia lus bC1rys ( 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa ). J. Hama n no įsakymu B. No rkui turėjo būti
perdu odami vert ingi suša udytųjų daiktai (auksinia i žiedai, laikrodžiai ir pan .). Kitą
dieną J. 1lama nn as su B. Nork u mi orga nizavo naują žydLJ žud ymo akciją. Šį kartą
buvo sušaudyta ap ie 50 žydų vyrų. Šaudė keturi vokiečiLJ puskarininkiai ir vietiniai
,.pa rt iznnat

70

.

Po šiLJ žudy ni ų į A lytų iš Kauno dar kelis kartu s buvo atvy kęs ltn , B. No rkaus ir
jaun. ltn. Juozo Obe len io vadovaujama s spec ialus b(1rys. Paprastai šis būrys (20 - 30
vyn 1) atvažiuo davo autob usu. Žyda i buvo šaudomi miške netoli Kaniūkų tilt o per
Ne m u n ą" . Tikėt ina , kad vėlesn i ų žydtJ šaudymo akcijų o rgani zavi m ą ir vykdym,) į
savo ranka s pe rė mė J. Ham annas su B. No rkumi, ir P. Zenkevičia us vadovaujami vieti niai s aug u miečiai tap o nereikalingi. Netruku s P. Zen kevičiu s iš tarn ybos LSP buvo
pašalintas .
Pasku ti nės žydų naikinimo akcijos, kurio se aktyviai dalyvavo Alytaus rajono
saugumo poli cijos pareigūnai, tikriausiai buvo įvykdytos Va rėnoje ir Leipali ngyje.
1941 m. pirmom is rugsėjo d ienomis viet iniai policininkai ir „parti zanai " Varėnos žydus suvarė į mieste lio sinagogą. Čia jie buvo saugom i kelias diena s. Rugsėjo 10 d. į
Varėną atvažiavo P. Zenkevi čiu s su savo pavadu otoju Juozu Kvedaravičiumi ir 30- 40
smog iktJ būr iu. Atvykė li ai kar tu su vietin iais talkininkai s sulaikytus žydus nuva rė į
Dru ckC1m1 kaimo pusę. Žydai buvo atvesti į buvusį caro armijos pol igoną ir čia su šaud yti senuose apkasuose, Pasak vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje
Kario Jagerio pra nešimo, Varėnoje buvo nužudytas 83 1 žydas: 541 vyras, 141 moter is
ir 149 vaikai 71 •
1941 m. vasarą Leipalingio valsčiau s policijos viršin inkas Juozas Budreviči us
gavo Alytaus rajo no saugum o policijos viršininko (P. Zenkevičiaus) įsakym:i su imti
miestelio žydu s ir uždaryt i ju os į tin kam :) vict,J. Tuo tikslu iš buV1tSiLJ šaulitĮ buvo
suorga nizuo ti du būriai, kur ie ir sulaikė visus vietini us žydus. Žydai b uvo ui.dar yti
miestelio sinagogoje . Žud yniLJdiem1 ( 194 1 m. rugsėjo 11 d.) į Leipalingį atva žiavo
Alytaus apskr ities policijos vadas kpt. Stasys K ras nickas-Kros n iū n as, P. Z e n keviči u s
ir keliasdeši mt J. Hama nn o „skrajojančio" bC1rio kareiviLJ.Žyda i buvo išvežti už mie stelio kata likišktJ kapin itJ ir ten sušaudyti. Iš viso nužudyti 155 žyda i: 60 vyn 1, 70 m oteni ir 25 vaikai. Juos su šaud ė J. Hamanno bC1rys' 1•
Iš pate ikto Alytaus apskr ities pavyzdžio galima padar yti tam tikras išvadas . Lygindami LSP vaid m en į prov incijoje ir did žiuos iuose Lietuvos m iestuose (pvz., Vilniuje ir Alytuje) pas tebime, kad LSP pro vincijoje žydus per sekiojo ir apsk ritai vei kė aktyviau negu d idžiuos iuose m iestuose. J:>rovinci
joje LSP pareigCmai ne tik vedė
sudėti ngesnio pobt"tdžio suimttJ žydtĮ bylas, ieškojo iš gel t! pabėgusitJ žydtĮ ir juos
sui minėjo, bet ir organi zavo patį :t.ydtĮ persekioj imo pro ces:1: masin ius žydt.Į areštu ,
jų atgab en imą į kalini mo vietas. t elkė vietin es policijos pajėgas masinėms žyd t.Į žu dynė ms. No rs apskri či tJ centru ose LSP įst a i gose paprasta i dir bo vos po kelis valdin in kus, tač iau j ie atliko organ izac i nį ir vadovauja mą vaidmenį pan aud ojant kitų rt"1
šit1
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policiją (,iešą_ią, p3galbinę) ir l'adinamuosius p.irtiz3nus 7.)'dLĮ fodynėms. Toks

LSP

,·aidmuo gana aiškiai ,ltsiskleidzia n,igrinėjant Al)1,n1s ir Kretingos rajom! saugu1110
policijos ,·iršininkq (P. Jakio ir P. Zenkeviciaus) veiki,). Galimas daiktas, LSP provincijos p..idalinitĮ ,·aidmuo holokauste atskiruose Lietuvos rajonuose ir apskrityse buvo
nevienodas ir g3lbt1tturėjo specifinitĮ bruo zt!, tačiau neabejotina, kad LSP padaliniai
buvo įtraukti į holokausto procesą ir jame surni dino ne antraeilį vaidmenį.

Išvado

Lietuviq saugumo policija (Valstybės saugumo departamentas) buvo atkurta
Lietuvoslaikinosios vyriausybės iniciatyva pirmomis nac iq ir soviettĮ karo dienomis.
LSPcentrinė į taiga buvo Kaune. Be to, buvo įsteigtos šešios LSP apygardo s (Kauno,
Vilniaus, Šiauliq, Panevėžio, Marijampolės ir Ukmergės). Šios savo ruož tu buvo suskirstytos i smulkesnius teritorinius padaliniu s - rajonus , kurie daugmaž atitiko apskričių ribas. 1aciams l 941 m. rugpjūčio pradžioje susta bd žius Lietuvos laikinosios
vyriausybės veiklą, Valstybės saugumo departamenta s buvo pavadintas Lietuviškuoju
saugumo policijos sI-.1
,riumi prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje.
LSP tapo pavaldi vokiečių saugumo policijai ir SD bei dirbo pagal nacitĮ saugumo
direktyvas ir jos kontroliuojama. Svarbiausios LSP veiklos kryp tys buvo kova su komunistiniu ir lenkų pogrindžiu bei partizanais. LSP veiklos pobūdi ir kryptis nulėmė
nacių okupacinis rezimas. LSP buvo naudojama tikriem s ir potencialie ms nacizmo
priešams (taip pat žydų) persekioti ir naikinti. Tačiau galutinis spre ndimas vokiečit!
ir žydų tautybės žmonių bylose priklausė ne LSP, bet vokiečiLĮ saugumo policijos ir
SD kompetencijai.
Vis dėlto LSP neišvengiamai buvo įtraukta į naciLĮ organizuojamą žydų tautos
genocidą (holokaustą) ir tapo sudedamąja žydus persekiojančio rep resinio mechanizmo dalimi. Šiame procese LSPglaudžiai bendradarbiavo su kitomis vokiečitĮ ir lietuvių policijos rt1šimis(ypač su vokiečių saugumo policija bei lietuvių viešąja (tvarkos)
policija, policijos batalionais ir pagalbine policija (arb a vad inamaisiais part izanais).
LSP dalyvavimas holokauste turėjo tam tikn1 ypatumtĮ ir ne visą nacių okupacijos laiką buvo vienodai intensyvus. Aktyviausiai žydLĮ persekio jimo pro cese (suė
mimai, kvotos, šaudymtĮ organizavimas) LSP dalyvavo antram e 194 1 m. pusmetyje,
vėl iau „žydų klausimo" svarba tapo ne tokia aktual i ir į pi rmą vietą iškilo komunistinio ir lenkų pogrindžio persekiojimas. Pirmomi s nacių okupac ijos savaitėm is žydl!
tautybės asmenys dažniausiai buvo persekiojam i dėl politinitĮ motyvtĮ (kaip komunistai, komjaunuoliai, sovietų valdžios pareigūnai ir šalin inkai). Šiuo laikota rpiu LSP
persekiojo visų tautybių (taip pat lietuvių) asmenis, dalyvavusius komunistinėje ir
sovietinėje veikloje.Tuo metu LSPdar laikėsi tam tikrų teisėtumo normL) ir juridini~
procedūrų, mėgino ištirti konkrečią suimtųjų kaltę ir tik pasku i juos ba usti. Suimtieji
buvo apklausiami, tikrinami liudytojų parodymai.
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Maždaug nuo 1941 m. rugpjC1čio vidurio žydt1 persekiojimo politika iš t·smės
Visus žydus pradėta persekioti vien dėl tautybės. Politiniai persekiojimo
motyvai neteko reikšmės. Žydai buvo masiškai areštuojami, uždaromi į getus, laikinąsias izoliavimo stovyklas ir kalėjimus; prasidėjo masinės žydtĮ žudynės nepaisant
amžiaus, lyties ir pol itinitĮ įsitikin imų. Suaktyvėjo prieš žydus nukreipta LSP ir kilt!
policijos padaliniLĮ veikla. LSP masiškai suiminėjo besislapstančius arba vengia nčius
kraustytis į getus žydus, taip pat tuos, kurie vengė nešioti skiriamuosius ženklus, bandydavo pirkti maisto produ ktų, vaikščiodavo žydams uždraustose vietose ir t. t. LSP
ėmė persekioti ir tuos nežydus, kurie mėgino įvairiais bt1daispadėti žydams (slėpė
juos savo namuose, duodavo maisto, padėdavo pabėgti iš getLĮ ir t. t.).
Lygindami LSP įstaigtĮ veįklą didžiuosiuose miestuose (Kaune, Vilniuje) su
analogišktĮ įstaigLĮ veikla provincijoje, pastebime tam tikrt! skirtumtĮ. Didžiuosiuose miestuose LSP pareigūnai dažniausiai nagrinėdavo sudėtingesnes bylas, kurioms
reikėjo nuodugnesnio tyrimo (pvz., atskleisti žydt!slėpimosi vietas, pabėgimo iš gettĮ
kanalus, nustatyti asmenis, aprūpinančius žydus padirbtais dokumentais ir t. t.). LSP
taip pat rt1pėjo užverbuoti informatorius, kurie teiktų saugumui informaciją apie geto
žydų nuotaikas, ten veikiančias slaptas antifašistinesorganizacijasir t. t. Didžiuosiuose miestuose LSP pareigūnai masinėse žydų žudynėse nedalyvavo.Jie taip pat neturėjo teisės savo nuožiūra žudyti žydtĮ. Suimti žydai po kvotos LSPbuvo perduodami
atitinkamiems vokiečit! saugumo policijos organams, kurie specializavosižudyti žydus (pvz., Vilniuje - ypatingajam bt1riui). LSP funkcionavimas didžiuosiuose miestuose buvo s udėt ingesnis {č ia veikė platus įva iriLĮ policijos įstaigų tinklas) ir sunkiau
pastebimas.
Provincijoje (apskrityse) veikusios LSPįstaigos holokauste dalyvavoir apskritai
veikė aktyviau negu didžiuosiuose miestuose. Čia LSPvaldininkai ne tik vedė suimtLĮ žydLĮ bylas, ieškojo pabėgusių žydq ir juos suiminėjo, bet dažnai organizuodavo
ir pati žydų persekiojimo procesą: masinius areštus, žydt! atgabenimą į kalinimo ir
šaudymo vietas, telkė vietines policijos pajėgas masiniams areštams ir žudynėms. Kai
kuritĮ provincijoje esančitĮ LSPįstaigtĮ vadovai (pvz., Alytuje, Kretingoje) patys vadovavo masinit! fodynitĮ akcijoms.
Lygindami LSPvaidmenį su kitq policijos rt1šiq veikla holokausto procese galime teigti, kad LSP pareigC111ai
suėmė ir nužudė kur kas mažiau Lietuvos žydtĮ , negu
tai padarė lietuviq policijos batalionai, viešoji policija ir „partizanai".Tačiau provincijoje LSP įstaigos dažnai atlikdavo vadovaujamą ir organizacinį žydų persekiojimo
ir naikinimo vaidmenį.
pasikeitė.
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Bubnys

LITHUANIAN
SECU
RITYPOLICEANOTHEHOLOCAUST

Thisarticle analysesthe issueof th e Lithuanian Secu rity Police (here i nafter the LSP), who took
part in the Holocaust, and w hich has not yet been specifically stu d ied by historiography. The
author aims to answer such quest ions as to w hat deg ree and in w hat ways the LSP participa ted in the persecution of Jews,and how it co-ope rated wit h ot her divisions of the German
and Lithuanian police in t his process.
This problem is relevant not only from t he histo riograp hy aspec t , but also from the politic s
apsect. The recent legal proceeding s against former LSP offic ial s Aleksandras Lileikis and
Kazys Gimžauskas inspired hot discussions both in Lithuania and ab road. Because of this,
Lithuanian society and the accountable in stitu t ion s have shown t he need to know the whole truth about the activities of the LSP,since o bjecti ve comp rehe nsion of this issue and its
practical t reatment is important to th e internati ona l pre stige of Lithuania.
ln reference to the rich practical material, the author has m ad e an ana ly sis of the LSPorganisational structure, its objectives and f unctions, part icularl y its participat ion in the Holocaust
and th e consequences.The auth or paid most attention t o functions of the LSP divis ions in
Kaunas,Vilnius, and some other provincial tow ns. ln the proc ess of the study, conclusions
were made that the LSPbeing subordinate to the German Secu rity Police and the SD was involved in th e genocide of the Jewish nation (the Holocaust) that had been organised by the
Nazisand, therefore, became an integ ral part of t he repressive m echanism . The LSPwo rked
under the directives of the Nazi Securit y Police and was co ntro lled by the latter. During the
whole Holocaust process, the LSPcooperated close ly with the German Security Police and
the SD,as well as with other kinds of police (police of order , po lice battalions and others).
Concerning persecution of the Jews (arrest s, interrogations,

organis ing the fusillades), the

LSPwas most active in the second half of 1941 . Later, th e "issue of th e Jew s" became less
tepicai, as persecution of the Communist and Polish underground

bec am e more relevant.

Activities of the LSPoffices in major tow ns (Vilnius, Kaunas) and in the prov ince differed in
principle. The LSPofficers in major towns would most oft en stud y mor e complicated cases
of a political and strategic character, thus not taking part in the mass kill ing of Jews directly.
After interrogations, the arrested Jews would be forwa rded t o th e re lev ant polic e divisions
which would perpetrate the massslaught er.
The LSPoffices in the province did take part in t he Holocaust and, were altogethe r more
active. Here, the LSPofficials would not only conduct the int errog atio n s, but w ould also or·
ganise the very processof persecution of the Jews: mass ar rests, t ransportation

of th e Jews

to the venues of imprisonment and massacre. Heads of some LSP d iv isio n s in the province
would also themselves supervise th e massacres.

Viena svarb iausitĮ holokausto istorijo s Lietuvoje temų yra lietuvių policijos ba taliomi dalyvav ima s žyd tĮ genoc ide. Nors sovietm ečiu ši tema dažnai buvo pasitelk iama
propa ga nd os tik slais siekiant kompro mituoti vadinamuosius bur žuaz iniu s nacionalis tus, tačiau toliau publicistin io lygio straipsn ių ir brošiūrų nebuvo paže ngta . Sov ieti nėje istoriografijoje ir publici stiko je galima išskirti tik Jokūbo Vico studij ą, dokumen t tĮ rin kin io „Masinės žudynės Lietuvoje" l -ąją dalį, brošittrą „Kalt ina nu žu dytieji" ir
dokumenttĮ rinkinį „ Naci onalisttĮ talka hitlerininkams" '. Vis dėlto J. Vico stud ijoje
Tauto s darb o apsaugos (toliau - T DA) bata liono veikla nėra sisteminga i išnagri nėta.
Pavienia i žydtĮ žudynių arba antipartizan inilĮ akcijtĮ faktai išmėtyti po visą knygą ir pasimeta tarp kitų batalionų veiklos fragmenttĮ. Autori us neteikia jokitĮ statistinitĮ žinitĮ
apie bata lion o nužudyttĮ žydtĮ s kaičilĮ ir tik trumpai užsimena , kad T DA batal ion as
žudė ne tik Kau ne, bet ir provi ncijoje. Teisybės dėlei reikia pr ipažint i, jog ir li etuvitĮ
išeiv iai šią temą iš esmės ignoravo (išimt is - Sauliaus S užied ėlio darbai hol oka usto
tem a). No rs JAV bu vo leidžiamas „Ka rio" žurnala s, kuriam e dažnai būdavo skelbiam i
m emuarini o p obūd ži o straipsn iai apie policijos bataliom i vei klą, tačiau holo kausto
tema juo se iš esm ės buvo nuty lima . Dažniau siai bt1davo ap ra šo mos kovos su sovi ettĮ
ir lenkq parti zanais (A rmi ja Krajova) ar ba Raudon osi os armij os da lin iais. Lietu vit1
išeivijo s autoritĮ požiC1rį į holokaustą gera i atspindi Hen ry' io L. Gaid žio knyga apie
lietuvitĮ ginkluottĮjtĮ pajėgtĮ veiklą Ant rojo pasaulinio karo me tais' . Nors 1-1
. L. Gai di s išsami ai aprašė liet uvitĮ policijos batalion q susiktir inui ir veiklą nacitĮ okupaci jos
meta is, tač iau bataliomi dalyvavim o holokaus te problemą tra d iciškai nut ylėjo ir visą
kalt~ dėl žydtĮ tragedijos suvertė nacitĮ okupacinei valdžiai.
Atkttru s nepriklausomybę (po 1990 m .) Lietuvos isto rikai taip pat nepakan ka mai dėmesio skyrė hol okau sto isto r ijai ir )'pač lietuvitĮ policijos vaidmeniui jame.
Reta išimti s - Stasio Kn ezio stra ipsnis apie TDA batal iono veiklą Kau ne l 94 l m .'
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Vis dėlto traipsnio autorius labiau kreipė dėmesį į bataliono formavimo procesą, jo
organizacinę sąrangą ir sudėtį, o ne į bataliono panaudojimą žydų žudynėms. Apie
holokausto aspektą lietuvių policijos batalionq veikloje užsimenama ir Rimanto Zizo
straipsn)ie „Lietuvos archyvuose"•. Straipsnio autorius, plačiau nekomentuodamas
statistiniLĮ duomemi, daro išvadą, kad tiesiogiai dalyvavusiLĮ žudynėse bata liomi kari\Į
nebuvo daug ir jLĮ negalima tapatinti su pagrindinėmis bataliomi pajėgomis.
Deja, holokausto tyrimo srityje Lietuvos istorikai kol kas nu sileidžia Vokietijos istorikams. Pastaruoju metu Vokietijoje pasirodė keletas svarbių knygLĮ ir straipsni11apie žyd11genocidą Lietuvoje' . Nagrinėti lietuviLĮ policijos bataliomi (konkrečiai
TDA bataliono Kaune) vaidmen į holokauste ėmėsi Vokietijos istorikas Knutas Stangas•. Nors jis savo knygoje neišvengė faktiniq klaidų ir netikslumLĮ, tač iau TDA bataliono veiklą išnagrinėjo gana išsamiai ir objektyviai. Vis dėlto K. Stangas labiau
dėmesį sutelkė į bataliono įvykdytas žudynes Kauno fortuose, o to pati es bataliono provincijoje vykdytų akcijų išsamiai nenagrinėjo. Be to, K. Stangas, samprotau damas apie SS oberšturmfiurerio Joachimo Hama nno „skrajojantį" bt1rį (Rollkommando Hmn11n11),
teigė, jog šis specialiai žydq žudynėms suformuotas būrys buvo
sudarytas iš TDA bataliono 4-osios kuopos kareiviLĮ. Iš tikrLĮjų J. Hamanno „skrajojančio" būrio pagrindą sudarė ne 4-osios, bet 3-iosios kuopos kare iviai. Pastarosios
kuopos vadu nuo 194l m. birželio 28 d. iki rugpjūčio 18 d. buvo ltn. Juozas Barzda
(1941 m. rugpjūčio 18 d. jis buvo paskirtas 2-ojo lietuvių po licijos bataliono vado
mjr. Antano lmpulevičiaus pavaduotoju). J. Barzdą perkė lus į 2 - ,}jį batal ioną, TDA
bataliono 3-iosios kuopos vadu tapo ltn. Anatolijus Dagys. K. Stanga s pernelyg sureikšmina ltn. Broniaus Norkaus vaid men į J. Hamann o bū ryje ir apskr itai masinėse
žydLĮ žudynėse. Šiuo atžvilgiu B. Norkaus vaidmuo nebu vo svarbesnis negu leitenantų J. Barzdos ir A. Dagio. Ltn. B. Norkus niekada nebuvo 3-iosios kuo po s vadu (jis
nuo 1941 m. birželio 28 d. iki liepos 31 d. ir nuo rugpjūčio 7 d. iki rugsėjo 4 d. buvo
3-iosios kuopos būrio vadu). 1941m. rugsėjo 4 d. ltn . B. Norkus buvo paskirtas 4-osios
kuopos vadu. Autoriaus žiniomis, ši kuopa (1941 m. rugsėjo JO d. ji buvo pavadinta
1 -ąja kuopa) žydLĮ žudynė~e tiesiogiai nedalyvavo. Kelia abejonių K. Stango pateiktas
57 TDA bata!iono kareivių, tariamai sudariusiLĮ J. Hamanno būrio pagrindą, sąrašas •
K. Stango nurodyti 57 asmenys priklausė 4-ajai kuopai, kuri, kaip minėta, žudynėse tiesiogiainedalyvavo. Masines žudynes vykdė būtent TDA bataliono 3-ioji kuopa ir tik ją
galima tapatinti su J. Hamanno bū riu.
Nagrinėjamai temai svarbiausi archyviniai dokumentai yra saugomi Lietuvos
centriniame valstybės archyve (toliau - LCVA) ir Lietuvos ypatingaja me archyve (toliau - LYA). LCVA ypač svarbus Lietuvos generalinės srities Kauno mi esto komendan tūros fondas (f. R-1444). Jame yra saugomi l 941 m. įsakymai TDA batalionu i. Pagal
juos galima atkurti bataliono formavimo procesą, organi4<¼cinę struktūrą, kiekybinę
ir personalinę sudėti, informaciją apie bataliono saugomu s objektu s. Tačiau bataliono
vykdytos žudynių akcijos įsakymuose neatsispindi. Tik lyginant LCVA dokumentu s
su LYA ~augomomis po karo nuteistLĮ bataliono karių baudžiamo siomis bylomis ga·
7
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[ima išsiaiškinti , ką reiškė įsakymuose vartotos formuluotės „išvyko komandiruotėn
slaptais tarny bos reikalais" ir pan. Po karo sovietLĮ saugumas nuteisė daugiau kaip 90
buvusiLĮ l (13)-ojo' bataliono karininkL1ir kareivių. JLĮ baudžiamosios bylos yra labai
svarbus ša ltinis tyrinėjant bataliono istoriją ir dalyvavimą žydlĮ žudynėse. Nors šiose
bylose yra ir netikslumtĮ, tač iau lyginant kelių ar net keliolikos asmenų parody mus
apie tuos pačius įvykius galima susidar yti daugma ž patikimą įvykiLĮ vaizd,1.

TDAbatalionosuformavimas ir
veiklaKaunomieste

Tauto s darbo apsaugos bataliona s pradėtas formuoti Kaune 1941 m. birželio
28 d. Batalioną organizavo pirm omis sov i etų ir nacių karo dienomis susiforma vusi
Kauno karo komendantūra (komendant as pik. Jurgis Bobelis). Pirmieji vokiečių kariuom enės daliniai į Kauną atvyko 194 l m. birželio 24 d., antroje dienos pusėje. Visa
karinė ir administracinė valdžia buvo sutelkta vok.iečių 821-osios karo lauko komen dant faros komendanto gen. mjr. Roberto von Pohlio rankose. 1941 m. birželio 28 d.
gen. mjr. R. von Pohlis lietuvių Kauno karo komend an tui pik.). Bobeliui įsakė nugin kluoti lietuvi LĮ su kilėl iLĮ ir partizanų būrius, o ginklus pristatyti į Kauno komen dantf1rą. Tai rei škė, kad yra paleidžiami antisov ietiniLĮ lietuviLĮ partizanų būriai8 • Tač iau t,}
pač i ą birželio 28 d. pik. ). Bobelis išleido įsakymą Nr. 9 dėl buvus ių partizami dalin iLĮ
reorganizavimo į regulian1jį j unginį.
Visi partizanLĮ ginklai ir karinė amunicija privalėjo būti pristatyta perregistruoti
į Kauno karo komendantūrą. Už įsakymo nevykdymą pagrasinta bausti „visu įstaty
mLĮ griežtum u"•.
194 1 m. birželio 28 d. Kauno karo komendant as pasirašė pranešimą dėl reguliariojo jungin io formav imo: ,,Prie Kauno Karo Komenda.n ti:1ros formuojamas Tautinio
Darbo Apsaugos batalionas. Visi taur(1s lietuviai, no r į tarnauti tame batalione , kvieč iami iki š. m. birželio 29 d. 18 val. užsirašyti Kauno Karo Komendantf1roj, Gedimi no g. 34, l a., kamb. l. Priimami tarnavę aktyvioj tarnyboj karininkai, puskarininkiai
ir eiliniai [ .. . J."10 Šis pik.). Bobelio pranešimas dėl TDA bataliono steigimo iš anksto
turėjo bC1ti suderintas su voki ečilĮ karo komendantu R. von Pohliu, reikėjo gauti jo
leidi mą. Vokieči11 karinei adm inistracijai reikėjo ginkluotLĮ padalinitĮ uzfrontės pagalbinėms funk cijoms vykdyti (kariniLĮ obj ektLĮ , karo bel a isv ilĮ apsaugai, vic;ajai tvarkai
ir saugumui palaikyti), todėl ji neprieštaravo, kad bttllĮ įsteigtas ginkluotas lictuviLĮ
dalinys. Organizu oti TDA bataliono formavimą plk. ]. Bobelis pavedė pik. Andriui
Butkfmui (bataliono vadu A. Butkf1nasbuvo iki 1941 m. liepos 24 d. voldemari ninkLĮ
• l ( 13)-ojo li~luvil) polici jos b,11alio no pa v,1di111111,1:,
ir nu nwr JcijJ kd b k,1rtu, kc·1tė,1. Nu o
194 1 m . hi r.l.l'iio 28 d . iki rugpj(1~io 7 d. b,11,1lion,1, \, Hlinosi Tauto, d,1rb,, ,1ps,1ugo, b,1t,1lio nu , w
liau - Paga lbinės polici jos tarn )'bo s batalionu. dJr vėl iau 1-uoj u p,1g,1lbin t·, policij,><\,1rnyhll:,
bata lionu , o nuo gruod7i<>20 d. - 13-uoju ap saugos batalionu .
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surengto pučo; po pik. A. Butkūno TDA bataliono vadu tapo mjr. Kazys Šimkus)".
Pik. A. 13utki:maspirmomis karo dienomis vadovavo Raudondvario valsčiaus lictuvilĮ
sukilėliams. Jo vadovaujami sukilėliai suėmė 68 raudonarmiečius' 2 • Į batalioną stojo
daugiausia buvę Kauno miesto ir apskrities 1941 m. Birželio sukilėliai (jie save dažniausiai vadino partizanais) ir nepriklausomos Lietuvos laikt1 kariškiai.
Pirmasis įsakymas TDA batalionui buvo išleistas 1941 m. liepos l d. Ji pasirašė
bataliono vadas pik. A. Butkfmas. Įsakyme pik. A. Butkūnas padėkojo „Didžiosios
Vokietijos" vadui Adolfui Hitleriui už išvadavimą iš „raudonojo teroro" ir paragino
bataliono karius sekti žuvusitĮ 1941m. Birželio sukilėlitĮ ir 19 19 m. savanoritĮ pėdo
mis bei pasiaukojamai dirbti „savo išvaduotosios tėvynės atstatymui". Įsakyme ypač
buvo pabrėžiama, kad būtina laikytis karinės drausmės ir tvarkos. Bataliono kariai
buvo įpareigoti sveikinti vokiečitĮ karininkus 13•
Tą pačią dieną pik. A. Butkūnas išleido slaptą įsakymą Nr. l TDA batalionui.
Pagal ši įsakymą 1941m. liepos l d. buvo įsteigti nuolatiniai sargybos postai prie šių
pastatų: l) MinistrLĮ kabineto (Lietuvoslaikinosios vyriausybės) (sargybą ėjo 2-osios
kuopos 9 kariai ir l pasiuntinys); 2) radijo stoties (1-osios kuopos 7 žmonės); 3) elektros stoties Petrašiūnuose (1-osios kuopos 7 žmonės); 4) vandentiekio stoties Kleboniškyje ( 1-osios kuopos 7 žmonės).
Taip pat buvo įsteigti laikini sargybos postai prie sandėl ių Aleksote Minkausko
ir Napoleono gatvėse '◄1941 m. liepos 3 d. bataliono vado įsakymu buvo patvirtintos TDA bataliono karininkų pareigos. Bataliono vado pavaduotoju paskirta s gen. št. mjr. Antanas
Impulevičius, bataliono vado adjutantu - ltn. Vladas Garbenis, 1-osios kuopo s vadu - kpt. Bronius Kirkila, 2-osios kuopos vadu - kpt. Norbertas Gasėnas, 3-iosios
kuopos vadu - ltn. Juozas Barzda,kuopos vado padėjėju - ltn. Anato lijus Dagys, bOrių vadais - ltn. Jurgis Skaržinskas,ltn. Bronius Norkus, jaun. ltn. Stepas Dubinskas,
4-osios kuopos vadu - kpt. Viktoras Klimavičius, 5-osios kuopo s vadu - kpt. Juozas
Truškauskas'5•
TDA batalionas buvo suformuotas labai greitai. 1941 m. liepos 4 d. jame tarnavo
724 puskarininkiai ir kareiviai16•
Iš pradžių TDA batalionas saugojo karinius ir ūkinius objektus, bet jau 1941 m.
liepos pradžioje vokiečių saugumo policijos ir SD iniciatyva jis buvo įtrauktasi masines žyd ų žudymo akcijas.

Žydų žudynės Kaunofortuose

Jau pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis vokiečių saugumo policijos ir
SD l b operatyvinio būrio vadas Erichas Ehrlingeris planavo masinius žydtĮ areštus
ir sistemingas tudy nes. Kaip pirmoji masinė žydų žudynių viela buvo parinkta s Kauno VII fortas. 1941 m. liepos l d. pranešime Vyriausiajai Reicho saugumo valdybai
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(RSHA) Berlyne E. Ehrlingeris mini žydtĮ koncentracijosstovyklossteigimą VIl forte
ir egzekucij LĮ vykdymą 17.
Nuo 1941 m. birželio 29 d. žydtĮ žudynėms Kaune vadovavo E. Ehrlingcris. Po
keliLĮ dienų (nuo liepos 2 d.) saugumo policijosfunkcijas Kaune iš jo perėmė A operatyvinės grupės 3-iojo būrio (toliau - 3/ A) vadas SS štandartenfiureris Karlas Jageris.
Iki išvykimo iš Kauno E. Ehrlingerio vadovaujamas l b operatyvinis būrys nužudė
apie 1500 žydų 18 •
A operatyvinės grupės 1941m. liepos 6 d. pranešime rašoma, jog Kaune vokiečiLĮ komendanti:1rosįsakymu birželio 28 d. partizanai buvo nuginkluoti. Iš patikimLĮ
partizam1 buvo sudaryti du pagalbinės policijos daliniai (iš viso penkios kuopos).
Dvi kuopos (205 vyrai) buvo perduotos operatyvinio būrio i inion, viena saugojo VII
forte įrengtą žydų koncentracijos stovyklą ir vykdė egzekucijas. 3/A operatyvinio bū
rio vado K. Jagerio įsakymu liepos 4 d. VII forte buvo sušaudyti 463 žydai, o liepos
6 d. - 25 14 žydų. Minėtame operatyvinės grupės pranešime teigiama, jog Vll forte
saugoma apie 1500 žydų ir ketinama jiems įrengti vieną stovyklą IX forte. Be to, nurodyta, kad Kauno centriniame ka lėjime yra kalinama 1869 žydai, 214 lietuvių, 134
rusai, l latvis ir 16 lenkų 19 .
Iš nuteistų TDA bataliono karių parodymų sovietų saugumui galima daryti išvadą, kad žydų žudynėse Vll forte dalyvavo TDA bataliono 1-oji ir 3-ioji kuopos.
Vėlesnėse žydų žudymo akcijose dažniausiaidalyvaudavo3-ioji kuopa. Kai buvo vykdomos itin didelės naikinimo akcijos,jose dalyvaudavobeveikvisasbatalionas, išskyrus kitas užduot is vykdžiusius karius10. Pirmosiose žydų žudynėse VII forte liepos
pradžioje daugiausia dalyvavo 1-osios kuopos kareiviai, bet buvo kareivių ir iš kitų
kuopų. VII forte (Žaliakalnyje) tuomet buvo kalinama apie 700 žydtĮ. Jie buvo laikomi forto viduje po atviru dangumi. Bataliono kareiviai sunkvežimiais buvo aivežti į
egzekucijos vietą. Forto viduje buvo didelė dauba. Žydai grupėmis buvo varomi prie
griovio ir šaudomi . Šaudymui komandavo ltn. B. Norkus ir jatm. ltn. Juozas Obelenis. Jie taip pat pistoletais šaudė aukas. Kareiviai šaudė šautuvais. Žudynėms pasibaigus, lavonus užkasė sovietLĮ karo belaisviai. Po egzekucijos kareiviai buvo nuvežti
atgali kareivines Laisvės alėjoje". Pagal K. Jagerio raportą, 1941 m. liepos 4 d. Vll
forte buvo sušaudyta 416 žydų vyni ir 47 moterys22• Pagal kitų parodymus, šaudant
žydus Vll forte taip pat dalyvavo vokiečitĮ karininkai bei TDA leitenantai J. Barzda
ir J. Skaržinskas23•
Masinėse žydtĮ žudynėsc 1941m. liepos 6 d. VII forte taip pat dalyvavoTDA bataliono 3-ioji kuopa. Buvo šaudoma slėnyje šalia forto. Šį kartą aukos buvo šaudomos
ir kulkosvaidžiais. šaudymui vadovavo leitenantai J. Barzda, A. Dagys ir B. orkus.
Žudynėse taip pat dalyvavo vokiečitĮ gestapininkai. Žydai 20 žmonit/ grupėm is buvo
atvedami prie duobių. Jiems i nugaras iš keliLĮ metrq atstumo šaudė TDA bataliono
kareiviai2 1• 1941 m. liepos 6 d. Vll forte buvo nužudyta 2514 žych( .
TDA bataliono vado 1941 m. liepos 7 d. išleistame slaptame jsakymę Nr. 3 nurodoma VIl fortą saugoti l ri:1šiessargybai, kuri,Į sudaro 49 sargybiniai. fortas tur&jo
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būti saugomas visą parą. Pagal sargybinitĮ skaičit! tai buvo lab iausiai sau go mas T DA
bataliono objektas. Lietuvos laikinosios vyriausybės pastatą (Laisvės ai. 70) tu o pačiu
metu saugojo tik 8 sargybiniai 26• Turimomis žinio mi s, liepos pra d žioje V II fortą saugo.
jo bataliono 1-oji kuopa. Ji taip pat dalyvavo šiame forte vykdomose žydų žudynėse2'.
\'ienas iš šaudymų \"JI forte užtruko dvi dienas . Tuo metu buvo ša ud o ma 400 500 žydų vyrų grupė. Egzekucijai vadovavo ltn. J. Barzda. Kadang i b uvo ša ud oma
nedidelėmis grupelėmis, žudynės užtruko iki sutemų. Tuomet ltn. ). Barz da šaudymą
nutraukė ir dalį kuopos kareivių paliko per naktį saugoti pasmerktųjlj . Kitą dieną į
žudynil) vietą buvo atvežti keli kulkosvaidžiai ir šaudymas atna uj int as. Šį kartą buvo
sušaudyti visi išvakarėse atvaryti žydai vyrai 2s.
Pažymėtina, kad teisiamųjų parodymai dažnai nes ut ampa su K. Jage rio rap orte minimais auktĮ skaičiais ir žudynių datomis. Pavyzdžiui , K. Jage ri o rapo rte nėra
duomenų apie VII forte vykusią akciją, kuri užtruko dvi die n as . Ga lim a spėti, jog
VII forte buvo šaudoma dažniau negu nurodoma K. Jager io rapor te. Kit a ve rtu s, kelių ma žesnit1 akcijų aukų skaičius galėjo būti pridedamas prie didelės akc ijo s metu
nužudytųjų skaičiaus. Ypač tai pasakytina apie 1941 m. liepos 6 d. žu d yn es, kai buvo
sušaudyta 2514 žydų. Liudytojų parodymuose niekur nemi n imas toks did elis per vieną dieną VII forte nužudytų žydtĮ skaičius. Tikėtina, jog minėtas skaičius yra gau tas
s udėjus per kelia s mažesnes akcijas nužudytų asmenų skaičius.
Vieno iš šaudymų VII forte metu pasmerktieji mėgino prasiveržti pro apsaugą ir
pabėgti, tačiau toks mėginimas buvo nesėkmingas. Žydai šaudyti dauboje, ku rios šlaitai
buvo l 0-15 m aukščio. Sargybiniai turėjo užtektina i laiko nu šaut i puolančius beg inklius
žmones 29• Yra žinių, jog šią pasipriešinimo VII for te akciją spontaniška i įk'Vėpė Kau no
gydytojas Borisas Chodosas. Tačiau jis, kaip ir kiti bėgliai, buvo n ušautas. 194 1 m . lie·
po s 7 d. VII forto požemiuose kalintos žydų moterys buvo perkeltos į IX fo rtą 30 •
Po 1941 m. liepos 6 d. masinių žudynių VI I forte buvo vykdomos m až esni o mas•
to žydtĮ naikinimo akcijos. Liepos 9 d. buvo nužudyta 21 žydas ir 3 žydės. Viena s iš
buvusių TDA bataliono kareivių, tarnavusių 3- iojoje kuopoje, p r isime n a, jog liepos
vid uryje dalis kuopos kareivių , vadovaujami ltn. B. Norkaus, iš A. Mickevi či a us gatvė·
je buvusio kalėjimo paėmė grupę (apie 30 žmonių) žydtĮ vyrų ir moterų. Pa sm erkt ieji
buvo nuvesti i VIJ fortą. Be to, į fortą sunkv ežim iu atvežta dar viena ned idelė žydtĮ
grupė. Forto viduje buvo iškastas apie l Om ilgio griovys. Žyda i buvo atva r yti pr ie grio·
vio ir su~audyti. Lavonus užkasė iš kalėjimo atvaryti žydai; paskui jie vėl bu vo grąžinti
! kalėjimą. Spre ndžiant iš liudytojo parodymų, tai turėjo būti liepo s 19 d . žudy nės, nes
pats liudytojas i TDA batalioną buvo priimtas liepo l 5 d. 31
Tai buvo paskutinės žudynės \/11 forte. Tądien forte suša udyti 26 žmonės: l 7
žydų, 2 žydės, 4 lietuviai komunistai, 2 lietuvės komunistės ir l vok ietis ko muni stas.
194 1 m. liepos 14 d. išleistame TDA bataliono vado slaptame įsakyme N r. 4 pažymė·

ta .jog fortą 1,augo iš viso 49 sargybiniai, tačiau „nesant suimtųjtĮ, sargy b os sudėtis ma·
žinama forto komenda nto nuožiūra iki 7 žmonių"n. Vadinasi, suna ikinu s V II forte
kalintus žydus, išnyko būtinybė labai saugoti fortą.
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TDA bata lio no kariams ik i mas initĮ žudynitĮ niekada anksčia u neteko daly vau ti
panašiose akcijose. Tai ne igiamai veikė ba talio no karių psichiką ir moralę. egalėda 
mi atv irai pasip r iešinti naciams, da uguma mėgino pasiša lint i iš tarnybos ar kitu būdu
išve ngti dalyvavimo žmoni tĮ žudy n ėse. l 94 1 m. liepos 5- 11 d. iš tarnybos batalione
buvo pa leista 117 ka rių. Liepos 15- 17 d. vien iš 1-osio s kuopos dezertyravo 9 kariai.
TDA ba taliono 1-osios kuopos vadas kpt. B. Kirk ila, neištvėręs pati rtų ži aurumų, lie pos 12 d . n u sišovė. 1-osios kuopos vado padėjėjas ltn . Stepas Paulauskas ir d u būrių
vadai ja un esn ieji leiten ant ai Pov ilas Kulakauskas ir Jonas Ralys pasiprašė at le1džiam1
iš tarnybos ir buv o atl eist i33 •
Tačiau to kio s pro testo for mos negalėjo pakeis ti nac i ų po litikos žydLI ati .vilg iu .
TDA batalio nas ir toliau buvo pas ite lkiamas žydams žudyti.
1941 m . rugpj ūčio 2 d . Kau n o IV forte buvo įvykdyta pir moji akcija. Tą dieną
suš aud yt i 209 žmonės: 170 žydų, 33 žydės, l JAV žydas, l JAV žydė ir 4 lietuviai kom u •
n istai3'. TDA ba tali on o kareiviai, vadovaujam i l eitenantų J. Barzdos ir J. Skaržinsko,
pasmerktuos ius paėmė iš kalėjimo A. Mickevičiaus gatvėje ir atvarė į l V fortą. Čia jau
buvo apie 10 vokieč i ų karinin kų ir kareivių. Tarp šlaittĮ buvo iškastas keliolik os metrų
ilgio ir kelių metrų pločio griovys. Pasmerktieji buvo išrengti iki apatinių drabu žitĮ ir
grupėmis varomi p rie griovio. Žydus šaudė kelio s de šimty s TDA kareivių ir vokiečiai.
Komandą šaudy ti davė ltn. J. Barzda. Kiti bataliono kareiviai saugojo žudynių vie t ą.
Žudynės truko apie dv i valand as 3'.
Dar d i desnės žudynės IV forte buvo rugpjūčio 9 d. Tuomet visa 3-ioji kuopa
bu vo nuvesta prie kalėjimo A. Mickevič iaus gatvėje. Prižiūrėtojai iš kalėjimo išvarė
500 - 600 žyd tĮ vyr ų ir motertĮ. Kuopai vadovavo leitenantai J. Banda ir A. Dagy s. Sar gybiniLĮ lyd imi žyd ai bu vo nuvaryt i į Aukš tojoje Panemu nėje esantį IV fortą. For to
viduje žydtĮ vyrai ir mote rys buvo vie ni nuo kitų atskirt i. Į fortą lengvuoju automo biliu atvyko vokieč iLĮ SS karini n kas ir keli kareivia i. Forte sovi et ų karo belaisviai ja u
buvo iškasę keletą didelilĮ duobitĮ. Pr ieš šaudymą viršila Zigmas Arlauskas kareivia m s
davė išger ti degtinės (jos į fo rtą atvežė vokiečia i ). Pirmia usia sušaudytos moter ys. Jo~
grup ėmis buvo atvaro mos prie duobės ir šaudomos į nugaras. Da r gyvas duobėse
esančias aukas pistolettĮ šūv iais pribaigdavo leitena ntai J. Barzda, A. Dagys ir vokie čiai. Suša udž ius moter is, prie duob itĮ pradėta varyti žydus vyrus. Jie buvo išre ngiami
iki apatin itĮ drabužitĮ, sustatom i prie duobitĮ krašto ir sušaudomi. Sušaudž ius grupo;
2.ydLĮ, soviettĮ karo belaisv iai juos vos apkasdavo že me, tada buvo ša udoma kita vyn1
grupė. Šaudymas prasidėjo po pietlĮ ir truko iki vakaro. Šaudė beveik visi tuo metu
forte bu vę 3-ios ios kuopos kareivia i. Po žudynių a u ktĮ lavon us u žkasė sovietlĮ karo be laisviai. Paga l K. Jagerio raportą, 194 1 m. rugpjūčio 9 d . IV for te buvo nu žudyti 53•1
žydai: 484 vyrai ir 50 moten1 1<>.
194 1 m . rugpjūč io 18 d . Kauno geto Ž.ydtĮ ta ryba gavo geto komendanto SA
ha upt št u r m fiu re rio Fr itzo Jor dano įsaky m;) surink t i žydtĮ vyrus intelige ntus ir atva ryt i pr ie geto vartų. Kau no savivaldybėje žydtĮ reika lus t varkęs Mikas Kam inska s geto
ats tova ms pasakė, kad žydtĮ int eligen tai bC1sią reikaling i da rbu i Kauno mies to an: hy-
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,e . Sm; lioti sio p.1sittl~
1 nc1 ( kl d.iri o pobi1dzio ir gerl'rnio atlyginimo), susirink o 534
1yd.1i.\' isi jie d.ir q p.1.:i,)dkn ,) buvo nm·c,ti i l\' fort:) ir sus.rndyti. K. Jiigerio raporte:r.isom.1, jog 19-ll m. rugpiit.:io l 8 J. K.1nno l\' fortc is viso buvo m11ndyta 1812
i.n 1L111111=
698 1yJ,1i.-102iydc:s.l lenki-,71l intdige ntq )ydq is gc:to. ll1i buvo bansmė
ut s,1hotah1 .1kt.(. T,1rpm11udrt1!.it!hnvo OJ'l'l'OSir bakto teatro koncer tmeisteris
smuikinink,1sRobert,1sStcndcris. isLenkijos į Lietuvą atvyk.;s gars us kino režisierius
Marebs J\l.lrlt'ns,1s.t;1pytoi,1s
A. Kapl:111,1s.
žurnalistas J\[aksas Volfovičius, daug gy<frtoiu.inžinieriu. ,1dvok,1tuir mokYtojn'-\ Dcj,1,nepavyko nustat yti, kas konkrečiai
,~·kdė. šh!cgzckn~ij ,). Tikri,1~1s
i.1itai :!arė ~-okieiiq gest.1pininkai ir daug žudynitĮ patirties įgijusi TDA bataliono 3-ioji kuop.1.Pagal nuteisit! buvusitĮ TDA bataliono karit)
parodymus. 19-ll m. rugpjūčio mėn. IV forte batalionas kelis kar tus šaudė žydus. Iki
19-ll m. rugpjttčio pabaigos Kaune veikė tik TDA batalion as. 2-asis lietuviq pagalbinės policijos batalionas faktiškaibuvo suformuotas tik rugpjttčio pabaigoje.
1941m. spalio mėn. žydtĮ žudynės buvo vykdomos Kauno IX forte. Čia egzekucijos vykdytos iki pat hitlerinės okupacijos pabaigos. Pirm oji masinė žyd11žudynių
akcija čia įvykdyta spalio -l d. Šiosakcijos pretekstas - taria mas pasikėsinimas į vokiečiq sargybinF".
Rengtis žudynėms IX forte pradėta gerokai anksčiau. Likus daugiau kaip mėne
siui iki spalio 4 d. akcijos,i IX forto kalėjim ą buvo atvykę trys gcstapo karininkai (tarp
jų minima gestapininko JosefoStutzo pava rdė). Jie įsakė kalėj imo viršininkui išvalyti
šalia forto esantį lauką ųis buvo apsėtas avižomis ir žirniais). Pasku i į fortą buvo atsiųs
ti keli šimtai sovieltĮ karo belaisviq. Jie per mėnesį iškasė kelias ilgas tranšėjas·• 0 •
1941m. spalio 4 d. apie 6 val. ryto prie Mažojo geto atvyko apie 50 vokiečit! policininkų ir apie 100lietuvitĮ policininkų. Jie užblokavo įėj imą į getą. Iš geto buvo leista
išeiti tik nedidelei grupei žmonil), turinčių „žydo amatinink o pažymėjimus" (geto
kaliniai juos vadino „Jordano pažymėjimais") . Mažojo geto gyventojai buvo varomi
į Sąjungos aikštę už geto ribos. Turintieji „Jordano pažymėjimu s" buvo nuvaryti į Didįjį getą, o neturintieji nuvežti į IX fortą. Tarp išvežtųj q pateko ir visi geto ligoninės
chirurgijos ir terapijos skyriaus ligoniai. Iš vaikų namų buvo paimta 141 vaikas ir
auklės. Kūdikiai buvo spardomi kojomis ir kaip pagaliai mėtomi į brezentu uždengtą
sunkvežimį. Jis nuvažiavoIX forto kryptim i. Iš geto infekcinės ligoninės buvo paimti
67 ligoniai, gydytojai ir ten mėginę pasislėpti sveiki Mažojo geto kalin iai. Infekcinė ligon inė buvo sudeginta su visa įranga ir dokumentais41 • Į IX fortą iš Mažojo geto atvežti žydai buvo šaudomi karo belaisvių iškastuose grioviuose. Šaudė beveik visa 1-ojo
lietuvių policijos bataliono (buvusio TDA) 3-ioji kuopa. Žudynėse taip pat dalyvavo
apie 20 vokiečil! kareivių. Lietuvių savisaugos kareiviams komanda vo ltn. B. Norkus 42•
Pagal K. Jiigerio raportą, 1941m. spalio 4 d. buvo nužudyta 1845 žydai: 315 vynĮ, 712
moterų ir 818 vaikųH.
Didžiausia žydt! žudynių akcija IX forte buvo įvykdyta 1941 m . spalio 29 d. ž udynių išvakarėse Kauno geto Demokratų aikštėje visi geto gyventojai buvo išrikiuoti
dešimčia kolonų: pirmoje kolonoje stovėjo geto Seniūnų tarybos nariai su šeimomis,
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antroje - geto policininka i su šeimomi s, trečioje - geto admini stracijos tarnautojai
su šeimomis, kitose kolonose - darbininkai su šeimomis . Visi išrinktieji turėjo per eiti csesininkq F. Jordano, Joscfo Sti.itzo, Alfredo Tornbau , Helmuto Raucos ir kitt!
atran ki). Vieni buvo siunčiami į dešinę (mirti ), kiti - į kairę (laikinai palieka mi gyventi). Pirmiausia nužudyti buvo atrenkamo s didel ės šeimos, fiziškai silpni žmonės
ir ligoniai. Šeimos dažnai buvo išskiriamos. Pasmerktieji buvo išvesti į Mažojo geto
tcritorijq, o kitą dien.1 nuvaryti į IX fortą sušaudyti44 • Geto kali nių atra nkoje dalyvavo
ir 1-ojo lietuvitĮ policijos bataliono kareiviai. Batalionas į getą vyko atskiromis kuopo mis. Bataliono kareivinėse, kurios buvo įsikt:1rusios policijos patalpose Žaliakalnyje,
liko tik budint ys asmenys. Kiekvienas bataliono kareivis šovi ninėse turėjo po 30- 40 šovinitĮ. Kartu su 3-iąja kuopa vyko leitenantai A. Dagys, J. Barzda, B. Norkus ir jaun .
ltn. Norbertas Jakubauskas. ! getą buvo atsilĮSta ir kitt1policijos batalionų kareivių bei
vokiečit! policininkL1.Dauguma 1-ojo bataliono kareivių stovėjo sargyboje aplink getą,
kiti - sargyboje De mokratų aikštėje.! getą spalio 28 d. buvo atvykęs ir 1-ojo bataliono
vadas mjr. K. Šimku s. Atrinku s sušaudyti apie l O tūkst. žydų, 1-ojo bataliono 3-ioji
kuopa grįžo į kareivin es. Kitos dienos rytą 3-ioji kuopa nuvyko į getą. Ten atvyko ir kitos 1-ojo bataliono kuopos. 1-ojo bataliono karininkai ir dalis kareivių iš geto nuvyko
į IX fortą. Likusieji bataliono kareiviai rikiavo žydus į kolonas ir varė į fortą. Atvaryti
žydai buvo vedami į vakari n ę forto a t šlaitę, kurioj e buvo iškasta keletas apie 200 m
ilgio, 3 m pl očio ir apie 2 m gylio tranšėj ų. Pasmerktieji grupėmis po 100- 150 žmo nit! buvo veda mi prie griovių ir grūdami į juos. Atvarytieji sušaudyt i buvo išrengti
iki apatinitĮ drabužių. Bataliono kareiviai apsupdavo griovius iš trijų pusių, ir pagal
karininkL1komandą imdavo šaudyti į grioviuose esanč ius žmone s. Sušaudži us vien;!
grupę. karo belaisviai lavonus užpildavo žemitĮ sluoksniu, tada būdavo atvedama nau ja aukt1 grupė. Vienu metu šaudė kelios dešimtys 3-iosios kuopos kareivių. žudynėse
dalyvavo tokio pobūdžio akcijose jau pasižymėję leitenantai A. Dagys, B. Norkus ir
J. Barzda. Taip pat šaudė apie 20 vokieč ių karininkq ir kareivitĮ. VokiečitĮ kareiviai šaudė auto matais, o karininkai - pistoletais. Šaud ytojq grupės keisdavosi.
Žudynės baigėsi jau temstant. Po žudyniq bataliono kareiviai rinko si geresniu s
aukt1 drabužius ir kitus daiktu s. Į kareivines kareiviai grįžo sunkvežimia is. Pagal
K. Jagerio raport i), 1941 m. spalio 29 d. IX forte buvo nužudyta 9200 žydų: 2007 vyrai,
2920 moteni ir 4273 vaikai. K. Jagerio raport e spalio 29 d. žudynės buvo ciniškai įvar
dytos kaip „geto valymas nuo nereikalingtĮ žydt( Lietuvos istorijoje tikriau siai niekada nebuvo tok io masto žudynit1, kai per vieną dieną buvo sun aikint a arti 10 ti1kst.
nekalit) c ivilių žmonit). Iš ž udynitĮ vietos stebukl ingai pavyko pabėgti tik vienam
pasmerktajam - vienuolikmeči a m berniukui Izaokui Blochui•s. Po „didžio sios" spa lio 29 d. akcijos mas inės Kauno geto žudynės nebuvo vykdomos iki pat 1944 m.
kovo 26 d. Tačiau 1941 m. lapkričio ir gruodžio mėn. IX forte buvo žudomi iš kittĮ
Vokietijos okupuottĮ kra št11atvežti žydai. 1941 m. lapkričio mėn. vokiečitĮ saugumo
policijos ir SD vado Lietuvoje K. Jiigerio įsaky mu forte buvo atlaisvinto s patalpo s
atvež.tiems kalini ams. Iki tol IX forto kalėjime buvę kaliniai buvo perkelti į Kauno
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centrinį kalėj i mą. Per keletą diemĮ į IX fortą bu vo atvežta t(1kstančiai u žsienio šalitĮ
žydLĮ, Beveik pusė kaliniLĮ netilpo į forto kaze matu s ir buvo laikomi fort o kieme po
atviru dangumi. Suimtieji buvo maitinami lik kartą per dieną sriub a. Liku s kelioms
dienoms iki masinių žudynitĮ, i fortą buvo atves ta apie 20 0 sovieltĮ karo belaisvių. Jie
iškasė ketur ias 50 m ilgio, 2 111pločio ir 2 m gylio tranšėjas. Kai v iskas bu vo parengta ,
lapkričio 25 d. i fortą atvyko štand arte nfiur cris K. Jageris su 80 gestapininktĮ ir vokiečiLĮ kareiviq bei mjr. K. Šimku s ir ltn. J. 13arzdos vadova uja ma s 1-ojo bataliono po licininkLĮ biirys (apie 50 žmonitĮ)'".
Zudyni11eigą smulkiai atpasakojo buv~s Kauno sunkitĮj tĮ darbtĮ kalėjimo viršininkas Ignas Vylius-Velavičius: .,Pirm os ios grupės gulė į vandenį, o kas pri eš ino si, bu vo mušami lazdomis, šautuvq buožėmis, verčiami jėga gulti ei lėmis[ .. . ]. Ž iauruma s
šaudymo metu buvo neregėtas. Sargybiniai tyčiojosi , nepak lus niu s užmušinėjo lazdomis ir šautuvtĮ buožėmis dar pakeliui į tranšėjas. Per visą dieną IX forto teri torij oje
sklido dejavimai, verkė motery s, vaikai, mot inos kC1dikius nešė a nt ranktĮ , o vyresni us
vaikus vedėsi. Lipo ant sušaudytųjų lavonų, gulė eilėmis ir laukė sušaudymo. Sušaudytieji nebuvo užkasami, todėl kiti privalėjo gu lti ant mirus i 1JjtĮ, o tada buvo ša udoma
į juos. 1-.. ] Vakare, kada jau sutemo, masi nės žudynės pasibaigė. Trys t ranšėjos buvo
visai pilnos. Sušaudytieji nebuvo užkasti, t ranšėjose sušaudyttĮjtĮ tarpe bu vo dar gyvų
vaikLĮ , vynĮ ir moterų. Jie gulėjo po lavonais ir dejavo . Man ma tant, iš t r a n šėj tĮ daug sui eistq, kruvi nų vyrų ir moterų lipo lauk ir bandė bėgti. Bet sa rgy ba , ges tapo karei viai
gaudė juos, mušė ir jsakinėjo vėl gulti ant lavo nų ir iš nauj o juos ša udė.
Pasibaigus šaudymui, dalis gestapo bei lietuvitĮ bC1rio kare i v iLĮ pa krovė į automa šinas geruosius rūbus ir i švežė. Likusius r(1bus kit ą dierni ma šino mi s išvežė na cionalsocialistų partijos darbuotojai. ""
Pagal K. Jiigerio raportą, 1941 m. lapkričio 25 d. IX forte b uvo sušaudyti 2934 iš
Berlyno, Miuncheno ir Frankfurto prie Maino atgabenti žyda i. Lapkričio 29 d. tame pa48
čiame forte buvo sušaudyta dar 2 tt1kst. iš Vienos ir 13rcslau (Vroclavo) atvežtų žyd11
•
Buvusių bataliono kareivių liudijimu, kartu su Kau no ge to žydai s 1941 m. ru denį buvo šaudomi Čekoslovakijos žydai. JLĮ esą buvo sušaudyta 2-3 tūkst.49 Deja,
K. Jiigerio raporte nėra pažymėta. jog 1941 m. rudenį IX forte buvo ša udomi iš čekos
lovakijo atvežti žydai. Kita vertus, neatme stina ver sija, kad Vok ietijos okupuotos Če
kijos iydai ge~tapo dokumentuo se galėjo būti užrašomi kaip Vok ietij os žydai. Pagal
aukų skaičių Cekoslovak.ijos žydų žudynės beveik atitinka 194 1 m . lapkričio 25 d. ir
lapkričio 29 d. nužudytų Vokietijos ir Austrijo s žydtĮ skaičitĮ (2- 3 tūkst. ). čekoslova
kijos žydų iudynių fa!,,.-tą savo dieno raštyje patvirtino ir gerai informuotas LietuvitĮ nacionalistų partij os (L P) generalini s sekretoriu s Zenonas Blyna s. 1941 m. lapkričio
2~ _d. jis ra~~:.,Brunius ir Vylius minėjo, kad į 9 fortą ai vežė daug žydų iš Vokietijo s,
k1t1sako - 1s Čekoslovakijos. Dali jau sušaudė. Viena moteris išsi reiškė: vien as šC1vi
s ir
vi~kas baigt_a. Iš vagonų, kas pasiėmė, tam leido neštis valizas , kas nespėjo paimli - neleido. Ką g, - Lietuvą vokiečiai nori pad aryti Europ os žydų kapin ynu ."so Lapkričio
29 d. Z. Blyno dienoraštyje įrašytos tok ios eilutės: ,,l...] žy du s, kuriu os dabar šaudo
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J-ma s ba talio na s, veža iš Čekijos. Jie turi Brazil ijos, Ar gen tino s vizas. Jiems sako, kad
juo s veža į „ karantiną". Turint galvo j „ Į laisvę" paskelbtą naują potvarkį žydų reika lu
(N r. l 36, 29. XI. 4 l) aišku: jie ats isa ko „pilietybės", ga una viza s, veža i „karantiną" viskas lega lu , o jie d ings ta pak elyje. 1- mas batalionas juos sutva rko ." 51
Vėliau tokio m asto žudy nės (kai p er dieną bu vo sušaudoma keli tūkstanč i ai žm o nitĮ) Kaun o IX forte nebuv o vykd omos. IX forto prižiūrėtojus apie būsimas žud yn es
ges tap o pareigūnai informu oda vo telefo nu . Ges tap as vengė sitĮSti raštiškų įsakymtĮ
dėl žudynių organizav im o ir vy kd ymo 52 •
Remianti s vokieči ų saugumo po licijo s duomenim is, galima teigti, kad nu o
194 1 m . liepos 4 d. ik i gru od žio l d. 1-as is lietuvit! policij os bataliona s kartu su vokie čitĮ ges tapini nka is Kauno fortuose s ušaud ė ne ma žiau kaip 23 140 žydų (ta rp jų bu vo
4934 užs ieni o ša lių žydai ).

1-ojo bataliono įvykdytos
akcijos provincijoje

žudynių

Dide l ė dalis provincijo je įvykdytų žydų žudynių siejama s u SS oberš turmfiur e rio J. H amanno „skrajoja nči u" būriu. Gars iajame 194 1 m . gruo džio l d. K. Ja.geri a
rapo rte teigia m a, jog tikslas išžud yt i Liet uvos žydu s „ga lėjo būti pasiektas tik dėl to,
kad iš rinktin ių vyrq buvo suorganizuotas „skrajo jantis" būrys, vad ovauja m as ob eršturmfiure ri o Haman o, kuri s visiškai sup rato ma nuos ius tik slus ir sugebėjo u žtikr inti
bendradarbiavimą su li etuvių parti za nai s bei atitink amo mi s civi linėmis įsta igo mis" 53 •
Taigi kas tas J. Hamannas ir jo vadov aujama s „skrajojanti s" būrys? Sov iett! ir nacių
karo išvakarėse okup u ot uose kra štuo se naci ų priešu s sunaikinti pirmiau sia privalėjo
specia liai su kurto s vokieč ių sa ugum o policijos ir SD operatyvinės grupės (Einsatzgruppe n). Karo su soviet ais išvakarėse na ciai s ukt1rė keturia s operatyv ine s g rup es A, B, C ir D. Operatyvin itĮ g rupių vadus tiesiogia i sk irdavo Heinricha s Himmleri s ir
Reinh ardas I-leyclricha s. Kiekv ien ai armi j11gru pei (Šiaurės, Ce ntro ir Pie tt1) bu vo su kurta po vieną operatyvinę grupę. A grupė buvo priskirt a Šiaurės annijtĮ g rup e i, kuriai
buvo duota uždu otis užimti Baltijos ša lis ir Leningrad,). A operatyvinę grupę sudarė
2-asis ir 3-ias is operatyv ini ai beiriai (Ei11sat
zko11111u111dos)
ir la be i l b ypatingieji beiriai
(S011derkon111,a
ndos)s-1• A opera tyvin ei grnpei iš pradžiLĮ vad ovavo SS br igade n fiur er is
Franza s Walteris Stahl eckeris. Lietuvo je veikusiam 3/ A bC1riui, kaip min ėta, vadovavo
SS štan d art enfiur eris K. Jageris. Šiam e ope ratyvi nia me būryje buvo per 120 nariq ; j ie
buvo suskirst yti itri s b(1rius (Ziige). J. Ha m ann as buvo vie no bū rio vadas ir K. Jagc ri o
adj ut an tas" . Jis buv o žin omas kaip itin arš us antisem itas. Manoma. kad K. Jageri s su
J. l lamannu į Kaun ,) atvyko jau pirmomis vokiečitĮ okupacijos di eno mi s ir pa staras is
gav o A o p eratyv in ės grupės vado F. W. Stahl ecker io u žduotį suo rgani zuoti mob il11jį
b(1ri masinėms žydtĮ ir komun ist11 žudynėmsSo. Šiem s užda vini a m s įvykdyti nepaka ko vok ieči11 sa ugum o poli cijos ir SD pajėgų. Todėl 3/ A op erat yv ini s būrys į pa ga lbą pasitelkė Kau ne besikurianč io TDA bata lion o kareiv ius. Taip jau susiklostė. jog
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masinėms žydų žudynėms dažniausiai buvo skiriama TDA bata liono 3-ioji kuopa.
J. Hamanno „skrajojantis"bi:irysnebuvo nuolat veikiantis ir netu rėjo konkrečios dislokacijos vietos. Paprastai jis buvo suformuojamas konkrečiai akcijai vykdy ti iš keli11
vokiečių gestapin inkų ir kelių deši mčiLĮ TDA lietuviLĮ policinin ktĮ . Pats ). Ham annas
dažnai net nevykdavo į žudymo akcijas provincijoje, jis tik paskirdavo užduotis l-ojo
bataliono karininkams (leitenantams A. Dagiui, J. Barzdai, B. Norku i). Spėj ama, kad
akcijose dažniausiai dalyvaudavo šie vokiečitĮ SSkari ninkai: hauptšar fiureriai Reinoldas Porstas, )osefas Sttitzas,Walteris Salzmannas, Heinzas Mackas ir F. Walteris Planertas. J.I lamanno pavaduotoju buvo SS hauptštur mfiureris H. Rauca' 7 • Vadin amasis „skrajojantis" būrys į akciją išvykdavo tada, kai būdavo atlikti visi pare ngiamieji
darbai: m i rčiai pasmerkti žydai bC1davosurenkami į vie ną v ietą, j iems saugo ti pasitelkiama vietos policija, parenkama nuošalesnė žudynitĮ vieta (da žniausiai miškuose
arba atokiuose laukuose), iškasamos duobės. Žudyti į provinciją pap rastai vykdavo
paskirti 3-iosios kuopos kareiviai arba savanoriai. Į numatytą žudynių vietą lengvuo ju automobiliu atvažiuodavo ir keli vokiečių gestapininkai. l 941 m. gru odžio l d.
K. Jagerio raporte išvardytas ilgas sąrašas vietovitĮ, kuriose es,) J. Hamanno būrys kartu su lietuvitĮ policija ir vadinamaisiais baltaraiščiais (pagalbine polici ja) įvykdė žydų
žudynes. Remiantis turimais archyviniais duom enimis, galima teigti, jog ne visose
K. Jagerio raporte išvardytose vie tovėse (ypač provincijoje) dalyvavo 1-ojo policijos
bataliono kareiviai. Toliau panagrinėsime tuos žudynių epizodus, kuriuose da lyvavo
1-ojo bataliono 3-iosios kuopos kareiviai. Galima spėti, kad yra nemaža i Lietuvos
vietovių, kuriose žydai buvo išžudyti vietos policijos ir vadinamųjų part i zanų būrių,
nedalyvaujant ). Hamanno „skrajojančia m" būri ui. Bataliono vykdyto s žydų žudynės
Kauno apskrityje čia nebus nagrinėjamos, nes apie tai autor ius jau rašė straipsnyje
,,Holokaustas Lietuvosprovincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrit yje"58 •
Po masinių žydų žu dyn ių Kauno VII forte 1941 m. liepos- rugpjū čio m ėn . buvo
pradėtos sistemingos žydų žudynės ir Lietuvos provincijoje. Iki 1941 m. rugpjūčio
mėn. dažniausiai buvo žudomi komunistine veikla arba pritarimu sovietų valdžiai
įtariami žydų vyrai. Tikrasis žydų genocidas (holokaustas) prasidėjo tada, kai imta
žudyti visus žydus (taip pat moteris ir vaikus) remiant is vien tautine pr iklausomybe.
Galima priminti, jog Kauno miesto žydai jau buvo suvaryt i į getą, ir dėl to nacitĮ administracijai atsirado daugiau jėgų ir laiko „žydų klausimui spręsti" apsk rit yse. Genocidui vykdyti nacių valdžia pasitelkė ir lietuvių administraciją (ypač policiją). NacitĮ
valdžiai pirmiausia rūpėjo sutelkti žydus į getus ir stovyklas, atskirti juos nuo vietos
gyventojų nežydų. Po žydų „getoizavimo"prasidėjo masinių žudynių eta pas.
Remdamasis vokiečiLĮ saugumo policijos ir SD nurodymai s, 1941 m. rugpjūčio
16d. Policijos departamento direktorius Vytautas Reivytis Kauno apskrit ies policijos
vadui nusiuntė slaptą aplinkraštį Nr. 3, kuriame rašė:
,,Gavusšiaplinkraštį, pastaboj nurodytose vietose tuojau sulaikyti visus žydų tautybės vyrus nuo 15 metų amžiaus ir tas mot eris, kurios bolševikų okupacijos laikais
pasižymėjo savo bolševikiškaveikla arba dar ir dabar pasižymi tokia veikla ar įžū lu -
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mu. Sulaikytus asmen is suri n kti p rie magistrali n itĮ susisiekimo kelitĮ ir tuoj specialiomis susisiekimo priemonėmis prane šti Policijos Departam entui. Pran ešant tiksliai
nuro dyti, kokioje vietoje ir kiek yra su laikyttĮ ir su rinkttĮ šios rūšies žyd tĮ.
Reikia pasi rūpinti , kad sulaikytieji bC1t
11 aprC1pinti maistu ir tinkama apsauga,
kur iai galima panau d oti pagalbinę pol i ciją.
Šis aplinkraštis tu ri būt i išpildytas per dvi paras nuo jo gavimo. Sulaikytus žydus
saugoti, kol bus galima paimti ir išvežti į s t ovykl ą." 5~
Minėtas aplinkraštis buvo išsi untinė tas Kauno ir kitų apskri č i tĮ policijos vadam s.
Policijos nuovadų viršin inkai Policijos depar tamentui pra n eš inėjo, kaip vykdo m i nu rodymai. ŽydtĮ sutelki mo ir pasirengimo žudyn ėms procesas vyko labai sparčiai. Toliau pa nagr i nės i me l -ojo bataliono įvykdytas žudynių akcijas įvairiose Lietuvos vieto vėse (išskyrus Kauno apskritį) .

Prienai
Nacių okupacijos metais Prienų valsči us priklausė Marijampolės apskričiai.
1939 m. Prienuo se gyveno apie 700 žydq 60. Pirmo siomis naciq okupac ijos dieno m is
Prienuo se policija sui m i n ėjo tik įvairitĮ tautybitĮ komunis tus ir sovietų valdžios šalinink us. 1941 m. liepos vidur yje Priem1 policijos nuovados viršininkas į Marijampo l ės kalėji m ą i šs iuntė 35 „komun istus ir pavojingus saugumui" asmenis. Tarp j tĮ 22
asmenys buvo žydtĮ ta utybės61 • Liepos 16 d. Priem1 policijos nuovados viršinink as i
Marijampolės ka lėjimą išs iuntė dar 17 su imtLĮ „komuni stt( (tarp jų buvo l l žydt1)"2•
RugpjCtčio vidur yje pradėta sui m inėti visus žydtĮ tau tybės asmen is. Faktiškai buvo
su imami ne tik komu nistine veikla į tariam i žydai, bet visi žydai (taip pat vaikai ir
seneliai). Kaip vėliau paa i škėjo, išvežimas į stovyklą reiškė visti žydtĮ ušaudym ą. Priem1 policininka i ir b a ltara išč i a i (pagalbiniai policininkai) netruku s pradėj o vykdyti
masinius žydtĮ areštus. Į Prienus taip pat buvo vežami apl inkin ių m iestel itĮ - Birštono,
Jiezno, Stakl iški tĮ ir ki ttĮ vietoviLĮ - žydai. Suimt ieji buvo laikomi Prienq ka re ivi nė 
se63. Yra žinoma, kad Jiezne buvo suimti 89 žydai (tarp jq 26 mot erys). Į Prienus jie
išs iųs t i rugpjt1čio 16 d.r,.
, Balbieriškio policijos nuovados viršininka s rugpjC1čio 22 el.
pranešė V. Re ivyčiu i, jog Balbieriškyje suimta 100 žyeltĮ vyn1 ir 6 moterys. Visi jie
perduot i Priem1 žydtĮ gctui05 . Norėdamas išsiaiškinti to l esnį žydtĮ l ikimą, Policijos
departa mento direktor ius V. Reivytis rugpjC1 č io 25 d. paklausė „skrajojančio" bt1rio
vado oberšt urmfiurerio J. Haman no: ,,Papildydamas savo l 941 m . rngpjC1čio l8, 19
ir 20 el. raštus, kad Prienuose su imttĮ žydtĮ skaiči us išaugo iki 493, todėl prašau Jus
duo ti p otvarkį suimtuo sius žydus kaip galima greičiau iš surinkimo vietos išgabe nti, nes jtĮ tarpe s i a uči a užkrečiamos ligos. [.. . l Kyla pavojus, kad užkm:ia rnos ligos
pap lis.""" J. Harnan no nurodymo ilgai laukti neteko. RugpjC1čio 25 el. sulaikyti žyd ai
buvo išvaryti kasti griovitĮ už kareiviniLĮ kair iaja me Nemuno krant e esa nč iame pušy n ėlyje. Buvo iškasti du dideli grioviai. 1941 m. ru gpjūčio 27 d. į Prienus atvyko 1-ojo
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bataliono 3-iosios kuopos būrys (25-30 vyrų), vadovaujamas ltn. B. Norkaus. Kartu
atvažiavo ir vienas vokiečių puskarininkis. Operacijai i Prienus kareivius pagal sąrašą
atrinko viršila z.Arlauskas. Kareiviaibuvo ginkluoti čekoslovakiškais šautu vais, kiekvienas šovininėje turėjo po 45 šovinius. Be to, buvo vežama dar dėžė šovinių. Atvykus
žudiktĮ būriui, vietiniai policininkai ir baltaraiščiai žydus ėmė varyti i šaudymo vietą.
Iš varomų pasmerktųjų buvo atimami laikrodžiai, žiedai, pinigai ir kitos vertybės.
Aukos grupėmis buvo vedamos prie griovio ir šaudomos. Šaudė 3-iosios kuopos kareiviai pagal ltn. B. Norkaus komandą. Vietiniai baltaraiščiai saugojo žudynitĮ vietą ir
at ve,davu pasmerktuosius prie griovio. Dalis sužeisit! auktĮ buvo užkastos gyvos. Po
žudyniq 3-iosios kuopos kareiviai buvo pavaišinti alumi. Vertingiausius nužudytųjtĮ
daiktus ltn. B. orkus susikrovė i lagaminą ir išsivežė i Kaum)67 •
K. Jiigerioataskaitojepažymėta, jog 1941 m. rugpjūčio 27 d. Prienuose buvo nužudyti l 078 žydai68•

Pasvalys

1939 m. Pasval)ie gyveno 180žydq šeimq (700 žmoniq )69. Vokiečių okupacijos
metais Pasvalyspriklausė Biržų apskričiai. 1941 m. Pasvalyje buvo sušaudyta gerokai
daugiau žydų, negu jų gyveno iki Antrojo pasaulinio karo. Greičiausiai Pasvalyje buvo nužudyti ir kaimyninių valsčių žydai. Išlikusiuose 1-ojo bataliono dokumentu ose
yra bataliono vado 1941 m. rugsėjo l d. įsakymas Nr. 68 dėl 3-iosios kuopos kareivių
komandiruotės į Pasvali nuo rugpjūčio 28 iki 31 d.;o Yra žinoma , jog šios „komandiruotės" metu 3-ioji kuopa šaudė žydus Babtuose, Ariogaloje, Krakėse ir Pasvalyje. Buvusio 3-iosios kuopos grandinio Petro Zelionkos liudijimu , į „komandiruotę"
dviem sunkvežimiais išvyko25-30 kareivių, vadovaujamų ltn. J. Barzdos. Pirmiausia
3-iosio kuopos kareiviai šaudė Babtuose,vėliau Ariogaloje, Krakėse ir Pasvalyje. Šaudytojų grupė buvo sustojusi ir Šiauliuose, bet ten nešaudė, nes vokiečiai pasakė, jog
su žydais susitvarkyspatys. Šiauliuosekuopa pernakvojo 7'.
Yra neaiškumų dėl žudynių Pasvalyje datos. Pasak buvusitĮ bataliono kareivių
parodymų, Pasvalys buvo galutinis „komandiruotės" punktas, tači au K. Jagerio raporte nurodyta, kad Pasvalio žydai buvo sušaudyti 1941 m. rugpjūčio 26 d., t. y. dar
iki 3-iajai kuopai išvykstant į Pasvali.Taigi galimi keli variantai. Galbūt K. Jageris neteisingai nurodė datą, o galbūt ne visi Pawal io 1ydai buvo nužudyt i rugpjC1čio 26 d.
ir juos šaudyti buvo baigta po kelių dienų, atvykus 3-iajai kuopai. Tačiau pats žudynių Pasvalyje faktas abejonių nekelia. Į Pasvali 3-ioji kuopa atvyko rytą. Šaudymo
vieta buvo už kelių kilometrq nuo Pasvalio esančiame Žadeikių pu šyne. žudynitĮ
vietoje buvo iškastos dvi didelės duobės. Pasvalio baltaraiščiai ir po licinin kai atvarė
žydų moteris, vyrus ir vaikus. Pasmerktieji buvo grupėmis atveda mi prie duobės
krašto, juos šaudė bataliono kareiviai.Pirmiausia buvo šaudom a prie vienos duobės,
o kai ji buvo pilna lavonų, - prie kitos. Žudynės truko 3-4 valandas. Po žudynių
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bataliono kareiviai nuvažiavo i Pasvalj ir girtuokliavo miestelio valgykloje72. Pagal
K. Jagerio raportą, Pasvalyje buvo nužudyti 1349 žydai: 402 vyrai, 738 moterys ir
209 vaikai73.

Ariogala
SoviettĮ ir naciq karo išvakarėse Ariogaloje (Kėdain iq apskritis) gyveno apie 450
žydti7"'.Nacių okupacijos pradžioje čia, kaip ir kitose Lietuvos apskritysebei valsčiuo
se, žydai buvo sutelkiami getuose ir laikinosiose izoliavimo stovyklose. Visi Ariogalos
žydai 1941 m. vasarą buvo suvaryti į getą - du didelius sinagogos pastatus, aptvertus
mi"irine siena su geležiniais vartais. Vartus pasikeisdami nuolat saugojo vietiniai baltaraiščiai. Į Ariogalos getą taip pat buvo perkelti Josvainių žydai. KėdainitĮ apskrities
policijos vado 1941 m. rugpjūčio 17 d. pranešime Policijos departamento direktoriui
nurodyta, kad Ariogaloje yra 290 žydų (tarp jų 80 moten1)'5.Tačiau realiai šis skaičius
turėjo būti gerokai didesnis, nes į jį nebuvo įtraukti žydų vaikai.
Žudynių dieną - 1941 m. rugsėjo 1 -ąją - Ariogalospolicijos nuovados viršininkas Leonas Čepas sukvietė vietinius policininkusir baltaraiščius. Apie pietus į Ariogalą dviem sunkvežimiais atvažiavo 1-ojo bataliono3-iosios kuopos kareiviai, vadovaujami ltn. J. Barzdos. Kai kurių liudytojq teigimu, į Ariogalą atvyko ir vokiečių kariškit{•.
Vietiniai baltaraiščiai ir atvykėliai ėmė rikiuoti žydus į koloną ir iš geto vesti į žudynių
vietą - į Dubysos slėnį, esanti apie 2 km nuo Ariogalos. Netoli Dubysosbuvo iškastas
50-6 0 m ilgio griovys. Vietovė buvo apaugusi krūmokšniais. Prieš sušaudant žydai
buvo išrengiami ir grupėmis po 30-40 vedami prie duobės. Žudyniq vietą saugojovietiniai pagalbiniai policininkai, žydams į nugaras šaudė bataliono kareiviai.Šaudyta iš
5-6 m atstumo. Dalis žydtĮ buvo suvaryta į duobę ir į juos šaudyta nuo duobės krašto iš
viršaus. Prie šaudymo prisidėjo keletas vietiniq policininkq ir baltaraiščitĮ. Po žudynitĮ
visi grįžo į Ariogalą. Miestelio restoranejiems buvo surengtos vaišės •
3-ioji kuopa prieš žudydama Ariogalos žydus sušaudė Babtų žydus, o iš Ariogalos išvažiavo šaudyti Krakių žydtĮ. PagalK.Jagerio raportą, Ariogaloje buvo nužudyti
662 žydai: 207 vyrai, 260 moterq ir 195 vaikai"8•
77

Krakės

SoviettĮ-naciq karo išvakarėse Krakėse gyveno apie 150 žydų šeirm{9. Likus
kelioms savaitėms iki žydLĮ sušaudymo ( 1941 m. rugsėjo 2 d.), Kėdain ių apskrities
viršininkas pik. Petras Dočkus ir Kėdai nitĮ apskrities policijos vadas Antanas Kirkutis savo pavaldinius sukvietė į Kėdainius duoti nurodymtĮ žydlĮ khiusimu. Pik.
P. Dočkus paskelbė, jog „žydtĮ tauta pripažinta kenksminga" ir turi bClli atskirta nuo
l ietuvitĮ. Kėdai nitĮ apskrities žydai turėjo bC
1ti sutelkti Kėdai niuose, Ariogaloje ir Krn-

396

HOLOKAUITAS
LIETUVOJE 1941_ 1944 m.

kėse. Į Krakes liepta surinkti KrakitĮ, Surviliškio, Grinkiškio, Baisogalos ir Gudžiūnt

valsčių

žydus.

ŽydtĮ gyvenami harta

lai (getai)

turėjo

bi"ttiaptverti ir izoliuoti

nuį

vietos gyventojtĮ 80•
1941m. rugpjf1čio pirmoje pusėje į Krakes buvo suvežti nurodyttĮ valsčitĮ žydai.
Į getą (kvartalas tarp Vilniaus ir Vasario 16-osios gatvių) buvo suvary ti Krakit! ir iš
kittĮ valsčių atvežti žydai. Moterys ir vaikai buvo laikomi keliuose net oli sinagogo s buvusiuose namuose, o vyrai - buvusio vienuolyno pastate. Suimti žyda i privalėjo dirbti
įvairius fizinius darbus8'. Kėdainių apskrities policijos vadas rugpjllčio 17 d. informa vo Policijosdepartamento direktoriq, kad Krakėse surinkta 452 žydai (neskaič iuojant
vaiktĮ)8 2 • Suimtiems žydams buvo paskirta „kontribucija" - po 10 červonctĮ nuo vieno
žmogaus. Surinkt us pinigus Krakit) valsčiaus policijos viršininka s Teodoras Kerza pristat ė į Kėda i nitĮ banką83 •

1941 m. rugpjllčio ir rugsėjo mėn. sandf1roje į Krakes sunkvežimiu atvažiavo
apie 30 1-ojo bataliono 3-iosios kuopos kareivių, vadovaujanni ltn. J. Barzdos. Atvykę
į Krakes savisaugos dalinio kareiviai Krakių policijos viršininkui T. Kerzai įteikė vokiečitĮ kalba parašytą ir užantspauduotą raštą, įgaliojantį bata liono kareivius sušaudyti
visus žydq tautybės asmenis. Rašte buvo nurodyta, kad atliekant šį „darbą" visos įstai
gos įpareigojamos suteikti reikiamą pagalbą. 3-iosios kuopos atvykimo dieną Krakiq
žydai nebuvo šaudomi. Tą dien ą T. Kerza su šaudytoj ų bfirio karininku (tik riausiai
ltn. J. Barzda) parinko žudynių vietą (apie 1,5 km nuo miestelio, šalia Peštin iu kq kaimo) ir liepė valsč iaus viršaiči ui pasirf1pinti, kad bl! t tĮ iškastos du obės. Duobes tą pačią d i eną iškasė suvaryti miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai. Kitos d ienos ryt ą
T. Kerza sušaukė Krakių policininkus ir buvusio partizanų bllri o narius (iš viso 16- 18
vyrų). Jie buvo nusiųsti prie vienuolyno ir ėmė varyti į žudynių vietą ten laikom us žydus. Pirmiausia į žudynių vietą buvo nuvesti žydų vyrai. Netoli duobių jie buvo suguldyti veidu į žemę. Pasmerktieji buvo išrengiami iki apatinių drabuži tĮ ir grupelėmis
vedami prie duobės. Jie buvo statomi prie duobės krašto ir šaudomi į nugaras. Prie
duobės varant antrą vynĮ grupelę, žydai staiga ėmė bėgti. Dauguma b ėgančiųj ų buvo
nušauti, bet nedidelei daliai pavyko pabėgti. Kitos žudomų žyd tĮ grupės nemėgi no
pabėgti. Po vyrų buvo atvarytos ir sušaudytos darbingo s žydų motery s. Paskutiniai
buvo sušaudyti žydtĮ ,·aikai, seneliai ir moterys su mažais vaikais. Jie buvo atvaryti iš
geto. Žudynės baigėsi apie 17 val. Po šaudymo žudikų bl!rys nuvyko į restoraną valgyti piett1ir išgerti8' . Krakių miestelyje likęs žydq turtas vėl iau buvo išpar du otas vietos
gyventojams8' .
Po masinių žudynių Krakėse policijos viršininkas T. Kerza kartu su kitais policininkais aplinkiniuose kaimuose surado ir sušaudė šešis iš žudynitĮ vietos pabėgusius
žydusu .
Pagal K. Jiigerio raportą, Krakėse buvo sušaudyti J 125 žydai: 448 vyrai, 476 mo terys ir 20 l vaikas8; .
Taigiper kelias dienas 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa Babtuose, Arioga loje ir Krakėse sušaudė 1870 žydų.
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Alytus

Neoficialiais 1940 m. liepos l d. duomenimis, Alytujegyveno 22 16 žydtĮ (23,08 proc.
miesto gyventoj tĮ ). Visoje Alytaus apskrityje, 1941 m. sausio l d. duom enimis, gyveno
8030 žyd tĮ (4,7 proc. apskrities gyventojtĮ) 88 •
Vokiečių okupacijos prad žioje Alytuje buvo atkurta lietuviLĮ adm inist racija, policija, sukurta vadinamtĮjŲ partizanų (TDA) kuopa . Prad ėti suiminėti pirmuoju sovietmečiu aktyviau veikę komun istai, komjaunuo liai, sovietLĮ valdžios pareigL1naiir
miškuose besislapstanty s raudonarmiečiai. Kaip rašoma TDA kuopos veikimo apžvalgoje, pagal pil ieč itĮ pran ešimus „buvo sulaikyti ir areštuoti 36 vietos komunis tai, 9
raudonarmiečiai ir d idesnis skaičius žydų"89 . Žydų persekiojima s ypač sustiprėjo nuo
l 941 m. liepos vidur io. Liepos 12 d. Alytaus apskrit ies viršin inkas Stepas Maliauskas
ir Alytaus apsaugos viršininka s (komendantas) gen. št. mjr. Juozas lvašauskas išleido
įsakymą, kuriuo buvo smulkiai reglamen tuota žydų padėt is. Visiems Alytaus apskr ities žydams įsakyta p risisiūti Dovydo žvai gždę, leista maistą parduo tuvėse ir turguose
pirkti tik nuo 11 val., uždrau sta supirkinėti maisto produktu s iš ūki ninkų ir pakelėse,
samdyti da rbams nežydus , naudotis miesto parkais, išvykti iš gyvenamosios vietos be
apskrities viršininko leidimo ir t. t. Žydai privalėjo dirb ti viešuosius darbus ir vietos
savivaldybei bei policijai atiduoti radijo imtuvu s, dviračius ir motociklus 90 •
1941 m. rugpjūč io viduryje Alytaus apskrities žydus pradėta gabenti į Alytaus
ka l ėj imą. Da lis su imtLĮ Jiezno miestelio žydLĮ (38 asmenys) buvo išvežti į Alytq. Kai
kurie miestelio žydai pas is lėpė aplinkiniuose miškuose 9 '. Iš viso į AlyttĮ iš valsčių bu vo pristatyta apie l tf1kst. žydų vyn1 ir moter ų92 • Jie buvo laikomi Alytaus kalėjimo
kieme. Pirmos mas in ės Alytaus žydtĮ žudynės įvykdytos rugpj f1čio 13 d. Tuomet sušaudyta 6 17 žydq vyn1 ir 100 moterų. Iki rugpjf1čio 3 1 d. sušaudyti dar 233 Alytaus
miesto ir apskrities žydai93 . Buvusio Alytaus rajono kriminalin ės policijos viršin inko
Alfonso Nykštaičio liudijimu, į A lytų buvo atvykęs obe ršturmliur eris J. Hamanna s su
4 puskarinink iais. Alytaus rajono saugumo policijos viršininkui Pranui Zenkevič iu i
jis nurodęs iš va l sčių į AlyttĮ pristatyti tam t ikrą kiekį žydtĮ vyrq ir moteni . J. Haman nas su Alytaus karo bela isvitĮ stovyklos vadovybe susitarė, kad karo belaisviai bus
paskirti duobėm s kasti. Duobės iškastos netoli kalėjim o, Vidzgirio miške. Pirmuosius
žydtĮ šaudymus Alytuje (1941 m. rugpjf1čio mėn.) įvykdė J. Hamann o vadovaujami
vokiečių SD pareigC111ai
ir Alytaus pagalbiniai policinin kai. Žudyniq vietoje buvo ir
Alytaus rajono saugum o policijos viršinin kas P.Ze nkevičius. SušaudyttĮjtĮ lavonus užkasė sovi et ų karo belaisviai94 •
Po k e li tĮ diem1J. Hamanna s vė l grįžo į A lyttĮ ir kartu atsivežė 1-ojo bataliono ltn.
B. No rktĮ. J. 1-lam anna s nurodė P. Zenkevičiu i, kad nuo šiol Alytaus apskrit yje žydu s
šaudys ltn . 13.Norkaus vadovaujamas specia lusis bCirys( 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa ).
J. 1-lamannu įsakymu ltn . B. Norkui turėjo bf1ti perduodami vertin gi sušaudytq žy<ltĮ
daiktai (auk siniai žiedai, laikrod žiai ir pan .). Kitą dieną po atvykimo J.Ham an nas su
ltn . B. Norkumi organi zavo nauj,) žydtĮ žudymo akciją. Šį kartą buvo sušaudyta apie
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50 žydtĮ vynĮ. šaudė keturi vokiečiai puskarininkiai ir Jono Borevičiaus vadovaujami
vietiniai baltaraiščiai. Tarp sušaudytlĮjtĮ buvo pagyvenęs žydtĮ rabina s. Ji es,} nušovė
95
Alytaus apskrities komendantas gen. št. mjr. S. Ivašauskas .
Po šių žudyniq į Alytų dar kelis kartus buvo atvykęs ltn. B. Norkaus ir jaun. ltn.
J. Obelenio vadovaujamas būrys. Paprastai šis būrys (20- 30 vyrų) atvažiuodavo iš
Kauno autobusu. žydai buvo šaudomi miške, netoli Kani(1kqtilto per Nemuną96 •
Didžiausios Alytaus žydq žudynės įvykdytos 1941 m. rugsėjo 9 d. Žydus sušaudė
iš Kauno atvykęs ltn. B. Norkaus ir jaun. ltn. J. Obelenio vadovaujamas 3-iosios kuopos būrys. Pasmerktuosius į žudynių vietą varė ir juos saugojo vietinia i policininkai
ir baltaraiščiai. Prieš sušaudant iš žydtĮ buvo atimti vertingesni daiktai (laikrodžiai,
žiedai ir pinigai). Žudynės truko kelias valandas. Po jų ltn. B. Norkaus būrys išvažiavo žudyti Seirijų žydų 9;. Pagal K. Jagerio raportą, 194 1 m. rugsėjo 9 d. Alytuje buvo
sušaudyti 1279 žydai: 287 vyrai, 640 moterq ir 352 vaikai98.
Tą pačią 1941 m. rugsėjo 9-ąją ltn. B. Norkaus vadovaujama s būrys spėjo išžudyti Butrimoniq geto žydus. Butri monių gete buvo surinkti ne tik viet iniai, bet ir
Stakliškių bei Punios žydai. ŽudynitĮ dieną ButrimoniLĮ policinin kai ir baltaraiščiai
nuvarė žydus į žudynių vietą (apie 2 km nuo miestelio, šalia Klydžionių kaimo). Žydus sušaudė ltn. B. Norkaus būrio kareiviai. Iš viso buvo nužudyta 740 Butrimonių
geto žydtĮ 99 •

Lietuvių
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čio 27 d. Kelios dešimtys į AlyttĮ išsiųstų Jiezno žydtĮ taip pat sušaudyti rugpjūčio
mėn.1 0 1

1941 m. rugsėjo l d. Jiezno policininkai ir šauliai suėmė visus likusius miestelio
žydus: moteris, vaikus ir senelius. Žydq vyrai buvo uždaryti valsčiaus savivaldybės pastato r('1syje, o mot erys ir vaikai - sinagogoje. Tą pačią dieną suvaryti miestelio vyrai
prie ežero (kairiajame Mekšrupi o upelio krante) iškasė apie 50 m ilgio ir 5 m pločio
griovį. Kitą dieną į Jiezną sunkvežimiu atvažiavo 5 karininkai ir apie 20 kareivil). Trys
karinink ai buvo vokiečiai, du - lietuviai, o kareiviai - visi lietuviai. Greičiaus iai tai ir
buvo liūdnai pagarsėjęs J. Hamanno „skrajojantis" bi'irys, kurį sudarė keli vokiečiai ir
1-ojo bataliono 3-iosios kuopos būrys. Karininkai užėjo į nuovados viršininko Y. Baj erčiaus b0stinę. Netruku s žydų vyrai (apie 50 žmoniLĮ) buvo išvesti iš areštinės rūsio
ir jiems įsakyta išsirengti iki apatinių drabužių. Po to J. Hamanno žudika i ir vietos
policininkai bei šauliai pasmerktuosius nuvarė į žudynių vietą. Lygiai taip pasielgta
ir su sinagogoje esančiomis moterimis ir vaikais' 0 5. Pirmi buvo sušaudyti žydtĮ vyrai, paskui nužu dytos moterys ir vaikai. Šaudė ne tik J. Hamanno b(1rio nariai, bet ir
savanoriai vietos šauliai (tokiLĮ atsirado septyni). Kiti šauliai ir policinin kai saugojo
žudyn itĮ vietą. Pagal K. Jagerio raportą, Jiezne buvo nužudyti 144 žydai: 26 vyrai, 72
moterys ir 46 vaikai 106•

Seirijai
Jieznas

Pirmomis karo dienomis Jiezne (nacių okupacijos metais Jiezno valsčius priklauAlytaus apskričiai) buvo atkurta lietuvių administracija. Valsčiaus viršaič iu tapo
Jurgis Randis, policijosnuovados viršininku - Vladas Bajerčius, Jiezno partiza nų bū
rio (vėliau pavadinto šaulių būriu) vadu - Jonas Valatka100•
Pirmomis naciq okupacijossavaitėmis buvo persekiojami vietiniai komunistai,
komjaunuoliai ir sovietų aktyvistai. Suimtieji buvo uždarom i į valsčiaus savivaldybės
rūsį ir greta esantį pastatą. Iš viso buvo suimta keliasdešimt žmoniLĮ. Kai kurie suimtieji vėliau išvežti į Alytaus kalėjimą 1° 1• 1941 m. birželio 30 d. miške už Jiezno vokiečiai
ir vietos šauliai suša udė penkis suimtuosius102•
1941 m. rugpjūčio viduryje Jiezne, kaip ir visoje Lietuvoje, prasidėjo masiniai
žydų areštai ir šaudymai. Policijos nuovados viršininkas V. Bajerčius paprašė viršaičio J. Randžio sudaryti visų miestelio žydtĮ ir jų turt o sąrašą. Tokie są rašai (iš viso
apie 350 žydų tautybės žmonių) buvo sudaryti iki rugpjūčio vidurio . Netruku s vietos
policininkai ir šauliai pradėjo suiminėti fiziniam darbui tinkamu s Jiezno žydus. Nuovados viršininkas Y.Bajerčius rugpjūčio 16d. pranešė Policijos depart amento direktoriui, kad Jiezno miestelyjeyra sulaikyti 89 žydai, tarp jų 26 mot erys 1° 3 . Prasidėjus
suėmimams dalis miestelio žydų pasislėpė aplinkiniu ose kaimuose ir miškuose. l
Prienus nuvežti Jiezno žydai buvo sušaudyti kartu su kitų miestelit/ žydais rugpjū ·
sė

Iki sovietl) ir naciLĮ karo pradžios Seirijuose gyveno apie 800 žydLĮ' 07 • Pirmosiomis
vokiečiq okupacijos dienomis buvęs Alytaus rajono kriminalinės policijos viršininkas
A. Nykštaitis ir valsčiaus viršaitis Antanas Maskeliūnas Seirijuose suorganizavo ginkluotą partizam1 būrį. Būrys savo veiklą derino su vokiečiLĮ slaptosios lauko policijos
Seirijuose komendantu Bohme. Buvo paskelbta buvusių sovietLĮ valdininkL1ir aktyvistq registracija. Pirmosiomis savaitėmis Seirijuose buvo sušaudyta 20 soviettĮ aktyvisttĮ
(dauguma - lietuviai). Darbingi žydai buvo verčiami dirbti įvairius sunkiu s fizinius
darbus. Iki rugpjūčio mėn . miestelio žydai gyveno savo namuose ir nešiojo šešiakampes žvaigždes. Darbams žydai buvo pasitelkiami komendanto Bohme's nurodymu 'Ul!
.
Prieš masinį žydtĮ sušaudymą Seirijuose ( 1941 m. rugsėjo 11 d.) dalis miestelio žydų vyrl) vežimais buvo išvežti į Alytq. Žydams buvo pasakyta, kad jie vežami į
darbus. Į Alytaus kalėjimą žydtĮ vyrus nuvežė SeirijLĮ baltaraiščia i' 09 • Į AlyttĮ nuvežti
SeirijLĮ žydai vyrai vėliau buvo sušaudyti kartu su kitLĮ Alytaus apskrities va lsčitĮ žydais. Prieš masines žudynes Seirijų žydai buvo uždaryti amattĮ mokyklos patalpose.
Rugsėjo 11 d. į Seirijus autobusu iš Alytaus atvažiavo 1-ojo bataliono ltn. B. Norkaus
ir jaun . ltn. ). Obelenio vadovaujamas bttrys. Į žudynil! vietą Barauč iškės miškelyje
(apie 3 km į pi etryč ius nuo SeirijtĮ) pirmiausia buvo atvesti vyrai. Jie buvo guldomi
duobėse ir nuo duobitĮ krašttĮ juos šaudė savisaugos dalinio kareiviai. Paskui atvestos
moterys su vaikais. Jos buvo sušaudytos kitoje duobėje. Vietos baltaraiščiai varė žydus
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ir kitose Lietuvos vietovėse, išv.irdytosc K. Jiigerio 1941 m. gruod1io l d. r,1porte.
Tači,1u ,mtoriui nepavyko r,1sti dokumcnti11it1
tokio dalyvavimoliuclijinu1
. Jei Jtsir,1s•
t11 p,1tikim11 dokumenttĮ apie 3-iosios kuopos dalyvavi mą žyd11 žud)'nėse ir kituo~c
K. Jiigcrio minėtuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose, bendras šios kuopos nužudyt11iydlĮ ~ka ičius dar labiau padidėti).

Simnas

Kit,}dieną ltn. B. 1 orkaus vadovaujanus bi"irysSimne sušaudė 4 14 žyd 11(vyrlJ,
motcn1 ir vaik1i)'11• epavyko rasti detalesni1Į žiniq ,1pie„skrajojančio" būrio dalyvavimą Simno žyd11žudynėse. Taigi 19-11m. rugsėjo 9 12d. ,,kelionėje" i Alytaus apskritĮ „skrajojantis" būrys nužudė ne ma1iau k,1ip3386 iydus.

Lazdijai
Pneš sovietų ir nacių karą Lazdijų mieste gyveno 871 žydas, o visoje LazdijtĮ
apskrit)ie (tuomet ji buvo vadinama einų apskritimi) - 1194 žydai 113 • Vėliausiai
„skraiojantis" būrys provincijoje įvykdė žudynes La1dijuose. Lndij11 apskr ities žydai
suvaryti i getą Katkiškės kaime dar 1941 m. rugsėjo prad;iioje. Gete buvo suri nkti ne
tik LazdijtĮ, bet ir Veisiejų, Kapčiamiesčio, Šventežerio ir Rudaminos valsči ų žydai. Iš
viso čia buvo sutelkta apie 1600 žyd1Į1' '.
1941 m. lapkričio 3 d. iš Kauno i Lazdijus autobusu atvažiavo 20-30 1-ojo bataliono 3-iosios kuopos kareivių. Vadovavoltn. B. Norkus. Autobusą vairavo vokiečiLĮ
kareivis. Žudynės prasidėjo apie pietus. Žydai grupėmis po kelis šimtus žmonit) buvo
varomi iš geto barakų prie griovitĮ, guldomi i griovius ir iš viršaus juos šaudė bataliono kareiviai. Sušaudžius vieną grupę, lavonai būdavo šiek tiek apkasam i ir ant jtĮ
šaudo ma kita grupė. Žudynes stebėjo keli vokiečių karininkai. Vienas vokietis šaudymą fotografavo. Žudynės truko kelias valandas. Prie šaudymo prisidėjo ir dalis vietos
policininkų bei baltaraiščių. Kiti baltaraiščiai vedė žydus i~geto prie duobiLĮ ir saugojo žudynių vietą. Po šaudymo ltn. B. Norkaus būrys nuvažiavo į Lazdijus, ten miesto
valgykloje valgė ir gėrė. Vakare būrys išvažiavo į Kauną 115.
Pagal K. Jagerio raportą, 1941m. lapkričio 3 d. Lazdijuose buvo nužudyti 1535
žydai: 485 vyrai, 511 moterų ir 539 vaikai 16,
Apibendrinant 1-ojo policijos bataliono provincijoje įvykdytas žyd11žudynes galima teigti, jog ~iobataliono 3-ioji kuopa ten nužudė ne mažiau kaip 11 598 žydu s. ž udynės buvo vykdomos Kauno, Al}taus, Kėdain ių, LazdijLĮ apskrityse ir Pasvalyje. Yra
tikrai žinoma, kad 3-ioji kuopa žudė šiose vietovėse: Alytuje, Ariogaloje, Babtuose,
Butrimonyse, Garliavoje, Jiezne, Krakėse, Lazdijuose, Pasvalyje, Petrašiūnuose, Prienuose, Rumšiškėse, Seirijuose, Simne ir Vilkijoje, t. y. 15 Lietuvos vietovit1 ( n eįska i 
čiuoJant Kauno). Gali būti, kad 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa dalyvavo žydų žudynėse

. Komandiruotė "

j Baltaru siją

1941 m. rugsėjo viduryje 3-iosios kuopos vadas ltn. A. Dagys,1trinko14 kuopos kareivių „komandiruotei" į Baltanisijq. Jiems tu rėjo vadovauti 2-osios kuopos
jaun . ltn. Stasys Sutkaitis. Jo vadovaujamas bf1rys iš Kauno sunkvežimiu išva;liavo
rugsėjo 17 d. Kartu lengvuoju automobiliu važiavokeli vokieči 11 saugumo policijos
karininkai (tarp jtĮ - SS unteršturmfiureris Amelungas). Pakeliuiį llalt arusiją S. Sutkaičitl bf1ryspernakvojo Vilniuje, paskui atvyko i Baranovičius. Ten bi1riokari,1ibu
vo apgyvendinti atskirame name Počov,1ja gatvėje. Jaun. ltn. S. Sutka ičio būrys buvo
pavaldus Baranovičių SD įstaigai ir vykdė jos skiriamus „ypatinguosius uždavinius".
Bt1riokareiviai saugojo vokieč itĮ policijos patalpas naktį ir keliskartus dalyvavožyd11
šaudymo akcijose. Tuo metu Baranoviči11 žydai dar gyveno savo butuose. Lietuviai
savisaugos dalinio kareiviai kartu su vokiečiais žydų butuose dažnai darydavo kratas ir atimin ėjo vertingesnius daiktus (žiedus, laikrodžius ir pinigus). Konfiskuotus
žyd11daiktus pasiimdavo vokiečiai. Praėjus 1,5-2 mėnesiams po lietuvitĮ SJvisaugos
dalinio kareivių bt1rio atvykimo, BaranovičilĮ žydai buvo suvaryti į getą. !steigus getą pradėtos žyd11žudynės. Šaudoma buvo už keli11kilometn1nuo BaranovičitĮ geležinkelio stoties, netoli miško. Jaun. ltn. S. Sutkaičio vadovaujamas būrys tris kartus
šaudė BaranovičitĮ ir vieną kart,Į - Slonimo žydus' 17• Šio bt1rio kareiviaiir vokiečiai iš
geto atvarydavo kelis šimtus Ž)'dtĮ (vyrq, moten1ir vaik11)ir juos sušaudydavo. Prieš
tai žydai buvo išrengiami iki apatinitĮ drabuži11
, po to grupelėmis suvaromi į duobes
ir sušaudomi. Šaudymams vadovavo jaun. ltn. S. Sutkaitis ir vokicčiq karininkai.
Baranoviči11 žyd11žud ynės vyko vėlyv,) 1941 m. rudenį. PJprastai vienos Jkcijos metu buvo nužudoma po 200- 300 žyd11.P,1gal jJun. ltn. S. Sutbičio bi:1rion,1rių paro
dymus, BaranovičitĮ ž.yd11žudynėsc dalyvavoir jiem, nežinomo lictuvi11sav1saugo,
bataliono kareiviai118•
T,Į patį vėlyvą rudenį jaun. ltn. S. Sutbičio bi1rys dalyvavoSlonimo įyd11 i udy
nėse. Į Slonim,1 taip pat važiavo keli B,1ranovifo
1,·okicči11 saugumo policijos ir Sl>
karininkai. Žudynėsc dalyvavo ir nežinomo l ictuvitĮ policijosb,11.1
lio11
0 k.1rl'ivi,
1i. Slo
nimo :iydai buvo šaudomi u;i kcli11kilomctnĮ nuo miesto, šali,1miško.T,, i truko kclct~
valandlĮ, Pasibaigus šaudymui prie duobilĮ buvo atv,1
ryta apie 40 čigo111Į vynĮ. J.1u11
.
ltn. S. Sutkaičio bi1rio nar)'S Ka'l.)
'S llusinas už ap)1 kaklės privesdavo kickvic•n,)
~igo11,1
prie duobės ir pistoleto šūviu į pakauši nušaud,wo.'foip K. Rusinas suš,111dė apit· 20
čigo1111, kitus sušaudė burio narysjaun, puskarininkis Vl,1das Stank,1itis.Iš viso Sloni
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mc bu\'Osušaudyta ne mažiau kaip 500 žmon it). Vakare jaun . ltn . S. Sut kaičio b(irys
grįžo

i Baranovičius

119

•

)atm. ltn. S. Sutkaitis į Kau ną parvyko 194 1 m. gruod žio 7 d. Dalis b(irio nariLĮ
iš BaranovičitĮ grįžo po dviejų savaičitĮ, keli Baranovičiuose liko ilgiau. Vėliau buvo
kalbama,kad jie žuvo Baltarusijoje kaut ynėse su sovictLĮ partizanais 1m.
Taigi „komandiruotės" Baltarusijoje (Baranovič iuosc ir Slonime) metu jaun. ltn.
S. Sutkaičio bū rys kartu su vokiečiais ir kito lictuvitĮ policijos bata liono kareiviais sušaud ė 1100- 1400žydų ir apie 40 č igomJ.

Išvados

1-ojo policijos bataliono 3-ioji kuopa (arba J. Hamanno „skrajojančio" būrio
branduolys) buvo labai veiksmingas nacių organizuo tos holokausto politiko s įrankis.
Pagal nužudyt ų žydų skaičių su juo galėtų lygintis tik vokiečių saugumo policijos ir
SD ypatingasis būrys Vilniuje arba lictuvitf policijos 2( 12)-as is batalionas . Lietuvių
policijos 1-asis batalionas 1941 m. kartu su vokiečių gestapininkais ir pagalbiniais
policininkais (baltaraiščiais) nužudė ne mažiau kaip 36 tūkst. Lietuvos ir užsienio
šalitf (Austrijos, Baltarusijos, Čekoslovakijos, Vokietijos) žydtĮ. Ap ie 23 tūkst. buvo
nužudyta Kaune, apie l l 600 - kitose Lietuvos vietovėse ir apie 1400 - Baltar usijoje.
Jei paaiškėtų, kad 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa žudė beveik visose K. Jiigerio raporte
išvardytose vietovėse (išskyrus Vilniaus ir Šiaulių apygarda s), tai nužudytų žydų skaičius gerokai padidėtų.
Tiesiogiai žudynes vykdė 3-ioji bataliono kuopa ir iš dalies - 1-oji kuopa (pastaroji įvykdė pirmąjį šaudymą Kauno VJJ forte 194 1 m. liepos 4 d.). Autoriaus skaičiavimais, žydus šaudė l 04 3-iosios kuopos kar ininkai, p uskarin inkiai ir kareiviai.
Tačiau vienaip ar kitaip (įskaitant ne tik šaudymą ir žudyn itf vietos apsaugą, bet ir
konvojavimą į žudynių vietą, geto ir fortų saugoj imą) į holokaustą buvo įtraukta didžioji bataliono dalis ( 1-oji, 2-oji ir 3-ioji kuopos).
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Arū nas Bubnys

A r ūnas

THE1ST(13TH)LITHUANIAN
POLICE
BATTALI
ONANO
THEKILLING
OFJEIVSIN 1941

Bubnys

Lietuvių

policijos
2-asis(Vilniaus}ir
252-asisbatalionai

The objective of thi s study is to show the role the National Labo ur Protectio n Battalion in the
1941 killings of Jews.The author seeks answers to th ese qu esti ons: Which co mpani es and
detachments of the battalion took part in the killings? Where and when d id th ey kili Jews/
What is the approximate number of Jews the battalion exterminate d? How many officers
and soldiers from th e battalio n parti cipated?
The 3rd company of th e 1st Police Battalion (the core of J. Hamann 's "flying " detac hment)
was very active in the policy of the Holocaust organised by th e Nazis. Th e number of Jews
exterminated by t he battalion can be compared on ly to those exte rminated by the German Secret Police and the 5D special detachment in Vilnius, or the 2nd (12th ) Battalion of
the Uthuanian Police. ln 1941, the 1st Batt alio n of the Lithuanian Police, together with the
German Gestapo and auxiliary policemen (baltaraiščia1), exte rm inated not less th an 36,000
Lithuanian Jews and other s brought from abroad (from Austrra, Beia ru s, the Czech Republic
and Germany). About 23,000 we,e killed in Kaunas, about 11,600 in other places in Lithuania,
and about 1,400 in Belarus. lf it is true that the 3rd Company of the l st Battalion o perated
in almost all the sites mentioned in K. Jager's accoun t (except fo r the Vil niu s and Šiauliai
districts), then the number of Jews killed will be considera bl y h ighe r.
Direct killings were carried out by the 3rd Compa ny, and pa rtl y by th e l st Co mpany (which
ope rated in Kaunas' 7th Fort on 4 July 1941). The aut hor's calc ul atio ns show that 104 officers,sergeants and soldiers from th e 3rd Com pany took part in the shootings . ln one way or
another (including shooting s, bringing to th e sites, guarding t hem , and g uarding th e ghetto
and the forts) most of the battalion was involved in th e Holocaus t (t he l st, 2nd and 3rd
companies).

Lietuv itĮ policijos batalionų (arba savisaugos dalitĮ) veikla Antrojo pasaulinio
karo metais pastaruoju metu vis labiau domisi karo istorikai. Tai į rodo neseniai išleistos monografijos ir straipsniai. Pam inėtina Vokietijos istoriko Knuto Stanga' monogra fija apie TDA 1 -ąjį batalioną Kaune ir Petro Stankero' monografija „Lietuvių
policija 194 1- 1944 metais". Išsamias ir kritiškas minė ltĮ knygų recenzijas p,,ske lbė
hum. m. clr. Arvydas Anušauskas ir hum . m. dr. Valentinas Br:rndišauskas'. Atskirt!
bataliom1 istorijai svarbios buvusitĮ jtĮ karitĮ Jono Abraičio, Jono Laucės knygos'. Vertingas hum. m. dr. Rimanto Zizo' straipsnis „Lietuvos archyvuose". DarbLĮ policijos
bataliom1 Lema taip pat yra parašc;sšio straipsnio autorius•.
Žvelgiant paviršutiniškai atrodyttĮ, jog nagrim:jamoji ll:ma gana gerai išgvildenta. Lietuvos ir užsienio istor ikams neblogai žinoma lie tuv iLĮ policijos b,tt alionų organizacinė sqranga, dislokacija, pavaldumo ryšiai su okupacine nacių vakl'l.i,1, konkreti
kai kuritĮ bataliontĮ veikla. Vis dėlto c\,1ugumos lieluvitĮ policijos b,tlaliom1 i~torijJ
nėra nuod ugniai ištyrinėta. 19-12111. vidur yje veikė 20 lieluvitĮ policijos b:1L
,1liu 1111
. Di
cl esn ė jtĮ dalis tuomet buvo išsitĮ St,1 ui Lil'tuvos riblĮ (Į Ukrain,Į , Balt,1rusij,Į, l.enkij,Į) .
K,Į konkrečiai veikė kiekvien,ts batalionas. k,tip su~ikloslė toksni s j tĮ likimas? TcbC:•r,1
aktualus kai ku ritĮ batalio1111karitĮ ,1L
sakomybC:·
s u1 pacl,1rylus k,,ro nusik,11Li111
m ir
nusik.lltimus fom nijai klausimas, j11d.1lyv.wi1110holok.iustc probkma . Ši.111
dk11g.111
.1
nuodu gniai yra iš11,1grinė ta 1-ojo ( l 3 ojo). 5 ojo, 253-iojo, 25-l-ojo ir 257-ojo h.11,
1lit1
11t1istorij,1. Apie kitus bat,,lionus 1.inio~ td1l' r,1lab,,i frag111
L·ntiskos. Tik foltl d,1111i
1· 1sLĮ
batalio111
1 istorij:1gali!sime daryti objektyvias išvadas ir iVl'rtinti lktuvi11 s.1Vis,
n1gos
da l i nitĮ veiki.Į bei atsakomyb(,'.
Rašant straipsni kilo opi originalitĮ dnkumt'llltĮ stokos probkm a. l ictuv,1~ l"1'tll
riniamc valst ybės archyve (toli,111- LCVi\) nacitĮ l,,ikotMpil>dokunH~nttĮ ,1pil' .. ,Įii ir
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252-ąjį batalionus išliko labai nedaug, pagal juos atkur ti batalionų istorijo s neįma

noma. Dėl to papildomos informacijos ieškota Lietuvos ypatingajame archyve (toliau - LYA).Autoriui pavyko rasti keliolika buvusių 2-ojo ir 252-ojo batalionų kariq baudžiamLĮjų bylų. ors sovietinio saugumo sudarytos bylos nėra itin patikimas
informacijosšaltinis, vis dėlto jos padeda atkur ti bataliomi istoriją. Gretinant LYA
dokumentus su kitų archyv1.1
dokumentais bei istor ine literatt1ra galima susidaryti gana išsamLĮ bataliomi veiklos vaizd;). Tačiau stokojant šaltinių visuo met lieka mažiau
ištirttĮ bataliomi veiklos aspektų ir laikotarpitĮ. Ypač tai pasakyt ina apie 2-ojo bataliono formavimo laikotarpį (1941 m. liepa- rugpjūtis) ir baigiamąji šio bataliono veiklos etapą ( 1944 m. vasara). Tas pat pasakytina ir apie 252-ojo bataliono formavimą
( 1942m. vasara- ruduo) bei baigiamąjį veiklos etapą ( 1944 m . rudu o).
Abu minėtus batalionus sieja vienas bendras bruožas - tarnyba Liubline (Maidaneke). Autoriaus žiniomis, jokie kiti lietuvitĮ policijos batalio nai nebuvo skiriami
nacių koncentracijos stovykloms saugoti už Lietuvos ribtĮ. Todėl autori us nutarė viename straipsnyje susieti dviejų skirtingtĮ bataliomi istoriją.

2-ojo batalionoformavimas ir veikla
iki išvykstanti Liubliną
Nacių-sovietų

karo išvakarėse Raudonosios armijos (RA) 29-ojo teritor inio
korpuso lietuvių karių kovingumas ir nuotaika buvo prasta. Į RA į traukti lietuvių kariai skaudžiai išgyveno Lietuvos kariuomenės sovietinimo , ru sinimo ir NKVD
represijų politiką. Nenuostabu, jog prasidėjus karui RA 179-ojoje ir 184-ojoje divizijose tarnavę lietuviai kariai masiškai dezertyravo, nesipriešindami pasid uodavo
vokiečiams, kartais netgi nukreipdavo ginklus į savo vadus - rust! karinink us. Kaip
ir dauguma Lietuvos gyventojų, lietuvių kariai laukė karo ir vylėsi, jog Vokietija išvaduos Lietuvą iš bolševikų okupacijos ir leis atkurt i Lietuvos valstybę. Dėl to lietuviai aktyviaiparėmė vermachto žygiį Rytus, sudarė Laikinąją vyriausybę, ėmė atkurti
valdžios įstaigas, policiją ir karinius dalinius. Karo pradžioje lietuviai mas iškai stojo
tarnauti i atkuriamus Lietuvos kariuomenės dalinius. Savo prisiminim uose J.Abraitis
rašė: ,,Vilniujekariuomenės atkūrimas vyko pilnu tempu, nes kadni ir kareivių užteko - kiehieną dieną sugrįždavo šimtai visokių laipsnitĮ karių. Pabradės surink imo
stovyklojebuvo apie l 500 vyrų, iš kurių vieni vyko į Viln ių, kiti - į Kauną, o treti - į
savo apskričių miestus. Šių kelių savaičių laikotarpyje Vilniuje buvo sufor muota kovos rinktinė, kelios atskiros kuopos ir buvo baigiama furmu oli trys ketu ri batalionai.
Tuo metu Vilniuje buvo ginkluota mažiausiai 3000 vyrų, o visoje Lietuvoje atkurtos
Lietu,·os kariuomenės eilėse galėjo būti 15-1 7 tūkstančių vyrų." 7
1941 m. birželio 28 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos viršininko gen. št.
pik. ltn. Antano Špokevičiaus įsakymu buvo sudaryta s Vilniaus įgulos laikinasis štabas (viršininku paskirtas gen. št. plk. ltn. Jonas Juknevičius) 8 •
šaulių

r .......
.......
. ...
....
...
..
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Įdomu, kad pirmomis okupacijos dienomis vokiečilĮ karinė valdžia leido minėti lietuvitĮ kariuomenės vardą

ir netrukdė lietuvitĮ karinitĮ dali nitĮ steigimuisi. Tokia įvykit! raida ir vokiečių karo valdžios pozicija aiškiai buvo nepatenkint a vokiečitĮ
saugumo policija ir SD. Gestapo spaudžiama Vilniaus vokiečių komendantt1ra ėmė
griežtinti savo požiūrį į lietuvit1karinius dalinius. l 941 m. liepos S d. į karo komendanttmĮ Vilniuje atvykęs vokiečitĮ armijos vadas nurodė, jog politiniai sambūriai,
„lietuvių valstybės" kt1rimas ir lictuvitĮ „armijos" sudarymas yra neleistini. Leidžiama
tik „vietinė savisauga", kuriai turėttĮ vadovauti vokiečitĮ karo lauko komenda ntt1ra ir
lictuvitĮ karininkai 9 •
Sustiprinę savo užnuga rį, naciai užsimojo sunaikinti lietuvitĮ kariuomenę ir ją
reorganizuoti į policijos batalionus.
1941 m. liepos 7 d. A. Špokevičius išleido paskutinį įsakymą (Nr. 8) Lietuvos
kariuomenės dalių Vilniaus įgulai. Nuo liepos 9 d. Lietuvos kariuomenės daliniu s
Vilniuje pradėta vadint i „lietuvitĮ savisaugos daliniais"10• Liepos 14 d. vokiečių karo
lauko komendantas pik. ltn. Adolfas Zehnpfennigis įsakė A. Špokevičiui suformuoti
,,Vilniaus atstatymo ta rnybą" (VAT) ir pareiškė, kad „lietuvių kariuomenė nebeegzistuoja". VAT turėjo būti suskirstytai saugos, tvarkos ir darbo tarnybas 11• VAT viršininku buvo paskirtas pik. ltn. A. Špokevičius, štabo viršininku - gen. št. pik. ltn.
Karolis Dabulevičius. Minėtosios VAT tarnybos ir buvo Vilniuje formuojamų trijų
policijos batalionų užuomazgos. Dalis lietuvių kareivių iš tarnybos buvo atleisti ir
privalėjo grįžt i į savo tėviškes. Karo lauko komendanto A. Zehnpfennigio nurodymu
VAT saugos tarnyba privalėjo saugoti Vilniaus miestą ir apylinkes „nuo plėšikų ir
raudonarmiečitĮ likučių", tvarkos tarnyba panaudojama kaip „ pagelbinė policija vidaus tarnyboje Vilniaus mieste", o darbo tarnyba - ,,statant ir taisant svarbius kelius
ir tiltus ir taip pat skubiems ir valymo darbams Vilniaus mieste ir apylinkėje" 12 . VAT
viršininko pik. ltn. A. Špokevičiaus 1941 m. liepos 3 1 d. įsakyme Nr. l yra paskelbta
VATštabo ir atskirų tarnybtJ sudėtis. Tarp kittĮ pareigūnų čia pamin ėti tvarkos tarnybos referentas gen. št. pik. ltn. Petras Vertelis, tvarkos tarnybos 4-osios kuopos vadas
kpt. Aleksandras Kazakevičius, 5-osios kuopos vadas ltn. Ignas Račkus 1 3 • Šie asmenys
yra glaudžiai su siję su bt1simojo Vilniaus 2-ojo policijos bataliono istorija.
1941 m. rugpjūči o l d. VATbuvo pavadinta Savi ·augos tarnyba, o buvusios saugos, tvarkos ir darbo tarnybos pervadintos atitinkamai 1-uoju, 2-uoju ir 3-iuoju batalionais. Tvarkos tarnybos referentas pik. ltn. P. Vertelis buvo paskirtas 2-ojo bataliono
vadu" ir šias pareigas ėjo iki 1941 m. spalio pradžios. Vėliau jis buvo paskirtas 14-ojo
policijos bataliono vadu Šiauliuose ir savisaugosdalitĮ ŠiaulitĮ apygardos vadu" · aujuoju 2-ojo bataliono vadu tapo kpt. A. K:1za kevičius. 2-asis batalionas galutinai buvo suformuotas 194 1 m. spalio vidur yje. Jau tuomet paaiškėjo, kad vokiečiai planuoja išsitĮS
ti bataliomi į Liubliną. 2-ajame batalione spalio viduryje tarnavo 18 karininktĮ ir 450
karcivitĮ 1 6 • Bataliomi sudarė štabas (bataliono vadas kpt. A. Kazakevičius, aJjut antas
ltn. Antanas Brazii:mas) ir trys kuopos. Kuopt)vadai - ltn. l. Račkus ( 1-osios kuopos),
ltn. Pranas Sakalas (2-osios kuopos) ir kpt. Antanas Mėšlius (3-iosios kuopos). Kuopos

410

HOLOKA~SIAS LIETUVOJE1941 - ! 9 4◄ m

s t a_nt į Lit'.bli ną 2~~sis batalionas
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Batalionokariai taip pal buvo toliau mokomi kariška118•Jie c~eveJOLietuvos Respublikos laikų kariuomenės uniformas su baltais raiščiais ant kaires rankos,_buvo gink luoti
pistoletais ir rusiškais šautuvais. 2-a~is ba~aHonas ~ar~u su ki_la i~.dviem batalionais
(1-uoju ir 3-iuoju) buvo apgyvendinti kare1vmeseJezu1l~ gatve!~ .
.
.
Yražinių, jog 2-asis batalionas dalyvavo perkeliant zydus 1sbut l/ l getą 1r varant
suimtus žydus į Lukiškių kalėjimą ( 1941 111. rugpjūčio pabaiga-rugsėjo prad žia). Pasak kai kuritl nuteistu bataliono karių, 1941 m. rugpjūčio paba igoje ar ba rugsėjo pra džioje batali~no 2-oji kuopa (vadas ltn. P. Sakalas) iš Lukiškit/ kalėjimo paėmė apie
500 suimtų žydtĮ ir nuvarė juos į Panerius. Atvestus žydus sušaudė vokiečil/ saugum o
policijosir SD ypatingasisbūrys.
Iš vokiečiti saugumo policijos raporto ir kitų šaltinių yra žinoma, jog masinės
žydų iudynės Pancriuose vyko 1941m. rugsėj o 2 d. Tą dieną suimti žydai iš Lukiškių
kolonomis buvo vedami į Panerius ir šaudomi. Šaudė apie 80 po licininkl 1, o žudynių
vietą saugojo apie 100. Mieste buvo išklijuoti gebitskomisaro Hanso Hings to skelbimai, kad žydai esą rugpjūčio 31 d. ·audė į vokiečių kareivius ir už tai yra nub austi.
Žudynės truko vis,, dieną. Pagalvokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Kario Jagerioraportą, 1941m. rugsėjo 2 d. Vilniuje buvo sušaudyta 3700 žyd ų (864 vyrai,
2019 moterų ir 817 vaikų) w.
Kaikurie nuteisti bataliono kariai liudijo, kad maždaug 1941 m . rugsėjo pabaigoje 2-ojo bataliono kariai lydėjo apie dviejų tūkstančių žydų koloną i Panerius ir
šaudant žydus saugojo žudynių vietą. Žydus šaudė ,·okiečilĮ saugumo po licijos ir SD
ypatingasis būrys·'. Pagal vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje K. Jagerio
raportą, 1941m. spalio 4 d. Vilniuje buvo sušaudyta 1983 žydai (432 vyra i, 1115 moterų ir 436 vaikai)u_Turimais duomenimis, kitose masinėse žydtĮ na ikinimo akcijose
2-asis batalionas nedalyvavo.

2-asis bata lionas Liubline
Į Liubliną 2-asis policijos batalionas i~vyko traukiniu 1941 m . l apkričio 11 d.
Tuomet batalioną sudarė štabas ir tr ys kuopo~ (iš viso 370 žmon i ų ). Prieš išvykstant į
Liubli ną iš bataliono dezertyravo 5 eiliniai kareiviai. Į Liubliną batalio nas atvyko lapkričio 15 d.:• Tuo metu Maidaneko stovykla dar tik kūrėsi. (Liublino koncen t racijos
to,')'klą (2 km u;i miesto) vietos gyventojai ir joje kalėję kaliniai vadi no Maidancko
koncentrac1Jo \tovykla; taip ji kartais buvo vadinama ir oficialiuo ~e vokiečil/ valdž ios
raštuose.) \'ok1eč1t1 okupaci nė valdžia nutarė įsteigti Liubline kon centra cijos stovyklą
1941m. ,·asarą. \'okiečių SS ir policijos vadas Heinrich as Himm leris 1941 m. liepos
mėn. lankesi Liubline ir įpareigojo Liublino apygardo s (distrikto ) SS ir po licijos vadą
Od1lą Globoc111ką įrengti Liubline koncentra cijos stovyklą 25-5 0 t0kst. kalinil/ . Sto-
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v klos statybą turėjo organizuoti Liubline įsteigta SS ir polic ijos centrinė stat ybo s
v;ldyba . Stovyklos statyba pradėta 194 1 m. rugsėjo paba igoje.
Iš pra džil/ Maidan eko stovyk la ve ikė kaip karo belaisvit1 stovykla. Pirmai siais
micili-sovietų karo mėnesia i s vokieč itJ kariuomenė paėmė į nelaisve;šimtu s ti'1kstan čitĮ rust/ karo belaisvių. Vokieč iams iškilo prob lema, kur juos dėt i. Didesnė soviehl
karo bela isv ių da lis iš pradžių buvo siu nčiama į Osvencimo ir Liublino stovyklas. Pastaroj i 1941 m . rudenį buvo pavad inta Liublino SS karo bela isvit/ stovykla i<. 1941 m.
spali į Maid aneko stovyklą buvo atvežta 2 tūkst. sovietl/ karo belaisvi t/. Dėl bad o,
išsekimo ir epidemijų daug um a jų išmirė iki l 941 m. paba igos. Tuo met u, kai 2-as is
bataliona s atvyko į Liubliną, Maidaneke dar buvo lik,; apie 600 karo bclaisvit/ . Nuo
J94 1 m. lapkričio mėn. į M aidaneką pradėta vežti civilius gyvento jus - įvairių lau tyb it/ pol itin ius kalin ius, žydus, lenku s ir vokiečių kr im inalinius nusikaltėliusi'. Nuo
J 942 m. vasar io į Maidaneką masiškai buvo vežami Vokietijos, Lenkijos, Slovakij os
ir kitų Vokietijos okupuotų šali ų žydai. Maidaneko karo belaisvių stovykla virt o ma sinio civilil/ gyventojų (pi rmiau sia žydlĮ ir lenkų) naikinimo stovykla. Stovyk la spar č iai plėtės i : buvo pastatyta apie 150 barakų, ūkiniai pastatai , dirbt uvės . 1942 111
. joje
įrengta dujlĮ kamera ir krema toriumas. Stovykloje vienu metu nuolatos kalėjo ap ie
12 tiikst. kalinil/. 1941-194 4 m. Maidaneko koncentracijos stovykloje buvo nu žudy ta
ir numarinta apie 300 tūkst. įvairių tautyb i ų ž monių 10 •
Kaip ir kito se kon centr acijos stovy klose, Maidaneke daugiausia dėmesio buv o
skiriama kali nių saugojimui. Stovyklos apsaugą organi zavo SS ober sturmliurens
Walteris Lang leistas. Maidaneko stovyklą saugojo specialiai parengtas SS dalin ys
(SS - Tote11-kopf Sturmba111
1) ir 2-asis lietuvitĮ policijos bataliona s. 1942 111
. stovy kl.1
saugojo keturios SS kuopos (470 ž111onilĮ). 2-aja111epolic ijos batalione buvo 370 žmo nit/. Stovyk los apsaugos skyriaus viršininku iki l 943 m. rugpjūč io buvo W. Langleistas, vėliau - SS haup tšturmfiur eris Martinas Melzeris. Apsaugos skyr iaus viršininkas
buvo pavaldus koncentra cijos stovyklos komendantui : 7•
Sargybos postai bu vo įrengti prie viSlĮ trijtĮ stovykl os vartų. Sargybiniai ko ntrol iavo visus atvykstančius ir išvykstančius asmeni ir automobilius . Stovyklų supo
dviejt/ eililĮ spyg liuota viela su 18 sargybos bokštų, kuriuose nuolat budėjo po tris
sargyb in ius, ginklu otu s automa tin iais ginkl ais ir granatomis. Naktimis tar p bokšttĮ
patru liuodavo ginkluot i po licini nk ai, o po visą stovyklą vaikščiodavo esesininka i 1,u
spec ialiai išm okytais šun im is18 •
Atvykęs į Liubliną 2-asis bata lionas iš pradžitĮ buvo kar iškai mokomas (rik iuo tės, šaudymo ir t. t.), o nuo 1942 m . vasario paskirtas į išorinę Maidancko tov yklos
apsaugą ~•.

1942 m . saus io pabaigoje 2-ojo bataliono kariai pasirašė raštiškus įsipareigoji 
mus ištikimai tarnauti Trečiajam reichui "'. Įsipareigojimo tekstas skambėjo taip : ..A
įsipareigoju tarnaut i savisaugo s daliniuose. Aš įs ipareigoju savo vokicėit/ v1r ' i11inktĮ
ir savo savisaugos dali nit1viršininkt/ man du otus įsakymus įvykdyti bcsqlyginiai . A'
pa~ižadu b('iti paklu snus, ištikimas ir narsus ."-'1
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Stovyklos viduje budėjo SS kuopa. VokiečiLĮ ir lietuviLĮ sargybiniai gyveno tose
pačiose kareilinėse. Lietuviai patruliuodavo tarp bok teli11išori nėje spygliuotos tvoros
pusėje. Be to, bataliono kareiviai lydėdavo iš gcl6 inkelio stoties kaliniLĮ transportą į
ston-kla, 1·cdavo kalinius i darbus už stovyklos ribq ir saugodavo juos darbo 111
etun.
Į stdvyklo vidt! lietuvitĮ b;taliono kariams be specialitĮ leidimtĮ įeiti buvo draudžiama. 1942 m. vasarą i\laidaneko stovyklos komendantas S štandar tenfiureris Karlas
Otto Kochasb,\taliono karininkams surengė .,ekskursiji)" po stovykl,). Komendantas
papasakojolictuviq karininkams apie kaliniLĮ kalinimo, saugojimo ir naikinimo bt1dus.
Lictuviq karininkai ir kareiviai buvo įspėti griežtai laik')'tis konfidencialumo ir niekam
nepasakoti apie savo tarnybą ir Maidaneko stovyklq. Visi bataliono kariai pasirašė pasižadėjimus stovyklos komendantui K. O. Kocl\Ui saugoti t arnybinę paslaptį3-'.
Tarnybinius nurodymus ir instrukcijas bataliono vadovybė gaudavo iš stovyklos
sargybos viršininko W. Langleisto. Jis ne tik instruktavo, kaip saugoti kalinius, bet ir
ragino bataliono vadovybę informuoti jį apie karil! nuotaikas, drausmę ir ketinimus
dezertyruoti".
Lictuviq bataliono kariai neburn patenkinti savo tarnyba Maidaneko stovykloje ir pasitaikius progai mėgindavo pabėgt i (dažniausiai negrįždavo po atostogq iš
namq).Iš 3-iosioskuopos šitaip dezertyravo 3- 4 kareiviai. Už pabėgimą iš tarnybos
du šios kuopos kareivius vokiečių teismas nuteisė 6 mėnesius kalėti 35 •
Lietuvių sargybiniai nebuvo itin griežti saugomiems kaliniams. Buvusio 2-ojo
bataliono kareivio). Acaus liudij imu, kart ą jam saugant di rbančius kalinius 4 iš jų
pabėgo. Lietuviai į bėgančius kalinius net nešaudė. Išgi rdę šaudant, vokiečiai būttf
pradėję aiškintis, kodėl kaliniai pabėgo ir kas už tai atsakingas. Norėdam i išvengti
vokiečių tardymų lietuviai nutarė nešaudyti ir nuslėpti kalinilf pabėgimą36 •
H. Himmleri
o 1942 m. spalio 20 d. jsakl' mu ir Ostlando tvarkos policijos vado tų
pačiq metų spalio 26d. įsak')'mu 2-asis batalionas turėjo bi:1ti pakeistas lietuvių 252-uoju
batalionu. Taigi 2-asi batalionas privalėjo išvykti į Kauną ir perimti 252-ojo bataliono funkcijas.Tuometu 2-ajamebatalione buvo 14 karininkl1, 59 puskarininkiai ir 286
eiliniai (iš viso 359žmonės). Bataliono ryšiq karininkas policijos kpt. Voigtas turėjo
liktiLiubline ir perimti ryšių karininko pareigas 252-ajame batalione iš policijos kpt.
HeinrichoKruse's.Pastarasisturėjo tapti naujuoju ryšių karin inku 2-ajame batalione11•
1942m. lapkričio 10 d. 2-ojo bataliono kariai buvo nuginkluoti ir išsiLĮSti į Zamoscę
(Lenkija) pailsėti. Paskui batalionasgrįžo į Liubliną ir gruodžio 2 d. išvyko į Kauną.
Kauną batalionaspasiekė gruodžio7 d.18

2-ojo bataliono veiklaLietuvoje
,
Rusijoje ir Baltarusijo
je
Atvykęs į Kauną 2-asis batalionas jokiLĮ užduočių neturėjo ir atliko įprastines
kariškaspratybas (rikiuotės, šaudymo). Dalis karei viLĮ buvo paleista tru mpalaikiq
atostogų. Batalionokariaibuvo aprengti vokiečių policijos uniforma . 1943 m. sausio
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27 d. 2-asis batalionas buvo išsit1stas į VilniLĮ SS ir policijos vado štandartenfiurcrio
Paulo Kriego žinio n. Vilniuje batalionas buvo ruošiamas į RyttĮ frontą. užinoj,;, kad
bus išsiLĮSti i Rytus, bataliono kariai ėmė masiškai dezertyruoti. VokiečiLĮ saugumo
policijos ir SD vado Lietuvoje 1943 m. vasario mėn . ataskaitoje rašoma, jog vasario 3 d.
vienas lietuvių policijos batalionas iš Vilniaus turėjo išvykti į frontą. Vasario 1-osios
naktį i vasario 2-ąją iš šio bataliono pabėgo 17 1 karys. 56 bėglius vokiečitĮ policija suėmė. Ši įvykį n agrinėjo SS ir policijos teismas. Buvo paskirtos įvai rios laisvės atėmimo
bausmės ir paskelbtas vienas mirti es nuosprendis. Ataskaitoje pažymėta, jog šis įvykis
susijęs su lietuviLĮ nacional ini LĮ sl uoksniLĮ įsit iki n i mu, kad l ict uvitĮ kraujas fronte turi
b(1ti liejamas tik tuo atveju, jei Lietuva gaus visišką neprikl ausomybę 19 •
Yra žinoma, jog SS ir policijos teismas Kaune 1943 m. vasario 8 d. už dezert yr,1vi mą ir nepaklusnumą mirties bausme nu teisė 2-ojo bataliono kareivį Zenoną Kuz·
m icką. Mirties baus mė įvykdyta vasario 11 d. Apie šį nuosprendį pranešta visiems
bataliono karia ms·•0 •
Už masišką deze rty ravi mą taip pat buvo suimti 2-ojo bataliono kuopLĮ vad,1i
A. Mėšlius, P. Sakalas, l. Račkus ir du būril! vadai. 3-iosios kuopos vadas kpt. A. M ėš
lius buvo nuteistas ka lėti 8 mėnesi us ir kalintas Lukiškiq ir Kauno kalėjim uose nuo
l 943 m. vasario 7 d. iki spalio 7 d. Atlikęs bausmę jis buvo iš savisaugos d al i nių demobilizuotas" .
Dėl masiško dezertyravimo 2-asis batalionas buvo papildytas išformuoto 25 1-ojo
bataliono karininkais ir kareiviais 12•
l 943 m. vasario pradžioje 2-asis batalionas buvo išsiųstas i Daugpili (Latvija).
Čia bataliono kareiviai trumpą laiką buvo kariškai mokomi, vėliau išsiLĮSti į Sebežo
rajoną (Pskovo sritis, Rusija) kovoti su soviettĮ partizanais' '. Sebežo rajone bata lionas veikė kelias savaites. 1943 m. kovo viduryje bataliono kariai miške susid(1rė su
sovietų partizanais. Per susišaudymą žuvo keli soviettĮ par tizanai ir vienas lictuvi LĮ
karys, du karia i buvo sužeisti. SovietLĮ partizanai, pam atę, kad lietuvitĮ pajėgos yra
gausesnės, iš mt1šio pasitraukė . Gerai nepažindami vietovės lietuviLĮ kariai partizanų
nepersekiojo. Nors batalionas dažnai šukuodavo Sebežo apylinki LĮ miškus, tač i:iu
daugiau su pa rtizanais nesusid(1rė 11 •
Yra žinoma, jog l 943 m. balandžio mėn. ebeio ir Opočkos rajonuose buvo
surengtos didelės operacijos prieš soviettĮ partizanus. Operacijose dalyvavo keli policijos batalionai ir kiti dalin iai. Baudėjai degino kaimus, masiškai su iminėjo civilius
gyventojus ir juos si11sdavo prievartos darb11i Vokietijq. ovietLĮ duomenimis, per antipartizanines operacijas Sebežo rajone buvo sušaudytas 261 civilis gyventojas. suimtas 581 žmogus, sudegintas 4 1 namas". Ar 2-asis lietuviL! policijos batalio nJs prisidė
jo prie ka imtĮ naikinimo, sunku pasakyti. Bataliono karitĮ parod ymai šiuo klausimu
labai prieštaringi. Vieni prisipažįsta, kad tik dalyvavo kauty nėse su partizan ais, kiti
teigia, jog ir degino kaimus, su i minėjo civilius gyventojus"'.
Iš Pskovo srities į Vil nitĮ bataliona s grįžo l 943 m. baland žio mėn . (per Velyka~). Kariai apie mėnesį i lsėj osi, paskui vėl buvo išsi11sti kovoti su partiun ais i
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S,·enčionių apskritį. čia batalionasišburn beveik metus - iki 1944 m. gegužės mėn .•1
Batalionostabaskartu su 2-ąja kuopa (vadas kpt. Bronius Balčiūnas, vėliau _ vyr.
ltn. \'alentinasIrlikis) apsistojoAdutiškio miestelyje. Batalionui ir toliau vadovavo
kpt. A. Kazakevičius, ,·ado adjutantas buvo vyr. ltn. Mykolas Repečka. Štabe dirbo
trys ra' tininkaiir vienasvertėjas. Ūkio dalies viršininkas buvo kpt. Vincas Valteris,
gydytojas- JuozasUrbaitis' 8•
Bataliono1-ojikuopa (vadas kpt. Ignas Jonikas) buvo dislokuota Vidžiuose,
3-ioji kuopa (vadaskpt. JonasJacki"mas)
- Vosiūnų kaime, 4-oji kuopa (vadas ltn.
Jurgis?Skaržinskas) - Kamojuose(Svierių apskritis). Iš viso bata lione 1943 m. tarnavoapie300žmonių' •
2-ajambatalionuibuvopriskirtasvokiečitĮ ryšit!karininkas policijos kpt. Gerhardas Beyeris.Jisturėjo savoštabą, kuriamedirbo trys vokiečiai - leitenantas ir du seržantai. Kpt.G. Beyerioštabas taip pat buvo įsikūręs Adutiškyje. Ryšių karininko štabas daugiausiarinko žiniasapie sovietų partizanų buvimo vietas ir planavo kovines
operacijas.Paskpt. G. Beyerį dažnailankydavosiaplin kinitĮ kaimų gyventojai, kurie
perduodavožiniasapiesovietų partizanus50.
1943m.birželio16- 18d. vokiečiai Dubičių rajone (į vakarus nuo Rodūnios) surengė didelę operaciją priešsovietų partizanus.Operacijai vadovavo tvarkos policijos
vadasLietuvojepik. Hansas Hachtelis.Operacijojedalyvavo 2-asis ir 7-asis lietuvių
policijosbatalionai,dvi atskirospolicijos kuopos ir dvi vokiečių policijos kuopos iš
Kauno.Pėstininkus rėmė trys šarvuočiai ir dvi vokiečių bombonešių eskadrilės • Policijosbatalionaišukavo miškusir ieškojobesislapstan čių raudonųjų partizanų. Operacijosrezultatai(abiejtĮ pusių nuostoliai) nėra žinomi.
1944m. pradžioje2-ojo bataliono 1-ojikuopa Vidžių apylinkėse susikovė su soviettĮ partizanais. Per kautynesbuvo nušauti du partizanai. Dažnia usiai susidtirimai
su partizanais vykdavobatalionuisurenguspasalas ir šukuojant miškus 52•
1943m. vasarą padaugėjus norinčių stoti į batalioną vietos jaunuolitĮ, jaun. ltn.
VladasDaraškevičius gavoįsakymą suformuoti atskirą būrį. Būrys buvo suformuotas ir apgyvendintasAdutiškiopradžiosmokyklospastate. V. Daraškevičiaus bOryje
buvoapie40 kareivit1
' 3•
Švenčionit1 apskrityje2-ajam batalionui dažnai tekdavo susidurti su soviettĮ
partizanais.Vosiūnų kaimestovėjo vyr.ltn. BroniausDeveikio vadovaujamas 3-iosios
kuopos l-asis būrys. l 944 m. gegužės pabaigoje- birželio pradžioje šio b(1rio kariai
žvalgybosmetu miške susidūrė su sovietų partizanais. Per susišaudymą buvo sužeistas vienas būrio kareivis. Partizanų nuostoliainežinomi'4.
_Vokieėių SS ir policijosvado Ostlande Friedricho Jeckelno įsakym u 1944 m.
geguzes 18 d. buvosuformuotapolicijosplk. ltn. Walterio Titelio vadovauja ma kovos
su partiwmi s Lietuvojegrupė. Ją sudarė vokiečių SSir policijos 16-asis pulkas, 2-asis,
253-1as1s
ir 257-as
is lietuvių policijosbatalionai bei Eišiškių apskrities žandarmerijos
P0st~i._'v~.Titeli~_grupės štabas įsikūrė Trakuose.2-asis batalionas turėjo įsikurti Vareno1e1r1rengt1z1edrnesgynybos įtvirtinimus".
9
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Pik. ltn . W. Titelio 1944 m. birželio 9 d. įsakymu 2-ojo bataliono štabas su viena kuopa iš Va rėnos turėjo persikelti į Paversekį (Powerzecze - dokumento tekste kaimų pavadinim ai parašyti lenk iškai), kitos trys kuopos - į Krūminius (Kru mince), Ginii"111u
s (Geniun ce) ir Matuizas. 2-asis batalionas gavo užduotį trukd yti
partizam1 b(1riams judėti Versekos rajone ir kovoti su „plėš i kaujančiomis lenkL1
gaujo mis"'• .
SoviettĮ kariuomenei įsiveržus į Lietuvą, batalionui buvo įsakyta vykti į Kauną .
Prie Jonavos batalionas sustojo ir pradėjo kasti apkasus bei statyti gynybos įtvirtini
mus, tačiau susikauti su sovicttĮ daliniais jam neteko. Liepos viduryje 2-asis batalionas atvyko į Kauną. Čia jis buvo įtrauktas į 1-ąjį Lietuvos policijos pulką (kartu su
9-uoju, 253-iuoju ir 257-uoju batalionais)57• Liepos pabaigoje 2-asis batalionas gavo
įsakymą trauktis Vilkaviškio kryptimi.
1944m. liepos 30 d. Vokietijossienos link besitraukiantį 2-ąjį batalioną Sasnavos apylinkėse (Marijampolės apskritis) smarkiai apšaudė soviettĮ artilerija ir tankai.
Daug bataliono karių žuvo, kiti išsibėgiojo, treti pasiekė Vokietiją ir buvo paskirstyti
po įvairius vokiečitĮ karinius dalinius' 8.

252-asis lietuvių policijosbatalionas

Pirmos patikimos žinios apie 252-ąj į lietuvių policijos batalioną užfiksuotos
1942 m. gegužės mėnesį. Vokiečių tvarkos policijos vadas Lietuvoje policijos pik.
Wolfgangas Denicke gegužės 25 d. išleido ypatingąjį įsaky,rni dėl lietuvių policijos
bataliomĮ reorganizavimo. Įsakyme rašoma, jog formuojamas naujas 252-asis E, t. y.
rezervinis, atsarginis (vok. Ersatz), batalionas bus sudarytas iš ligtolinio E l lietuvių
policijos bataliono. 252-asis batalionas suskirstomas į keturias kuopas, jo dislokacijos vieta - Kaunas59• Batalionas buvo apgyvendintas Šančių kareivinėse. Jo ryšit) karininku tapo policijos kpt. H. Kruse60•
1942 m. vasarą buvo suformuotos trys kuopos. 1-ajai kuopai vadovavo kpt. Alfonsas Petrulis, 2-ajai - kpt. Juozas Seliokas, 3-iajai - ltn. Juozas Mikšys (vėliau - ltn.
Antanas Balti"1sis).
Pastarieji du karininkai bataliono kuopt/ vadais buvo paskirti nuo
1942 m. lapkričio 20 d.6 1 Kiekvėliau buvo suformuota ir 4-oji kuopa (vadas jaun. ltn.
Vladas Šulskis)62• 252-ajam batalionui iš pat pradžių vadovavo mjr. Bronius Bajerčius
(adjutantas - jaun. ltn. Leonas Jeleniauskas).
Bataliono sudėtis formavimo laikotarpiu nuolat kito: vieni karininkai buvo atkeliami tarnauti, kiti perkeliami į kitus batalionus. Nuo 1942 m. rugsėjo l d. iš 252-ojo
bataliono į 255-,)jį buvo perkelti ltn. Algirdas Gasi(mas ir jat111.ltn. Petras Šidagis,
o į 252-ąjį batalio ną bttritĮ vadais iš 255-ojo atkelti ltn. Aleksandras Jakubauskas ir
jaun. ltn. Juozas Katilius, iš 6-ojo - jaun. ltn. Vladas Šulskis ir iš 254-ojo - jau n. ltn.
Juozas Jaudegis03 . Liepos 28 d. 252-ojo bataliono ltn. Vladas Baltrušaitis, ltn. A. Jakubauskas, jaun. ltn. Juozas Jurevičius ir 121 kareivis buvo perkelti į 255-ąjį lietuvitĮ
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b,itahoną ... Rugsėjo l d. kpt. M. I.iormanas (Lormann) iš 252-ojo bataliono
01
bmo perkelt,1sį 255-ąjį batalion,)ir turėjo eiti vado pareigas .
Dauguma jaunuoliLĮ į bata lioną stojo savo noru, vengdami biHi išvežti darbti į
Vokietiją. Savanoriaibataliono št,1bcKaune užpildydavo anketą ir pasirašydavo savanoriškos tarnybos 252-ajame batalione pasii.adėjim,,. Bataliono ka riai Kaune ir
jo apylinkėse saugojo svarbius pramonės objektus, karinius sandėlius ir tiltus. Kai
kurie bataliono padaliniai taip pat saugojo IV ir IX fortų kalinius, tačiau egzekucijoms vykdyti nebuvo naudojami66• Bataliono kareiviai kasdien atlikdavo rikiuotės
ir šaudymo pratybas, jie buvo ginkluoti šautuvais, o karininkai - pistoletais 67• Kai
kurie bataliono padaliniai buvo siu nčiami į provinciją vykdyti ..~pecialit) uždavinit( - saugoti durpynuose d irbančiL! sovietLĮ karo belaisvių. 1942 m. birže lio 1-2 6 d.
bataliono 2-oji kuopa atliko „spccialq uždavinį" Alytaus apskrityje ir Jonavoje . Grupė 2-osios ir 3-iosios kuopos kariq (iš viso 14 žmonių) birželio l- liepos 3 d. atliko
užduotis Valkininkuose. Už 8 sovictL!karo belaisviq sugavimą grupei 252-ojo bataliono kareiviL!laikinai einantis LSD ryšitĮ karininko pareigas pulkininkas Vincas
Šaudzis pareiškė padėką6\
Batalionokariai taip pat buvo siunčiami į Panevėžį ir Marijampolės apskritį saugoti dirbančitĮ sovietqkaro belaisvių'9 • Į ValkininktĮ rajoną nu5iLĮSta 252-ojo bataliono
4-oji kuopa košė miškus ir sulaikydavo įtartinus asmcnb. Sulaikytuosius tardydavo
vokiečitĮ karininkas,paskuijuos paleisdavo arba si11sdavo į kalėjimą. Vienos operacijos metu buvo sulaikytiiš Vilniausgeto pabėgę trys žydai (du vyrai ir moteris). Juos
bataliono kareiviaisušaudė'0•
Batalioną formuoti ir mokyti baigta tik 1942 m. rudenį. Tada bataliono kariai
davė priesaiką ir buvo išsiųsti į Liubliną saugoti Maidancko koncentracijos stovyklos.
J942 m. rugpjClčio 26 d. žiniomis, 252-ajame batalione tarnavo 21 karininkas, 88 puskarininkiai ir 402eiliniai (iš viso 51J žmoniq)7'.
SS reichsfiurerioir vokiečiq policijos vado I-1.l Iimmlerio 1942 m. rugpjClčio
31 d. įsakymu visi policijos batalionuose keturia savaites ištarnavę kari škiai privalėjo duoti priesaiką. Priesaikos tekstas buvo toks: .,Kaipo savisaugos dalinių narys,
prisiekiu bi:1tiištikimas, narsus ir paklusnus. Taip pat visas savo tarnybines pareigas,
ypatingai kovojeprieš tautas žudantį bolševizmą, atlikti sąžiningai. Už šitą priesaiką
esu pasirengęs aukoti savogyvybę. Tepadeda man Dievas." '
Priesaiką duodančiq asmenq parašai turėjo bCltipridedami prie asme ns bylq.
Lietuvojeesantrs batalionai privalėjo prisiekti Lietuvos savisaugos dalių ryšių karininkui gen. št. pik. A. Špokevičiui. Visq Lietuvoje buvusių batalionų vadai turėjo
duoti priesaiką Kaune 1942m. spalio 26 d. 252-asis E batalionas prisiekė ŠančiLĮ kareivinėse spalio 28 d: 1
SSreichsfiurerioH. Himmlerio 1942 m. spalio 20 d. įsakymu ir Ostla ndo tvarkos policijos vado spalio 26 d. įsakymu 252-asis batalionas turėjo vykti į Liubliną
ir pakeisti ten esantį 2-ąjį lietuviq policijos batalioną. Į Liubliną turėjo išvykti tq 's
252-ojo bataliono kuopos (13 karininkų, 59 puskarininkiai ir 286 eiliniai). Jonavoje
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dislokuotas bataliono būrys ir kpt. A. Petrulio vadovaujama naujokų kuopa turėjo
likti Lietuvoje. Į Liubliną 252-asis batalionas privalėjo išvykti tik po to, kai i Kauną
atvyk~ 2-asis batalionas. Naujuoju bataliono ryšiLĮ karininku buvo paskirtas buvęs
2-ojo bataliono ryšių karinin kas policijos kapitonas Voigtas".
Turimais duomen imis, į Liubliną 252-asis batalionas atvyko 1942 m. gruodžio
l 9 d. Atvykę į Liubliną bataliono kariai buvo apgyvendinti mokyklos pastate BernardimĮ gatvėje. Iš pradžiq batalionas porą mėnesiLĮ buvo kariškai mokomas, o nuo
1943m. vasario pabaigos paskirtas eiti tarnybą išorinėje Maidaneko koncentracijos
stovyklos apsaugoje. Bataliono kareiviai huvo apgyvendinti dviejuose barakuose (apie
100metrų nuo spygliuotos vielos)75• Stovyklossargyboms kasdien buvo skiriama apie
30 bataliono kareivių, dar apie l Osaugojo balt! fabriką, kiti saugojo bataliono kareivines arba ilsėdavosi. Tarnybinius nurodymus batalionas gaudavo per ryšių karininką
kpt. Rutschinskj76 • Naktimis bataliono kareiviai budėdavo bokšteliuose ir vaikščio
davo palei spygliuotą vielą tarp bokštelių. Bokšteliuose paprastai budėdavo skirtingų
tautybitĮ sargybiniai ( 1-2 lietuviai ir 2-3 vokiečiai). Tie patys sargybiniai per parą
budėdavo po 12- 16 valandųn. Bataliono kariai konvojuodavo Maidaneko kalinius i
iemės i:1kiodarbus už stovyklos ribų, taip pat į Liubliną atvežtą kalinių transportą i
Matdaneko stovyklą. Yražinoma, jog l 943 m. 1-osios bataliono kuopos būrys (vadas
viršila Antanas Pikūnas) iš Liublino į Maidaneką atvarė 5-6 tūkst. žydų koloną' 8 • Dėl
nepakeliamų gyvenimo sąlygų (alkio, ligų ir sunkaus fizinio darbo) stovykloje kasdien
mirdavo šimtai kalinių. Iš kiekvieno barako rytais išnešdavo ne mažiau kaip 10 miru~tLĮ žmonių. Kartais būdavo vykdomos masinės kalinių šaudymo akcijos. 1941 m.
lap krič io 3 d. vokiečių esesininkai netoli Maidaneko koncentracijos stovyklos sušaudė apie 18 tūkst. Maidaneko ir aplinkinitĮ stovyklų kaliniq (daugiausia žydq).
Kai 1943 m. rugsėjo mėn. Maidaneke buvo vykdoma mažesnio masto žudymo
akcija, lietuviq ir ukrainiečių batalionq kareiviai buvo uždaryti kareivinėse, kareiviams buvo uždrausta iš jų išeitF9•
PačiLĮ vokiečių liudijimu, 252-ajam batalionui teko pernelyg didelis tarn ybos
krūvi~. Kartais bataliono kareiviai net po 18 valandų per parą eidavo sa rgybą savo
postuose. Tai neigiamai veikė jų drausmingumą ir moralę. Vokiečių tvarkos policija
vado Liublino distrikte sprendi mu nuo 19-B m. rugsėjo 20 d. batalionui turėjo būti
sumažintas tarnybos krūvis. Vienu metu ne daugiau kaip trečdalis bataliono kareivitĮ turėjo eiti sargybas, antras trečdalis - atlikti karines pratybas, o trečias - ilsėti w_
1943 m. liepos 28 d. žiniomis, 252-ajame batalione Liubline tarnavo 14 karininkLĮ, 29
puskarininkiai ir 200 eilinitį8'.
Bataliono vadas mjr. B. Bajerčius skundėsi bataliono ryšių karininkui kpt. Rutschinskiui, jog 1943 m. birželio mėn. u7 į,·airius tarnybinius nusižengimus 22 bataliono kareiviai buvo atiduoti SS ir policijos tei mui, o 2 kareiviai nu ižudė. Dėl to
batalionas sargyboms galėjo skirti tik l karin inką ir 90 kareivitĮ ~.
Maidaneko koncentracijos stovyklos vadovybė 1943 m. rugsėjo pabaigoje nutarė atsisakyti 252-ojo bataliono pasiaugti. Stovyklos sargyboms nu pręsta palikti
8
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l 00 bataliono kareivitĮ, o kitus išsiųsti į naujas tarnybos vietas. l 944 m. birželio pabaigoje iš Maidanekelikusių 100 kareivių dėl arešttĮ, ligtĮ ir dezertyrav imo beliko tik
36 252-ojo bataliono kareiviai83 .
1943m. rudenį bataliono štabas ir didesnė dalis kareivių buvo perkelta į Volka
Profecką (WolkaProfecka)netoli Pulavų miesto (Liublino distrik tas) saugoti gele1.inkelio. Dalis bataliono kareivitĮ liko saugoti Maidaneko koncentracijos stovykloss.,_
VolkaProfeckojebataliono kareiviai buvo apgyvendinti mediniuo se barakuose
k~riuos_~augoj~u_krainiečių policininkai. Vokiečiai lietuvių kariškiais nepasitikėjo:
Tik ~-raeJt'.s k~hohkai dienų bataliono kareiviai buvo apginkluoti ir pradėjo saugoti
gelez111kel1
bei kitus karinės reikšmės objektus. Apie 60 kareivių (jiems vadovavo vyr.
ltn. ). Mikšys) buvo išsiųsti į Zaklikovo (Zaklik6w) geležinkelio stotį saugoti lentpjūvės85. Nors komunistiniai lenkų partizanai (Tado Kosciuškos brigados) dažnai
sprogdindarn geležinkelį ir užpuldavo įvairius karinius objektus , 252-ojo bataliono
kariams su jais susikauti neteko.
Bataliono kareivitĮ santykiaisu vietos gyventojais buvo nor malf1s. Tai rodo toks
atsitikimas. 1944 m. birželį netoli Stavk'lį (Stawki) kaimo lenkų partizana i susprogdino geležinkelį ir nuvertė vokiečių kareiviusvežantį traukinį. Vokiečių kareiviai įsi 
veržė į Stavk'l)kaimą, suėmė penkisjo gyventojus ir norėjo juos sušaudyti. Tuo metu
pro šalį važiavovyr. ltn. ). Mikšiokuopos vyrai. Vokiečių kareiviai lietuvius sustabdė
ir). Mikšį nuvedė pas plk. Jedelį. Šis liepė). Mikšio kuopo s kariams sušaudyti suimtus kaimo gyventojus.). Mikšysiš pradžių atsikalbinėjo, vėliau sutiko tai padaryti vildamasis, jog netrukus pasirodys kitas traukinys ir vokiečiai išvažiuos. Plk. Jedelis dar
įsakė apsupti kaimą, jo gyventojus sušaudyti, o namus sudeginti. Vyr. ltn. ). Mikšys
pik. Jedelio įsak-ymo neįvykdė. Kai jis atvyko į Zaklikovą, čia jau buvo du vokiečių
žandarai, kl.1rieturėjo patikrinti, ar ). Mikšys įvykdė jam duotą įsakymą. J. Mikšys
žandarams paaiškino, jog sulailq'tiejibuvo ne partizanai, bet atsitiktinai pakliuvę kaimo gywntojai. Kitą dieną vokiečių policininkai ). Mikšį suėmė, įsodino į traukinį ir
vežė \-akarų kryptimi. Pakeliui ,-yr.ltn. J.Mikšiui pavyko pabėgti, ir jis grįžo į Lietu8
\"ą36. 1975m. "į didvyrišką J. Mikšiopoelgį patvirtino šeši Stavkų kaimo gyventojai ' .
Sovietų kariuomenei veržiantisį Lenkijos gilumą, 1944 m. liepos mėn . 252-asis
b~~alionasiš \"olka Profeckosper Pulavus buvo perkeltas į kairįjį Vyslos krantą ir
uzemė gynybines pozicijas. Priešakinėje fronto linijoje batalionas išbuvo porą mė
nesių, paskui buvo perkeltas į Radomo miestą. Gindami savo pozicijas prie Vyslos batalio_no kariai beveik kasdien susišaudydavo su kitoje upės pusėje stovinčiais
Raudonosios armijos daliniais. Tokių susišaudymų metu bata lionas turėjo nedidelitĮ
nuostolių"'. Priartėjus sovietų kariuomenei, dalis Liubline likusių bataliono kareivitĮ,
vadO\·aujami kuopos vado ltn. Antano Ragausko, išvyko i Lietuvą ir pasiekę Vilkavi~~ išsiva~ėioj~ ~namus . Kai kuriuos Maidaneke likusius 252-ojo bataliono
karemus sonetru sueme 1944m. liepos 24-25 d.69
_Bataliono b~ndu olys Radome išbuvo iki 1944 m. lapkričio mėn . Čia 252-ojo
bataliono karem a1burn įtraukti į vokiečių policijos 19-ąjį pulką ir pasiųsti kovoti

l,l c tudų

110llclja Ir holo kaustas

419

su parti zanai~ Jugoslavijos šiaurėje. Nuo šio momento 252-asis lietuvitĮ policijos
bat~li_onas kaip savarankiškas vienetas nustojo gyvuoti90. 19-ojo policijos pulko padaliniai buvo d1slokuot1 netoli buvusios Jugoslavijos ir Austrijos sienos (Prevalio,
Kučevjės ir kt. miesteliuose). 1945 m. gegužės pradžioje 19-asis policijos pulkas
traukėsi į Austriją ir netoli Klagenfurto pasidavė angltĮ kariuomenei9 1. Buvusiems
252-ojo bataliono kareiviams tarnybos pabaiga sutapo su Antrojo pasaulinio karo
pabaiga. Dalis buvusių bataliono karių pateko į sovietų nelaisvę ir turėjo pereiti
sovietinių konclagerių pragarą, kiti pasitraukė į Vakarus ir liko gyventi laisvajame
pasaulyje.

Išvados

2-asis lietuvių policijos batalionas veikė beveik visą vokiečių okupacijos laikoBataliono istoriją sąlygiškai galima suskirstyti į tris laikotarpius: l) l 941 m.
liepa-lapkričio vidurys; 2) l 941 m. lapkričio vidurys-1942 m. lapkritis; 3) 19431944 m. liepa. Per savo veiklosistoriją 2-asisbatalionas daugiausiabuvo naudojamas
kariniams-policiniams tikslams - karinių objektų apsaugai ir kovai su sovietų partizanais. Tačiau per pirmąjį veiklos laikotarpį batalionas buvo įtrauktas į nacių vykdomą holokausto politiką. Nors bataliono kareiviai žydų žudynėse tiesiogiai nedalyvavo, tačiau du kartus (1941 m. rudenį) varė žydų kolonas į Panerius ir saugojo
tarpį.

žudynių vietą.

l 941- 1942 m. 2-asis batalionas tarnavo Maidanekokoncentracijos stovykloje.
Batalionasbuvo paskirtas į išorinę stovyklosapsaugą ir kaliniq žudynėse nedalyvavo.
Trečiuoju veiklos laikotarpiu ( 1943-1944 m.) batalionas buvo naudojamas
karinės reikšmės objektams saugoti ir kovai su sovietq partizanais Rytų Lietuvoje,
Baltarusijoje (SvieritĮ apskrityje) ir Rusijoje (Pskovo srityje). Smarkiau susikauti su
partizanais batalionui neteko ir nuostolių jis beveik nepatyrė. Su civiliaisgyventojais
bataliono kariai elgėsi lojaliai ir karo nusikaltimų nepadarė.
2-ojo bataliono istorija tragiškai baigėsi 19-14 m. liepos paskutinėmis dienomis.
Patekęs į smarkią soviettĮ šarvuočitĮ ir artilerijos ugnį, batalionasbuvo sumuštas. Vieni jo kariai žuvo, kitiems pavyko pasitraukti į Vokietiją arba pasislėpti Lietuvoje.
252-asis batalionas buvo vienas iš nedaugelio lietuvitĮ policijos bataliomi, kuris
kaip savarankiškas vienetas išsilaikė iki vėlyvo 194-t m. rudens, o dalis bataliono kariškitĮ tarnavo net iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos.Batalionasbuvo suformuotas
1942 m. rudenį ir dėl to nebuvo tiesiogiaiįtrauktas į žydų naikinimo politiką (apie
80 proc. Lietuvos žyd11buvo sušaud)'ta iki 19-ll m. gruodžio mėn ., kiti - uždaryti į
getus ir ten kalinami iki 19-12- 1944111.)
. Atlikdamastarnybą t-,laidaneke25_-asis batalionas vykdė išorinę koncentracijos stovyklosapsaugą ir kon"ojavo kalinius į darbus.
Tiesioginėse kal initĮ žudymo akcijosebataliono kariai nedalyvavo. Kaip ir 2-asis ba-
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talionas,252-asis daugiausiabuvo naudojamas karinių objckt lĮ apsaugai ir kovai su
partizanais.
2-ojoir 252-ojobatalionų istorijaoriginali tuo, kad abu jie buvo „ilgaamžiai" (veikė beveiktrejusmetustuo pačiu numeriu) ir atlikotarnybą Liubline (Maidanekc).
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This article ana lyses the activities of the 2nd and 252nd Lit huanian Polic'eBattalions during
the Nazi occupation. The history of the 2nd Battalion is roughly divided into three periods.
The first period covers July- November 1941; the second - November 1941 to November
1942; and the third one the period 1943- 1944. During its existence, the Battalion was for
the most part engaged ln watching different military objectives (in 1941- 1942 it gua rded
the Majdanek concent ration camp), and engaged in fights with Soviet partisans in east Lithuania , in Belarus (Svie riai county) and in Russia (Pskov region). However, during the first
period of its existence, the unit was indirectly involved in carrying out some of the Nazi
holocaust plans. ln 1941, it had twice transported Jews to the Paneriai execution site. Since
the unit was not involved ln big operations against partisans, its casualties in general were
neg llg1ble. The servicemen of the unit were loyal lo civilians,and did not commit any war
wmes against them.
The fate of the unit was decided in a crucial encounter w,th Soviet armoured troops dunng
the last days of July 1944.The survivors of the battle either retreated to Germany, or hid in
Lithuania.
The 252nd Police Battalion was formed in the autumn of 1942. The Battalion could not have
d1rect reference to the Naziannihilation policy, since 80 % of Lithuanian Jews had been liquidated in Iate 1941,and the rest in the period 1943- 1944, were imprisoned in ghenos. During
the service in Majdanek the unit watched the approaches to the camp and transported prisone rs to work, and thus, did not participate in massacres. Likethe 2nd PoliceBattalion, the
formation was for the most part engaged in watchlng different military objectives and fights
with Soviet partisans. The Battalio n was one of a few Lithuanian police batta lions, which
existed as an independent unit, until as long as the autumn of 1944, and some of its officers
contin ued their service until the end of the war.
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žudynės Baltarusijoje

VokiečitĮ okupacijo
s laikotarpiuLietuvojeiš vietos gyventojtĮ lietuvių buvo sudaromos naciams pavaldžioskarinės-policinės formuotės, kurios buvo vadinamos
pagalbinės policijostarnybos, apsaugos, savisaugos batalionais, savisaugos daliniais
ir kitais pavadinimai
s. Šiomsformuotėms atsirasti įtakos turėjo du veiksniai - lietuviškasis ir vokiškasis.Lietuvių l 940- 194l m. antisovietinės rezistencijos tikslas buvo
atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, kartu ir jos kariuomenę. Naciai sužlugdė
1941m. Birželio sukilimo metu lietuvių pradėtą nepriklausomos valstybės ir kariuomenės atkūrimo darbą, neleidoatkurti iki sovietų okupacijos buvusios kariuomenės
organizacijos, o leidoformuoti tik savisaugos batalionus. Vokiečiams lietuviškos karinės-policinės formuotės buvoreikalingosstrateginės reikšmės objektų, karo belaisvių stovykllĮ, žydų getų, koncentracijosstovyklų apsaugai, sovietų valdžios aktyvistų,
žydų tautybės asmenų suėmimams vykdyti, kovai su sovietų partizanais ir kitiems
tikslams.Dalisformuočių buvo panaudotos žydų tautybės asmenų, karo belaisvių, partizanų, civilių gyventojlĮ, sovietų valdžios aktyvistų ir kitlĮ asmenų žudynėms Lietuvoje,
Baltarusijoje ir Ukrainoje.Vienaiš jų - Kauno2-asis pagalbinės policijos tarnybos (toliau - PPT) batalionas.
Sovietinės Lietuvos (l 945- 1990m.) istoriografijoje vokiečių okupacijos laikotarpio (l 941-1944m.) įvykiai buvo tiriami ir vertinami remiantis marksistinio socializmoteorijos teiginiais apie visuomenėje vykstančią klasių kovą, 0 ne istorinio
moksliniotyrimoprincipais. Lietuvių karinių-policinių formuočilĮ istorija buvo tiriama klasių kovoskontekste, rimtų istorinilĮ mokslinių darbų nebuvo parengta. Žinių
ar.ie_Kaun~ ~-ąjį :PT ~atalioną buvo pateikta sovietmeč iu išleistoje Jokū bo Vico stud1JOJe,
kunoJeapzv~lg1anrn_apsa
ugos dalių priešistorė, dalių organizavimas, jų veikla
ir k1t1
apsaugos dalių 1stonJ0Sklausimai1.Po 1962 m. spalio mėn . įvykusio buvusių
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mjr. Antano I mpulevičiaus bataliono karit! teismo netrukus buvo pa rengtas leidinys
„Kaltina nužudytieji", kuriame paskelbti baudžiamosios bylos tyrimo metu parengti
dokumentai (kaltinamoji išvada, teismo nuosprendžio ištraukos), teismo metu žurnalisltĮ parengttĮ reportažų medžiaga2• FormuočitĮ istorijos tyrimams yra vertingi
sovietmečiu išleisti dokumenttĮ rinkiniai „ Masinės žudynės Lietuvoje" ir „Naciona listLĮ talka hitlerin inkams"3, nors juose pateikiami kupiūruoti ir pagal tam tikrus kri terijus atrinkti dokumentai. Pirmajame rinkinyje paskelbta archyvinit1dokum entt1,
kurie yra svarbūs Kauno 2-ojo PPT bataliono atsiradimo, jo Baltarusijoje vykdyttĮ
žudynilĮ tyrimams".
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo parengta nemažai istorinių mokslinių
darbtĮ lietuviq karin ių-policinių formuoč ių istorijos tema. Žinių apie Kauno 2-ąji PPT
batalioną yra Lietuvos istorikų Stasio Knezio, Petro Stankero, Rimanto Zizo, Arūno
Bubnio, išeivijos istoriko Henry'o L. Gaidžio darbuose5, taip pat užsienio istorikų
Christiano Gerlacho6,Raulio Hilbergo' , Martyno Deano8, Knuto Stango9,Marato Botvinniko10darbuose. Kauno 2-ojo PPT bataliono istorijos tyrimų būklė tokia. Sovietmečio, nepriklausomos Lietuvos, išeivijos, užsienio istorikq darbuose yra duomenų
apie bataliono suformavimą, pavaldumą, struktūrą, jo karių išvykimą į Baltarusiją bei
dalyvavimą žmonių naikinimo akcijose įvairiose Baltarusijos vietovėse, pateikiami
žudynėse dalyvavusių karių ir jų nužudytų asmenų skaičiai. Rašoma apie bataliono
patirtus nuostolius ir jo likimą bei kitais bataliono istorijos klausimais. Deja, minėtų
istorikq darbuose pateikta žinių ne apie visas bataliono vykdytas žmoniq naikinimo
akcijas Baltarusijojeir jtĮ metu nužudytus žmones bei nužudytųjų skaičius. Jos neduo da aiškaus atsakymo, kiek vienos ar kitos naikinimo akcijos metu žmoniq nužudė lietuviq batalionas, kiek kartu su lietuviais dalyvavę vokiečiai ar kitq represiniq struktūrq
atstovai, kaip konkrečiai vyko viena ar kita žmoniq naikinimo akcija, kokios lietuviq
bataliono kuopos dalyvavo atskirose akcijose. lstoriktĮ darbuose nepateikiama bent
apytikrio lietuvitĮ bataliono nužudytLĮ žmoniq skaičiaus, kurio, autoriaus nuomone ,
neį manoma nustatyti neištyrus visti bataliono vykdyttĮ žmoniq naikinimo akcijLĮ, nenustačius jtĮ aukt/ skaičiaus. Reikėtq patikslinti istoriografijos duomenis apie išvykusi tĮ į Baltarusiją bataliono karit) skaičit/. Nėra nustatyta, kiek bataliono karit! išvyko
1941m. spalio 6 d. ir kiek spalio 8 d. Atsargiai reikėtq vertinti istoriko M. Botvinniko
pateiktus duomenis. Jis kai kuriose vietovėse vykusit/ konkrečitĮ žydtĮ naikinimo akcijtĮ
(turimos galvoje akcijos, kuriose dalyvavo lietuviai) metu nužudyttĮ asmemĮ skaičitĮ
susieja su bendru toje vietovėje per visą vokiečių okupacijos laikotarpį kelių naikinimo
akcijlĮ metu nužudyttĮ žydtĮ skaičiumi.
Darbe panaudoti Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau - LYA, anksčiau - KGB
archyvas) ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau - LCVA)dokumentai. LYA
saugomos batalione tarnavusitĮ asmem1baudžiamosios, operatyvinės paieškos bylos,
kiti dokumentai. Buvusit/bataliono karit! tardymt1protokoluose yra žinitĮ apie jtĮ dalyvavim,1gyventojtĮ (žydlĮ, soviett/ karo belaisviLĮ, pogrind žio naritĮ, paprastq gyventojtĮ) žudynėse ir nužudytųjtĮ skaičius, apie dalyvavimą akcijose prieš partizanus, eitas
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sargvb,r. bataliono patirtu nuo toliu ir kito informacija . Vertingi bylo e esantv
komi 11ų. t}TUsių nacių nu ikaltimus, aktai, įvykių liudytojų parodymai apie bat~liono karių n ·kd~1JSžudyne , kiti dokumentai. Kiekgi tardymo prot okolai ir juo e
pateikta informacija yra patikimi? ;\linėtų dokumentų udar)1ojai bm·o sovietinio
augumo tard~1ojai,jie vokiečių okupacija laikotarpio įvykius Lietuvoje ir kito e šalyse bei tų į\1·kių dalyvių \·eiksmus vertino remdamiesi komunistinės ideo logijos teiginiais, vartojo atitinkamus terminu . Tard)10jŲ tiksla buvo surinkti žinias apie kaltinamųjų nu ikal tarną \'Ciklą; jiems mafai rūpėjo tik liai atkurti praeities aplinkybes,
kuriomi kaltinamieji padarė nusikaltimu . r tardymo protokolų nereta i matyti, kad
tardytojai nepakankamai pažino vokiečių okupacijos įvykiu . Mmėti dalykai turėjo
įtakos i kaltinamųjų gaunamos informacijos apie įvairius bataliono veiklos aspektus
teisingumui. Tardytojų nustatyti bataliono atskiro e vietovėse nužudytų žmonių skaičiai ne visada gali būti laikomi patikimais, nes lietuvių bataliono karių nužudytųjų
kaičiui priskiriamas lietuvių kartu u vokiečiais ir kitomis represi nėmis struktūromis
nužudytų žmonių skaičius. Tardymų metu kaltinamųjų pateikto s informacijos irgi
negalima laikyti \isiškai tikslia ir patikima, nes kai kuriuos savo veiklos momentus
jie tengdavosi nuslėpti ir taip sumažinti savo kaltę. Informacijos teisingumui įta
kos turėjo ir tai, kad prieš kaltinamuosius buvo vartojama fizinė prievarta. Tačiau
kritiškai vertinant kaltinamųjų pateiktas žinias, jas lyginant su kitų kaltinamųjų bei
liudytojų parodymais ir su kitais archyvmiais dokumentais, vis dėlto į manoma nustatyti fal-."tus,
atspindinčiu realius įvykius. LCVAsaugomi lietuvių ir vokiečių valdžios
Įstaigų, kurioms buvo pavaldus batalionas, dokume ntai (įsakymai batalionu i, laipsnių
karininkams pakėlimas, karininkų raportai, kita medžiaga) suteikia žinių apie Kauno
2-ojo PPT bataliono suformavimo aplinkybes, batalione tarnavusių karių skaičių, jų
eitas argybas, batalione tarnavusius karininkus ir kitus su bataliono istorija susijusius dalykus.
Straipsnio tikslas - ištirti visas bataliono vykdytas žmonių naikinimo akcijas,
apie kurias informacijos suteikia archyvinė medžiaga ir istorinė literattira, nustatyti
visų akcijų metu nužudytų žmonių skaičių. Uždaviniai siekiant tikslo yra šie: l) pateikti žinias apie bataliono suformavimą, siuntimo i Baltarusiją tikslus, nu statyti 1941 m.
spalio 6 ir 8 d. į Minską išvykusių ir žudynėse dalyvavusių karių skaičius; 2) pateikti
žinias apie atskirų Baltarusijos vietovių žydų getus, getų kalinių ar iki okupacijos pradžios čia gyvenusių žydų skaičius; 3) nustatyti, kada ir kiek žydų Kauno 2-asis PPT
batalionas sunaikino atskirose vietovėse, kaip vyko naikinima s, kur ios bataliono kuopo) jame dalyvavo, kiek procentų žydų sunaikinta , palyginti su bendru getų kalinių
ar iki okupacijos pradžios tose vietovėse gyvenusių žydų skaičiu mi, koks bataliono
karių sunaikintų žydų procentas, palyginti su bendru per visą okupacijos laikotarpį
BaltarusijoJe unaikintų žydų skaičiumi; 4) nustatyti, kiek belaisvit/ buvo sunaikinta
okupacijos laikotarpiu Minsko karo belaisvių stovykloje Nr. 352, kada ir kiek belaisvit/
batalionas sunaikino, kiek procentų belaisvių sunaikinta, palyginti su bendru per visą
okupacijos laikotarpį stovykloje sunaikintų kalinių skaičiumi; 5) nustatyti, kiek par-
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tizanų,

pogrindininkt1 ir kitų gyventojų nužudė batalionas, kiek procentų gywnto1ų
Baltaru ijoje batalionas sunaikino, palyginti su bendru per visą okupacijos !a1ko1a
rp1
Baltarusijoje nužudytų žmonių skaičiumi.

Kauno2-ojo PPTbatalionosuformavimas
11
išvykimas
j Baltarus iją
Vokiečių kariuomenei 1941m. birfr lio pabaigoje okupavus LietU\
'<),K,1une,gavus vokicčitĮ karo vadovybės leidimą, jau birželio 28 d. pradėtas formuoti Tau11mo
darbo apsaugos (toliau - TDA) batalionas, kurio rndu buvo paskirtas pik. Andrius
Butkūnas". 1941 m. rugpjūčio l d. mjr. Kazio Šimkaus (jis po voldem.irininkų perversmo liepos 24 d. perėmė iš A. Butkūno vado pareigas) vadovaujamo TDA b.italio
no padaliniuose (štabe, Rikiuotės ir Okio skyriuose, sanitarijos ir štabo komandose,
septyniose kuopose) buvo 773 kariai. 53 kariai turėjo karininko, 720 k.irn1- pus·
karininkio ir kareivio laipsnius. Vokiečiams 1941 m. liepos pabaigoje įvedus mūsų
krašte civilinį valdymą, Ostlando vokiečių kar iuomenės rndo kavalerijos gen. Walterio Bramerio nurodymu liepos 30 d. vadovavimą lietuvių tvarkos t.irnybai ir ,·isiem)
partizanų junginiam s perėmė vokiečių 11-ojo rezervi nės policijos bataliono v,1das
mjr. Franzas Lechthaleris 12• Jis rugpjūčio 5 ar 6 d. susitiko su Kauno komendantu kpt.
Stasiu Kviecinsku,kalbėjo apiebūtinybę perorganizuotiir perginkluotibatalioną ''. Komendantas rugpjūčio 6 d. informavo F.Lechthalerį, kad „Geležinio vilko"štabe įvyko
pasitarimas, kuriame 2-ojo bataliono vadu numatyta paskirti generalinio štabo mjr.
A. Impulevič ių (jis pirmuoju sovietmečiu buvo nuteistas 8 m. lai svės atėmimo ir
ka lėjo sunkiųjlĮ darbtĮ kalėj ime). Buvo prašoma tam pritarti". Kauno komendantūrai
tą pa čią dieną įsakyta TDA batalioną vadinti pagalbinės policijos tarnybos bataliunu15. Rugpjūčio 7 d. mjr. F.Lechthaleris į akė kpt. S. Kviecinskui iš septynių bataliono
kuopt/ suformuoti du batalionus, utiko, kad mjr. K. Šimkus vadovauttĮ 1-ajam, o mjr.
A. Impulevičius - 2-ajam batalionui. Taip pat nurodė pradėti verbuoti savanorius į
3- iąjį batalioną 16• Mjr. K. Šimkui tapus 1-ojo PPT bataliono vadu (jis dar buvo ir PPT
bataliono vadas, nes įsakymai batalionui pasirodydavo iki 1941m. rugpj(1čio p.1h,1igos), 2-asis PPT batalionas buvo formuojamasį jį kinant 1-ojo PPT bataliono k,irius,
turinčius karininko, puskarininkio, kareivio laipsnius, ir perduodant d.ilį 1-oju PPT
bataliono turto. Mjr. A. Impulevičius 2-ojo PPT bataliono vado pareiga~ pradcjo <.
'1t1
194 1 m. rugpj(1čio 9 d.•· Mjr. K. Šimkus rugpj(1čio 19d. raportavo Kaunu komendantui, kad 1-ojo PPT bataliono 1 -,)ją, 2 -,Jją ir 6-ąją kuopas (toliau - Kp) su turtu ir ll,inklais perdavė 2-ojo PPT bataliono vado i.inion's. Rugpjūčio 20 d. 1-ojo PPT b,1t,1liono
1-oji ir 2-oji Kp persikėlė į Šančius ir mjr. A. lmpulev ičius pradėjo joms vadovauti'".
2-asis PPT batalionas, kurį sudarė trys kuopos, bataliono štabas, (1kiokomanda ir kiti
padaliniai, pradėjo funkcionuoti rugpjf1čio 26 d., kai pasirodė pirmasis i~aky111,1
s h,1•
lalionui. Tą dieną batalione buvo 472 kariai, iš jtf 446 turėjo puskarininkio ir kareiviu
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laipsnius (10 viršilų, 28 puskarininkiai, 116 jaunesniLĮjų puskarininkių, 52 gra ndiniai, 161 eilinis, 79 jaunesnieji kareiviai).26 kariai turėjo karininko laipsnius ( 1 majoras, 4 kapitonai, 11leitenanttĮ, 10jaunesniųjų leitenanttĮ) 20 • Bataliono karininkų etatai
1941 m. rugpjūčio 26 d. dar nebuvo nusistovėję, toliau vyko karininkų priėmimas,
atleidimas, skyrimas į kitas pareigas.
Vokiečių kariuomenės vadui Ostlande W. Brameriui buvo pavaldi vokiečių
7O7-oji pėstininkų divizija, kuri 1941 m. rudenį buvo dislokuota Min ske ir buvo
atsakinga už regiono - vakarinės Baltarusijos dalies saugumą. Divizija i vadovavo
gcn. mjr. Gustavas Freiherris von Mauchenheimas (jis dar buvo vadinam as von
Bechtolsheimu). Jo žinioje buvo du pulkai - 747-asis ir 727-as is. Pulku s sudarė
21
24 kuopos ir keli pagalbiniai bC1riai
. W. Brameris 194 1 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi i
Ostlando reicho komisariato komisarą Heinrichą Lohsę, Ost lando ir Šiaurės Rusijos
aukštesnįjį SS ir policijos vadą Hansą Priitzmanną, reikalaudamas greičiau panaudo ti
SS ir policijos pajėgas dėl partizanų keliamos grėsmės22 • Tuoj po to Ostlando reicho
komisariato tvarkos policijosvadas policijosgen. mjr. Georgas Jedicke išsiuntė į Baltarusiją vokiečių 11-ąjį rezervinės policijos batal ioną, vadovaujamą mjr. F. Lechthalerio.
H. Priitzmannas batalionui davė užduotį kovoti su partizanais Minsko, Borisovo ir
Slucko zonoje, ,,padaryti nekenksmingus" žydus, palaikančius ryšius su partizana is23.
Kauno komendantūra, remdamasi mjr. F.Lcchthalerio 1941 m. spalio 3 d. nurodymu,
spalio 4 d. įsakė 2-ojo PPT bataliono vadui mjr. A. Impulevičiui kartu su batalionu
spalio 6 d. 5 val. išvykti į Minsko, Borisovo, Slucko sritis, kur batalionas turės valyti
užfrontės teritoriją - naikinti bolševiktĮ kariuomenės liekanas ir bolševikLĮ partizanus.
Nuo išvykimo momento 2-asis PPT batalionas turėjo pereiti tiesioginėn mjr. F.Lechthalerio žinion ir vykdytivisus jo įsakymus2 '. Istorikas A. Bubnys teigia, kad 1941 m.
spalio 6 d. A. Impulevičiaus batalionas,kuriame buvo 23 karininkai ir 464 puskarinin kiai bei eiliniai, išvyko į Minską, Kaune liko 4 l bataliono karys25• Šiuos duomenis reikėtų patikslinti. 1941m. spalio 6 ir 13 d. įsakymų 2-ajam PPT batalionui anal izė rodo,
kad spalio 6 ir 8 d. į Baltarusiją išvyko462 bataliono kariai, turinty s puskarininkio ir
kareivio laipsnius. Į Baltarusiją vyko 1-osios Kp 139 kariai, 2-osios Kp - 160, 3-iosios
Kp - 140karių ir 23 bataliono štabo kariai su komandiruotais į štabą ūkio komandos
kariais. Spalio 6 d. į Baltarusiją išvyko 15bataliono štabo ir į štabą komandiruotų ūkio
komandos karių, 1-osios Kp - 139, 2-osios Kp - 71, 3-iosios Kp - 27 kariai, iš viso
252 kariai. Spalio8 d. išvyko8 bataliono štabo ir į štabą komand iruoti ūkio komandos
kariai, 2-osios Kp - 89, 3-iosios Kp - 113 karių, iš viso 210 karių. Minimomis dienomis, įskaitant bataliono vadą, į Baltarusiją turėjo išvykti 24 kariai, turinty s karininko
laipsnius. Tačiau 1-osios Kp 2-ojo būrio vadas jaun. ltn. Jonas Stankaitis į Minską atvyko tik 1941m. gruodžio mėn. Tad spalio 6 ir 8 d. išvyko 23 karininkai. Iš viso išvyko
485 kariai, turintys karininko, puskarininkio, kareivio laipsnius. ĮsakymtĮ analizė taip
pat rodo, kad į Minską neišvyko41 bataliono karys26•
Minske lietuvitĮ bataliono kariai apsistojo Červenės gatvėje buvusiose aviacijos
kareivinė~e •. Vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono 1941 m. spalio 2 1 d. ope1
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ratyviniame prane šime nurodyta, kad lietuvių bataliono štabe buvo 4 karininkai , 5
administracijos valdininkai , l gydytojas, 9 meisteriai ir vachtm eisteriai, autoskyriuje - l 8 m e isterių ir vachtmeisteritĮ, 1-ojoje Kp - 4 karininkai, l 39 meisteriai ir
vachtmeisteriai,2-ojoje Kp - 5 karininkai, 14l meisteris ir vachtmeisteris, 3-iojojeKp- 4
kari nin kai, 129 meisteriai ir vachtm eisteriai, iš viso 459 asmenysza_Baltarusijoje
Kauno 2-asis PPT bata lionas nuo 1941 m. spalio 28 d. pradėtas vadinti 2-uoju
apsaugos batalionu, nuo 1942 m. vasario 15 d. - 12-uoju policijos batalionu. 1942 m.
rugpjūčio 26 d. batalione buvo 21 karininkas, 118 puskarininkiLĮ, 386 eiliniai (toliau
darbe batalionas vadinamas l ietuvių policijos 2( 12)-uoju batalionu)29•
Nuo pat pirmųjų atvykimo dienų batalionas buvo įtrauktas į masines žudynes.
1941 m. lapkričio 6 d. iš Minsko sugrįžo lietuvių policijos 2(12)-ojo bataliono karininkas ltn . Juozas Barzda. Sužinota, kad lietuvių batalionas sušaudė daugiau kaip
46 tūkst. žydų (Baltarusijos ir atgabentų iš Lenkijos), rusų komunistų ir rusų belaisvių. Pakarta daugiau kaip 10 žmonių. Korime dalyvavusius išrikiuotus lietuvių bataliono karius fotografavo vokiečiai 30 • Šios žinios sukėlė Lietuvosnacionalistų partijos
naritĮ nepasitenkinimą. Partijos 1941 m. lapkričio 7 d. rašte pirmajam generaliniam
ir vidaus reikalų generaliniam tarėjui gen. Petrui Kubiliūnui reiškiamas nepasitenkinimas lietuvių bataliono karių padėtimi, kuri yra blogesnė nei vokiečių karių, taip pat
dėl to, kad lietuvių bataliono kariai Baltarusijojeturi atlikti Lietuvą ir Lietuvos kariuomenės vardą žeminančius darbus - jiems pavesta šaudyti iš Baltarusijosir Lenkijos atvežtus žydus, rusų komunistus, sovietų armijos karo belaisvius. Turimais duomenimis,
jie jau sušaudė daugiau kaip 46 ti:1kst. ir pakorė daugiau kaip 10 žmonitĮ3'. Autoriaus
nuomone, lietuviq policijos 2(12)-asis batalionas 46 tC1kst.žmoniq 1941 m. spalio
mėn . ir lapkričio pradžioje negalėjo nužudyti. Šis skaičius greičiau atspindi lietuvių
bataliono kariLĮ kartu su vokiečiLĮ 11-ojo rezervinės policijosbataliono kariais bei kitomis represinėmis strukti:1romis naikinimo akcijLĮ metu nužudytLĮ žmoniLĮ skaičių.
LietuvitĮ batalionas gal ėjo nužudyti tik dalį iš 46 tūkst. ž moniLĮ , tačiau vis dėlto yra
atsakingas ir už naikinimo akcijų metu jo nenuiud ytq asmemi ži:1tį, kuri buvo lietuvių bataliono bendro veikimo su vokiečiais ir kitomis represinėmis st rukt ūromis
padar inys. Istorikas Ch. Gerlachas teigia, kad 1941 m. spalio antroje pusėje žmonių
naikinim o akcijose kartu su mjr. F. Lechthaleriu vadovaujamo 11-ojo vokicči LĮ bataliono kariais dalyvavo 457 lietuviain. ie ir kiti toliau darbe pateikiami duomenys
leidžia teigti, kad žmonit) naikinimo akcijose dalyvavo apie 450 bataliono karių.

Dukora,Cha rvičiai, Uzlianai,Jeziora
LietuviLĮ policijos 2( 12)-asis batalionas nuo pirmLĮjtĮ atvykimo į Minską diemĮ
buvo įt rauktas į BaltarusijosgyventojLĮ persekiojimą ir naikinimą. 1941 m. sp,1liu 8 d.
vokiečiLĮ 11-asis rezervinės policijos batalionas 30 km į pietryčius nuo Minsko, Dukoros, Uzliam1 ir Jezioros miesteliuose, l km į rytus atstumu nuo Uzlianq miške u-
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rengė žydų, partiunų, »banditų", ,.politiškai nepatikimų elementų" paiešką. Suimta
61 asmem1, 61; jq bu,·o sušaudyta~. PuchovičiLĮ rajono Dukoros miestelio Baia'ia nskaio ir SmilO\ič kajo gat\'il! rajone keliuo-e namuose buvo įsteigtas žydų getas,
1-.-u.riame
, remiantis 1941m. spalio ir lapkričio mėn. vykusiL!dviejų naikinimo akcijų
nuiudytl) asmenų bendru skaičiumi, galima teigti buni s apie 669 kalinius H. Istorik as
.\L BotYinnikasra·o, kad 19-11 m. spalio S d. į Dukorą atvykę apie 150 baudėjLĮ _ lietmiq ir rnkiečiq - suiminėjo Dukoros ir Charvičių miestelių žydus, varė juos į pievą
už miestelio ir ten sušaudė 394 asmenis - vyrus, moteris, vaikus35 _ Tarp sušaudytLĮjų
būta ir žydq iš .\linsko (apie 100žmonių), kurie i Dukorą atvežti dar prieš žudynes36
.
M. Botvinnikas teigia, kad spalio 8 d. hitlerininkai, lietuviL!baudėjai ir policin inkai
sunaikino Uzlianų getą ir 0,1 km į pietus atstumu nuo šio miestelio sušaudė 375 žydus3·. Vadinasi,spalio8 d. buvo nužudyti 769 Dukoros, Charvičių ir Uzlia nų miestelių
žydai. Remiantis anksčiau pateiktais ir toliau pateikiamais duome nimi s, galima teigti,
kad M. Botvinniko nurodytas spalio 8 d. nužudytų Uzlianų geto kaliniq skaičius (375
asmenys) iš tikrqjq atspindi per visą vokiečių okupacijos laikotarpį kelių naikini mo
akcijų metu nužudytq Uzlianų geto kalinių - žydų - skaičitĮ. Autoriaus nuomone,
spalio 8 d. buvo sunaikinta mažiau nei 375 Uzliam1 žydai.
Archyviniai dokumentairodo, kad 1941m. spalio 8 d. į Dukoros miestelį, vykdydami vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono karininko įsakymą, sunkvežimiais vyko lietuviq policijos 2(12)-ojo bataliono 1-osios Kp kariai , vadovaujami
kuopos vado ltn. Zenono Kemzūros. Kartu lengvuoju automobiliu vyko keturi ar
penki vokiečių karininkai. Atvykę į vietą, bataliono kariai apsupo Dukoros miestelį,
varė žydus į turgaus aikštę. Iš aikštės pasmerktuosius, surikiuotus į koloną, konvojavo
Rečnajos gatve (gatvė vedė į Rudenską), tiltu per Svisločės upelį į pievą už miestelio. Pievoje lietuvių bataliono kariai pasmerktuosius šaudė sprogstamosio mis kulkomis pagal bataliono karininkų duodamas komandas, vokiečiLĮ kariai priba igdavo
dar gyvus sušaudytuosius. Vėliau atėjo vietos gyventojai, iškasė duobe s ir palaidojo
nužudytųjų kfmus38• Įvykių liudytojų - Dukoros miestelio gyventojq - duomen imis,
pievoje už Dukoros nužudyta nuo 400 iki 500 žydų 39• 1-osios Kp būrio vado jaun . ltn.
jono Plungės duomenimis, į Dukoros miestelio aikštę buvo suvaryta apie 400 žydq"0 •
M. Botvinnikas, remdamasis Jad Vašemo duomenimis, teigia, kad pievoje buvo sušaudyti 394 Dukoros ir Charvičių žydai•'. Yra duomenų, kad, sušaudžius pagrindinę
žydų grupę, lietuvių bataliono kariai sušaudė nežinia iš kur atvarytus dar apie 25- 30
žydų• 1 , t. r vidutiniškai maždaug 27 žmones. Sušaudžius žydus, buvo apieškotas miškas,jame sulaikyti 7 asmenys. Juos sušaudė du vokiečiq ir keturi lietuvių bataliono
kariai0 . Realu, kad lietuviai sušaudė apie 4 žmones. Ži nių apie nužudytųjų tautybę,
kitų duomenų nėra. Yra žinių, kad žudynių pievoje metu vokiečiai atvežė ir čia sušaudė apie 60 žrdų•4. Tad galima teigti, kad lietuvių policijos bataliono kariai 194 1 m.
spalio 8 d. akcijos metu sušaudė 394 Dukoros žydų geto kaliniu s (58,89 pro c. geto
kalinių, kurių burn apie 669), apie 27 nežinia iš kur atvestus žydus ir 4 miške aptiktus
asmenis, apie kurių tautybę ir kitos informacijos nėra, iš viso 425 asmeni s. Duome -
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1111,
patvirtinančiLJ lietuvit1 bataliono karių dalyvavimą naikinant Uzlianų žydų geto
kalinius, autoriui rasti nepavyko. Galbūt nežinia iš kur atvesti maždaug 27 žmonės,
vokiečil) karių atvežti ir sušaudyti apie 60 žydLĮ ir buvo šio geto kaliniai. Kaip rodo
pateikti duomeny s, vokiečiq kariai sušaudė apie 63 asmenis. Duomem1 apie kitus Dukoros, Uzliam1ir Jezioros apylinkėse suimtus ir nužudytus maždaug 129 asmenis au tor iui rasti nepavyko. Galima tik teigti, kad jų žūtis buvo bendro vokiečit) ir lietuvių
bataliom1 veikimo padar inys.

Rudenskas
ir jo apylinkės,

Sergejevičiai

Vokiečiq 11-asis rezervinės policijos tarnybos batalionas Rudensko zonoje (im
Raum Rudensk) (43 km į p ietryčius nuo Minsko, palei kelią į Bobruiską) 1941 m.
spalio 10 ir 11 d. vykusios akcijos metu suėmė 189 asmenis. 188 jų buvo sušaudyti45.Ch. Gerlacho duomenimis , akcija prie Rudensko vyko nuo spalio 9 iki 11 d.,
jos metu buvo nužudyta apie 800 žmoniq' 6 • Maždaug spalio 9 d. vokiečių kapitonas
informavo lietuviLĮ policijos 2(12)-ojo bataliono karininku s, kad Se rgejevičių kaime (Puchovičiq r.) veikia sovietų partizanai ir juos reikia sunaikinti. Netrukus mjr.
A. Impulevičiaus vadovaujami bataliono kariai sunkvežimiais, vokiečiq karininkai
lengvuoju automobil iu išvyko į akciją prieš partizanus. Važiavo keliu, vedančiu Šacko link; maždaug už 50 km nuo Minsko mašinų kolonai įvažiavus į mišką, buvo
apšaudyti jos priekyje lengvąja mašina važiavę vokiečių karininkai. Vienais duome nimis, buvo sužeistas vienas, kitais duomenimi s - du vokiečit) karininkai. Bataliono
kariams įsakyta apsupti mišką ir eiti ieškoti, kas šaudė. Miške nieko neaptikę, visi
sugrį žo prie mašimi ir parvažiavo į Minską • Kitą dieną, t. y. spalio 10 d., lietuviq
policijos 2( 12)-ojo bataliono 1-osios Kp kareiviai, vadovaujami ltn. Z. Kemz(1ros,
vokiečių karininkai ir kareiviai išvyko į tą pačią vietovę, kur įvyko apšaudymas. Prie
miško, Sergej evičiq kaime, buvo apsigyvenę užfrontėje likę raudonarmiečiai. D,Llis
1-osios Kp kariLJ,vykdydami karininktĮ įsakymus, apsupo ir saugojo kaimą, kiti ėj o
į gyventojų namus ir liepė jiems, išskyrus vaikus, rinktis su dokumentai s prie kaimo
pastato (vienais duomenimis, tai buvo kaimo tarybos, kitais - mokyk.los pastatas,
kuri s 1943 m. sudegė). Prie pastato susirinkusiLĮ kaimo gyventojtĮ bei č ia gyvenusit)
raudonarmiečiq dokum entus tikrin o vokiečiLĮ karininkai ir kaimo seni(mas. Buvo
suimt a l 9 žmonitĮ, tarp j LĮ buvo raudonarmiefo1 , vienas komunistq partijos nar y .
Juos pastate tardė lietuviLJir vokiečii1 karininkai. Po tardymo lietuviLĮ batalio no kariai juos sušaudė. Kitą dieną lietuviLĮ bataliono ir vokiečitĮ kariai gr įžo i Mi nską••s _
Sudedamoji akcijos dalis buvo Rudensko ( PuchovičitĮ r.) žych1 geto kaliniLĮ žudynės ir geto sunaikinimas. Rudensko žyd11getas buvo įsteigtas Dukoros gatvės rajone.
Kritiškai įvertinus M. Botvinniko duomenis, galima teigti, kad gete galėjo būti įkalinta
apie 300 žydq, kuri e buvo nužudyti per 1941 m. rugpjūčio ir palio mėn. \'ykLi-ia ·
naikinimo akcijas. Geta buvo sunaikintas 1941 m. spalio mėn.'9 Kritiškai jvcrtinus
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M. Botvinniko darbą, galima teigti, kad Rudensko žydtĮ getas ga lėjo būti sun aikintas
lietuviams 1941 m. spalio mėn. vakarinėje miestelio dalyje, prie geležin kelio, sušaudžius apie 70 žmonitĮ50 . Archyviniai dokumentai rodo, kad spalio l O d. į Rudensko
miestelį iš Minsko prekiniais vagonais kartu su vokiečių kariais buvo atvykę lietuviLĮ
policijos 2(12)-ojo bataliono 2-osios Kp kariai. Dalis lietuvių kari ų, vykdy dami karininkt1 įsakymus, apsupo ir saugojo miestelį. Kiti kartu su vokiečiLĮ žanda rm erijos
kariais ėjo į žydtĮ gyvenamus namus, ten su iminėjo vyrus, moteris ir vaikus bei varė
juos i aikštę šalia pašto. Iš čia pasmerktieji dviem grupėmis buvo nuvar yti į žudynitĮ
vietą šalia geležinkelio, žvyro ar smėlio karjero (čia buvo iškastos duobės). 2-os ios
Kp kariai, vadovaujami kuopos karininkų, pasmerktuosius sušaudė. Apie 15 2-osios
Kp karių šaudyti atsisakė, jiems kuopos vadas ltn. Juozas Krištaponi s l iepė pasitraukti į šaljS1• Bataliono kariq duomenimis, Rudenske nužudyta nuo 60 iki 100 žm onitĮ 5 2_
M. Botvinniko ir Rudensko komisijos 1944m. spalio 10 d. akto duome nim is, 194 1 m.
spalio mėn . vakari nėje Rudensko dalyje, prie geležinkelio, buvo sušaudyta 70 žrno niq53.Tad galima teigti, kad lietuvių bataliono 2-osios Kp kariai 1941 m. spa lio 10 d.
sušaudė apie 70 žmonių, t. y.apie 23,33 prae. geto kalin ių (jtĮ buvo apie 300) ir su naikino getą.
Koks buvo lietuvių bataliono 3-iosios Kp vaidmuo akcijos metu? Yra duom em1,
kad 1941 m. spalio mėn. 3-ioji Kp kartu su kitais bataliono kar iais trauki niu važiavo už Minsko. Maždaug už 40 km nuo Minsko bataliono kar iai buvo išlaipinti ir
gyvenvietėse bei jų apylinkėse gaudė žmones. Vėl iau jie pasiekė Rudenską. Pakeliui
lietuviai ir vokiečiai sušaudė apie 20 sovietų valdžios aktyvistq - koh:1kių, kaimo
tarybtĮ pi rm ininkų, kitų asmenq. Paskui batalionas grįžo į Minską 54 • Žinant 1-osios
ir 2-osios Kp ka rių vai dmenį šioje akcijoje, galima teigti, kad kartu su vokiečiai s
žmo n itĮ gaudynėse dalyvavo ir sovi etų valdžios aktyvistus š aud ė lietu viLĮ bata liono
3-iosios Kp kariai. Realu, kad jie ga l ėjo sušaudyti apie JO žmon itĮ. Apibendrin ant
galima teigti, jog 1941 m. spalio 10 ir l l d. Rudensko zonoje vykusios akcijos metu
(buvo sušaudyti 188 asmenys) SergejevičitĮ kaime, Rudensko miestelyje ir jo apylinkėse lietuviq batalionas sušaudė maždaug 99 asmenis (70 žydų, 29 raudonarmi eč iu s,
soviettĮ valdžios aktyvistus, kitus asmenis). Ži nių apie dar maždaug 79 asmenų žū 
ties aplinkybes autoriui rasti nepavyko. JtĮ žūtis greičiausiai buvo bend ro vokiečių ir
l ietuvių batalionų veikimo padari nys.

Smilovičiai

Smilovičiuose (Červenės r.) iki įsteigiant getą gyveno apie 2 tūkst. žyd LĮ. 194 1 m .
rugsėjo mėn.

Minsko, Vaskovajosir Zelionajos gatvių rajone buvo įsteigtas žydLĮ getas,

į jį žydus suvarė vietospolicininkai ir vokiečiai. Į getą buvo suvaryta mažiau nei 2 t0kst.

žydų, nes dalis žrdų, prasidėjus vokiečiLĮ okupacijai, iš Smi lovičitĮ pas it raukė 55 • Vokiečių 11-ojo rezervinės po licijos bataliono duomen imis, l 94 1 m . spa lio 14 d. šio
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bata liono 2-oj i ir 4-oji Kp bei dvi apsaugos kareivit) kuopos „ išvalė" Smilovičių vietovę (apie 35 km į pietryči us nu o Minsko) - čia neliko žydų, komunistt), ,,priešiškt)
elementt( Sušaud yta 1300 žmonit), paimta apie l tūkst. rublitĮ, keletas sidabrin it),
žalvarinit ), nikel in itĮ d a ikt ų ir d ėvėtų drabužių bei perdu ota SS ir policijos vadui
Baltar usijoje 56. Baltarusijos komenda nto 194 1 m. spalio 19 d. ataskaitoje teigiama,
kad Sm ilovičiuose spalio 14 d. buvo sušaudyti 1338 žydai, komu nistai ir kiti „nepatiki mi elementai"' 1. Archyviniai dokum entai rod o, kad į Smi lovičius vyko mjr .
A. I mpulevič iaus vadova ujamo li et uvių bataliono 1-osios ir 3-iosios Kp kariai ir
voki eči tĮ 11-ojo rezervinės po licijos bataliono dvi ej ų kuopLĮ kariai, vad ovauj am i
mjr. F. Lechth alerio. Atvykę i Smilovičius, lietuviai apsupo miesteli, o vokiečių bataliono kariai ėjo suiminė ti žydLĮ. Suimtu osius vokieči ai konvojavo į žudyn ių vie tą
Minsko gatvės rajone, kur buvo iškasta du obė. Pasmerktuosius s ušaudė l ietuvių bataliono 1-osios ir 3-iosios Kp kariai. 3-iosios Kp kariai šaudė pasmer ktuosius nenoriai,
todėl iš šaudymo buvo pašalinti 58 . Turint galvoje bataliono karių, liudytojq (SmilovičiLĮ miestelio gyventojtĮ ) duo menis, galima daryti priel aidą, kad l 94 1 m. spalio 14 d.
lietuvitĮ bataliono kariai sunaikino nuo l tūkst. iki 1600 žydų 59 • Archyvin ių žinitĮ, kad
šaudė ir vokiečitĮ bataliono kariai, autoriui rasti nepavyko. Tad galima teigti, kad lietuvit) bataliono kariai Sm ilovičiuose s ušaud ė apie 1300, t. y. apie 65 prae. S m ilovič ių
miestelyje iki įste igiant getą gyve nusių žydų (jtĮ buvo apie 2 tūks t.).

SuchajaGora
Vo k i eči LĮ 11-ojo rezervinės policijos bataliono opera tyviniame prane šime teigiama, kad 194 1 m. spalio 15 d. bu vo apieškot os šios v i etovės: Logojskas, Ponizo viai, J u kov i č iai, P leščen i cai, Okolovas, Kurenas, Jakubovi č i ai ir Suchaja Gora. Logojske sušaudyti 6 partizanai ir l komu nistas, Pleščenicuose - 52 žydai ir 2 partizanai,
Suchaja Goroje - l vyras, slėpęs šaudmenis60• Įvykių liudytojos Jadvyga Kučinskaja ir
Sofija Janovskaja teigė, kad 1941 m . rud enj į Logojsko rajono Suchaja Go ros kaim ą
buvo at vykę vokiečitĮ ir lietuvitĮ kar iai. Jie suėmė kaimo gyventojos Subotk inos brol į
Fed orovičitĮ (jis buvo SSKP nar ys), pas kurį aptiko šov initĮ ar ginkl tĮ. Jinuve dė į miško pak raštį š iaurinėje kaimo dalyje ir ten sušaudė61 • J. Plungė teigė, kad 1941 m. ruden į
lietuvit)bataliono 1-osios Kp kar iai, tarp j ų ir jis pats su savo b(1rio kariais , d alyvavo
baud žiamojoje operacijoje už Minsko. Maždaug 30 km nu o Minsko ats tumu jo
b0rio kariai darė kratą vieno gyventojo sodyboje; kareivis Jonas Šimonis šiaudiniame
stoge apt iko 10 šautuvo šovinit). J. Plu ngė apie rastus šovinius pra n ešė kuopos vadui
ltn. Z. Kemz(1rai, o šis - vokiečit) karininkui. VokiečitĮ karininko įsakymu lietuvitĮ
bataliono kariai FedorovičiLĮ sušaudė maždaug 40 m atstumu nuo jo namo62 •

434

HOLOKAUSTAS
LIETUVOJ
E 1941-1944m
1.1 ~ 1u v ių

Karobelaisvių stovykla (Stalag) Nr. 352
Vokiečiams okupavus Minską, čia buvo jsteigta karo bclaisviq stovyklq, kurios

visos kartu nuo 1941 m. rugsėjo mėn. sudarė karo bclaisviq stovyklą Nr. 352. Jai
priklausė už 5 km nuo Minsko palei Minsko-Molodečno geležinkeli buvusi miško
stovykla (\Va/dlager) ir kitos stovyklos6i. Karo belaisviq stovykloje Nr. 352 vokiečiLĮ
padarytus nusikaltimus tyrusios komisijos 1944 m. liepos mėn . akto duomen imis,
stovyklos kaliniai buvo šaudomi žudynitĮ vietose, kuriq viena buvo 400 m atstu mu į
pietryčius nuo miško stovyklos, prie Gliniščės kaimo, kita - 1,5 km atstumu į šiau rės
vakarus nuo miško stovyklos, prie Petraškevičiq kaimo, treč ia - už 300 m į šiaurės
vakarus nuo miško stovyklos, ketvirta - pietrytinėje Minsko kultūros ir poilsio parko
dalyje.Vokiečiq okupacijoslaikotarpiu buvo sunaikinta apie 119 tCtkst. karo belaisviq
stovyklos Nr. 352 kaliniq64•
Prie stovyklos kaliniq naikinimo prisidėjo mjr. F.Lechthalerio batalionui pavaldus lietuviq policijos 2(12)-asisbatalionas. Atrodo, kad jis naikino karo belaisviq stovyklai Nr. 352 priklausiusios miško stovyklos,kuri buvo už 5 km nuo Minsko palei
Minsko-Molodečn o geležinkelį, kalinius.Vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono operatyviniame pranešimeteigiama,kad 1941m. spalio 15 d. dvi lietuviq apsaugos
dalių kuopos, vadovaujamosnuovadoskarininko, buvo pasiqstos į Minsko civilių belaisvitĮ stovyklą ir sušaudė 625 komunistus65. Šiojeakcijoje dalyvavo lietuvitĮ policijos
2(12)-ojo bataliono 1-osios ir 2-osiosKp kariai. Reikėtq patikslinti akcijos datą. Buvo
minėta, kad 1941 m. spalio 15 d. lietuvių policijos 2(12)-ojo bataliono 1-osios Kp
kariai Logojskorajono SuchajaGoroskaime sušaudė l žmogq. Po sušaudymo 1-osios
Kpkariai sugrįžo į Minską66 • Minėtame vokiečių pranešime taip pat rašoma, kad 1941m.
spalio 17 d. 1-oji lietuviq apsaugoskuopa buvo priskirta prie slaptosios lauko policijos, kuri iškrėtė Kaikovo kaimą (apie 20 km i pietryčius nuo Mi nsko, apie 4 km į
vakarus nuo Minsko- Rudensko geležinkelio)6;. Šie faktai leidžia teigti, kad spalio
15 d. lietuvių bataliono 1-osios Kp kariai tik išvyko į stovyklą vykdyti kalinitĮ naikinimo, o pats naikinimas vyko spalio 16 d. Buvęs bataliono kareivis Stasys Arštikaitis teigė, jog ankstq rytą lietuvių bataliono kariai automašinomis buvo nuvežti už
Minsko, kur buvo karo belaisviqstovykla.Pro stovyklos vartus vokiečiai išvarė didelę
karo belaisvių koloną, kurioje buvo apie 300 žmonių. Juos lietuviq bataliono 2-osios
Kp kariai apsupo ir varė į žudymų vietą apie 500 m nuo stovyklos atstumu . Dalis
2-osios Kp karių saugojo apsupę koloną, kiti stovyklos kalinius grupelėmis varė i
duobę. Pasmerktuosius šaudė 1-osios Kp kariai. Po sušaudymo 2 osios Kp kariai iš
stovyklosatvedė dar dvi kolonas (jose buvo po 300 žmoniq), jas sušaudė 1-osios Kp
kariai"".Buvęs bataliono karys Juozas Vėsa teigė, kad praėjus 2-3 savaitėms po bata·
liono atvykimo i Minską jo kuopa buvo pasiqsta į stovyklą prie Minsko, kurioje buvo
laikomi karo belaisviai. Vokiečiams vadovaujant, tą dieną buvo sušaudyta apie 500
belaisvių. Juos šaudė specialiai sudarytas būrys, kuriam vadovavo jaun . ltn. Antana s
Geceviėius"'. S. Aršt ikaičio ir J.Vėsos duomenys atitinka vokiečių bataliono opera·
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tyvinio pranešimo duomeni s, kad akcijoje dalyvavo dvi lietuvių bataliono kuopos. Be
to, S. Arštikaičio ir J. Vėsos nurodyti nužudytųjLĮ skaičiai (900 ir 500) gana artimi vokiečių pranešime minimam skaičiui (625 nužudytieji). Greičiausiai S. Arštikaitis šiek
tiek padidino , o J. Vėsa sumažino nužudytųjų skaičių. J.Vėsos minimas akcijos laikas
(2- 3 savaitės po bataliono atvykimo i Minską) rodo šią akciją vykus 1941 m. spalio
mėn . Tad galima teigti, kad 1941 m. spalio 16 d. lietuvių bataliono 1-osios ir 2-osios
Kp kariai sušaudė 625 stovyklos Nr. 352 kalinius. Remiantis anksčiau minėtais komisijos l 944 m. liepos mėn. akto duomenimis, taip pat S. Arštikaičio duomenimis, kad
stovyklą nuo žudynių vietos skyrė apie 500 m, galima teigti, jog pasmerktieji buvo
sušaudyti už 400 m į pietryčius nuo stovyklos, prie Gliniščės kaimo.
Voki ečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono operatyvinio prane šimo duome nimis, 1941 m. spalio 18 d. viena apsaugos dal ių kuopa sunaikino 1150 komuni stq,
kalintų Minsko civil ių belaisviLĮ stovykloje70• Pranešimo duomenis iš dalies atitinka
buvusio bataliono kario Martyno Kačiulio parodymai. Jis teigė, kad 1941 m. spalio
mėn., po akcijos Rudenske, vieną ankstyvą rytą lietu vių policijos 2( 12)-ojo bataliono 2-osios Kp kariai iš kareivinių sunkvežimiais važiavo už Minsko, į sovietų karo
belaisvių stovyklą. Čia vokiečiai varė iš barakų belaisvius ir rikiavo juos į koloną (surikiuota apie 400 žmoniLĮ) . Paskui 2-osios Kp jaun. ltn. Jurgio juodžio būrio kariai,
apsupę belaisvių koloną, ją pro stovyklos vartus konvojavo pu sę kilometro i pievą,
ten pasmerktuosius varė į duobę. Juos šaudė kitų 2-osios Kp būrių kariai. Vėliau
jaun. ltn . J. Juodžio būrys atvarė dar dvi belaisvitĮ kolonas (jose buvo po 400 asmenLĮ),
kurios taip pat buvo sušaudytos". M. Kačiulio teiginiai atitinka vokiečių pranešimo
duomenis, kad akcijoje dalyvavo viena lietuviLĮ bataliono kuopa. Be to, M. Kačiulio
duomen imis, 2-osios Kp kariai nužudė apie 1200 žmonių; šis skaičius gana artima s
pranešimo duomenims, pagal kuri uos buvo nužudyta 1150 žmonių. M. Kačiulis per
tardymą 1979 m. teigė , kad sovietų karo belaisvių akcijoje, kai buvo sušaudytos 3
kolonos belaisviLĮ (kiekvienoje jlĮ po 400 asmenų), dalyvavo tik 2-oji Kp72• Remiantis
anksčiau minėtais komisijos 1944 m. liepos mėn. akto duomenimis, taip pat M. Kačiulio duom enimis, kad stovyklą nuo žudynitĮ vietos skyrė apie 500 m, galima teigti,
jog pasmerkti eji buvo sušaudyti už 400 m į piet ryč ius nuo stovyklos, prie Gliniščės
kaimo. Remianti s vokiečių bataliono operatyvinio pranešimo duomenimis ir bataliono karių parodymais, galima teigti, kad 194 1 m. spalio 16 ir 18 d. lietuvilĮ bataliono
kariai sušaudė apie 1775 stovyklos kalinius. Karo belaisvių stovykloje r. 352 vokiečiLĮ padarytus nusikaltimus tyrusios komisijos 1944 m. liepos mėn. akte minima ,
kad vokiečilĮ okupacijos laikotarpiu buvo sunaikinta apie 119 tC1kst. karo bebi sviq
stovyklos Nr. 352 kalinitĮ. Vadinasi, 1941 m. spalio 16 ir 18 d. lietuvitĮ batalionas
sunaik ino apie 1,49 proc. per visą vokiečitĮ okupacijos laikotarpį sunaikintLĮ karo bclaisvit1stovyklos Nr . 352 kalinit1.
Minėtos kalinilĮ naikinimo akcijos buvo ne vienintelės, kuriose dalyvavo lictuviLĮ policijos 2( 12)-asis batalionas. Bataliono kariai dalyvavo ne tik miško stovyklos.
bet ir pačiame Minske buvusios karo belaisviLĮ stovyklos, priklausiusios karo bclais-

436

HOLOKA
USIAS LIETUVOJE
1941- 1944 m

viLJstovyklai Nr. 352,kaliniLJnaikinimo akcijoje. Buvęs 3-iosios Kp vadas Juozas Ūse
lis teigė, kad jis, vykdydamas mjr. A. Impu levičiaus įsakymą,_ s_u savo kuopa vyko
prie Minsko operos teatro. Maždaug po 3 val. 2-osios Kp ka n ai, vadova ujami ltn.
J.Krištaponio, nuo teatro išvyko už Minsko šaudy ti karo belaisv iLĮ, o 3- iosios Kp
kariai liko vietoje. J. Oselis matė, kaip tri mis automašinomis pro teatrą iš m ieste
buvusios karo belaisviLJ stovyklos buvo vežami vokiečių karių saugomi karo belaisviai. Į žud)'n ių vietą buvo nuvykę 3-iosios Kp karininkai ltn. Jonas Klimavičius ir ltn.
Mykolas Dubinskas,jie matė už Minsko 4- 5 km atstumu 2-osios Kp karit/ vykdytą
karo belaisvių šaudymąn. Buvęs 2-osios Kp karys Edvardas Guoga teigė, kad lietuvių
bataliono 2-osios Kp kariai automašinomis kartu su vokiečitĮ kareivių kuopa vyko į
karo belaisviLĮ stovyklą už Minsko. Iš ten karo belaisviai buvo vežami 500 m atstumu nuo stovyklosį žudynių vietą (buvo atvežtos 3- 4 mašinos karo bela isvitĮ) ir ten
duobėje juos sušaudė vokiečių ir lietuviL! bataliono 2-osios Kp kariai. Sušau dyta nuo
100 iki 120 karo belaisviL/.Po to šaudymas buvo nutrauk tas ir atidėtas kitai dienai" .
E. Guogosduomenys, kad iš stovyklos iki žudyniLĮ vietos belaisviai buvo vežami tokį
trumpą atstumą - apie 500 m, vargu ar teisingi. Greičiausiai karo belaisviai buvo atvežti iš Minsko,t. y. tai buvo tie belaisviai, kuriuos kpt. J. Ūselis matė vežamu s pro teatrą
iš pačiame mieste buvusios karo belaisviLĮ stovyklos. Kadangi šaudyme dal yvavo ir
vokiečiai, galima teigti, kad lietuvių bataliono 2-oji Kp gal ėjo sušaudyt i ap ie 55 belaisvius. Remiantisanksčiau minėtais komisijos 1944 m. liepos mė n . akto ir E. Guogos
duomenimis, galima teigti,jog pasmerktieji buvo sušaudyti už 400 m į piet ryčiu s nuo
stovyklos,prie Gl iniščės kaimo.
E. Guogamini, kad kitą dieną po to, kai lietuviai kartu su vokiečių kar iais sušaudė apie l 00-120 karo belaisviL
!, šaudytikaro belaisvių vyko lietuviL)policijos 2(12)-ojo
bataliono 1-osios,2-osiosir 3-iosiosKp kariai (nevyko tik sargybas ėję kariai). Tą dieną
buvo sušaudyta 8-9 tūkst. karo belaisvių 75• J. Ūselis per tardymą teigė, ka d kitą dieną,
po to, kaijis matė pro teatrą už Minsko vežamuskaro belaisvius, 2-oji Kp vėl šaudė karo
belaisvius.Jis teigė (greičiausiai norėdamas sumažinti savo kaltę bylos tyrim o metu),
kad 3-iosios Kp kariai šiose žudynėse nedalyvavo76 • Buvęs bataliono karys Bernarda s
Juočis teigė, jog visoslietuvių bataliono kuopos dalyvavo už Minsko (5- 6 km atstumu)
buvusioskaro belaisvių stovykloskalinit/naikinimo akcijoje. Iš visų lietuvių bataliono
kuopų atrinkti savanoriaikartu su vokiečiais tądien netoli stovyklos buvusiame gr iovyje sušaudė kelisšimtus belaisvių 77. Buvęs bataliono karys Bronius Stimb urys teigė,
kad visas lietuvių batalionasdalyvavokartu su vokiečiais netoli Minsko buv usios karo
belaisviLĮ stov)'kloskal inių naikinimo akcijoje. Jos metu 2-osios Kp kar iai atvesdavo
karo belaisvius,o 1-osios ir 3-iosios Kp kariai juos šaudė. žudynės vyko m aždaug už
pusės kilometro nuo stov)'klos,sušaudytos trys didelės belaisvių grupės. Buvo šaudoma ir kitą dieną 18 . Atrodo, kad B. Stimburys, kaip ir E. Guoga, galėjo dalyvauti
tose karo belai svių Žlld)'nėse, kai l ietuvių bataliono 2-osios Kp kar iai kar tu su vokiečiais sušaudė 100- 120 žmon ių. Kitą dieną jis kar tu su lietuvių ba taliono 1-osios
ir 3-iosios Kp kariais vėl galėjo dalyvauti karo belaisvių žudynėse. Ga limas daiktas,
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jis supainiojo šit! dvicjtĮ egzekucijtĮ eiliškumą ir tardomas teigė, kad ki tą d ieną po
to, kai l ietuviLĮ bataliono 1-osios, 2-osios ir 3-iosios Kp kariai šaudė belaisvius, bOta
dar vienos egzekucijos. E. Guogos nurodyto tą dieną nužudytų karo belaisvitĮ skaičiaus
(8- 9 ttakst.) tikslumo stra ipsnio autor iui patik rinti nepavyko. Autor iaus nuomone, tą
di eną lietuvitĮ bataliono kariai negalėjo nužu dyti tiek karo belaisviLĮ, nes akcijoje da lyvavo ir vokieč iai. Be to, akcijoje galėjo dalyvauti ir kitos karinės-polici nės pajėgos.
B. Juočis teigė, kad lietuvių batalionas kartu su vokiečiais sušaudė kelis šimtus karo
belaisviL/. Galima išvada , jog šios akcijos metu lietuviLĮ bataliono kariai galėjo sušaudyti mažiausiai apie 200 karo belaisvitĮ, nors tikrasis skaičius iš tikrųjų gali bOti kur kas
didesnis. Remiantis 1944 m. liepos mėn. komisijos akto, taip pat B. Juočio ir B. Stimbur io
duo menimis, galima teigti, kad šios akcijos metu buvo šaudom i miško stovyklos kaliniai,
žudynės vyko prie Gliniščės kaimo.
Archyviniai du omenys leidžia teigti, kad lietuviLĮ policijos 2(12)-asis batalionas
galėjo dalyvauti karo b el aisvių naik inimo akcijose, kurios vyko pr ie Petraškevičių
kaimo, t. y. mažda ug 1,5 km atstumu nuo miško stovyklos. Karo belaisvių stovykloje
Nr. 352 vok iečiLĮ padaryt us nusikaltimus tyrusios komisijos 1944 m. liepos mėn . akto
duomen imis, prie šio kaimo buvo aptiktos aštuonios duobės, kurios buvo 2 l m ilgio,
8 m pločio ir 3 m gylio. Žudyni ų vieta buvo už 1,5 km į šiaurės vakarus nuo miško
stovyk1os79 • Buvęs 2-os ios Kp karys Jonas Rutkauskas tardomas teigė, kad 1941 m.
rudenį visas lietuvių batalio nas vyko į Minsko priemiestyje buvusią karo bela i sviLĮ
stovykl ą , kur buvo kalinam i karo belaisviai ir civiliai gyventojai. Iš stovyklos vok iečiai išvarė apie 300 žmonių, juos 2-osios Kp kariai per lau ką konvojavo į žudyni ų
vietą (apie 2- 3 km). Čia buvo iškastos trys duobės, kurių kiekviena galėjo bOti ap ie
20 m ilgio. Paskui lietuviai va rė pasmerktuosius grupėmis (mažda ug po 40 žmo n iLĮ),
juos pagal karin inkL1duoda mas koma ndas šau d ė visi bataliono karia i. Dar gyvus sušaudyt uosius pribaigdavo vokiečia i80 • Autoriaus nuom one, J. Rutkauskas kalbėjo apie
žudynes pri e Pet raškevičitĮ kaimo, nes jo duomenys iš dalies sutampa su mi nėtais
komisijos akto duomenimi s. Toks duomenq atitik imas leidžia teigti, kad 194 l m. ru denį lietuvių batalionas prie PetraškevičitĮ kaimo buvusioje žudynių vietoje galėjo
sunaikin ti ap ie 300 miško stovyklos kaliniLĮ. Mi nėtus komisijos akto duome nis iš dalies atitink a ir buvusio 2-osios Kp kario Stanislovo Gervino duomenys. Jis teigė, kad
194 l m. lapkričio mėn. 2-osios Kp kar iai vyko į karo belaisviq stovyklą už Minsko,
kurią saugojo vokiečiai ir baltarusitĮ policininkai, dėvėję j uodą uniformą. Netru kus
vokiečitĮ kariai išvarė iš stovyklos apie 60- 70 vyn1, kuritĮ dalis dėvėjo kariškas un iformas, kiti buvo apsirengę civiliais drabužiais. Juos lietuviL1bata liono ir vok ieč iq kariai
konvojavo lauko keliu į žuclyniLĮ vietą, kur i buvo 2- 3 km atstumu nuo stovyklos. Kelis
belaisvius, parkritusius ant žemės, vokiečiai nušovė. Duobė buvo iškasta lauke, i j,) gru pėm is suvarom us belaisvius šaudė vokiečiai ir 2-osios Kp kariai 81 • Turint galvoje, kad
kelis belaisvius vokiečiai nušovė pakeliui, galima teigti, jog lietuviq bataliono 2-osios
Kp kariai tą dieną žudyniLĮ vietoje pr ie Petraškevičiq kaimo galėjo sušaudyti apie 30
karo belaisviq. Apibe ndr inant galima teigti, kad lietuviL!policijos 2( 12)-asis batalionas
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\'ok1e.:il1k.lriuomenei okupan1s Kaid,rn,1vosmie5l,) (nuo 1932 m. - DzerzimkJ~,rokiečiai jj v,1dinosenuoju p,1rndinimu), netrukus Oktiabrskajos ir Pervomajskojės g,1t,·ių rajone buvo jsteigt,1s1yd11getas~'. Yp,ltingosios komisijos fašistii
pikt,1d,1rybėms tirti Dzeninsko rajono paramos komisijos 1944 m. spalio 31 d. akto
duomenimi.,okupacijoslaikotarpiubuvo sušaudyta daugiau nei 1,9 ti:1kst.Dzeržinsko miestegyvenusių žydų". Tai leidžia teigti, kad Kaidanavos gete galėjo būti apie
1,9tūk t. kalinilĮ, kurie buvo sušaudrti per 1941 m. vasar,) ir rudenį vykusias akcijas.
Paak 111.Bot\;nniko, Kaidana,·os getas buvo sunaikintas 1941 m. spalio 21 d., kai
at\')'kovokiečių 11-asisrezerrinis policijos batalionas ir lietuviai. Lietuviai sušaudė
geto gywntOJUS
... lllinėto vokiečių bataliono operatyvinio pranešimo duomenimis,
1941m. spalio21 d. j Kaidanavą buvokomandiruotos vokiečitĮ bataliono 2-oji ir 4-oji
kuopos 1rdvi apsaugosdalių kuopos,kurios turėjo patikrinti ir .,išvalyti" Kaidanavą
(apie 40 km i pietvakariusnuo ll!insko).Buvosušaudyta l tūkst. žydų ir komunistųR5•
Archyviniaiduomenysrodo,kad i Kaidanavą vyko lietuvių bataliono 1-osios ir 2-osios
Kpkariai,apie20vokiečių kareivių, 3-4 gestapo karininkai. Tikėtina, jog vyko ir 3-ioji
Kp, tačiau ne visossudėties. Kaidanavojeltn. Z. KcmzOra įsakė 1-osios Kp bC1ritĮ vadams ir kariamseiti i žydtĮ namus,juos suiminėti ir varyti i miesto turgaus aikštę. Į ją
buvosuvarytaapie l tūkst. žydtĮ vyrų, moterų ir vaiktĮ. Paskui bataliono kariai konvojavo pasmerktuosius už miesto,i žudynių vietą. Prieš sušaudant žydai buvo nure ngiami,
išjtĮ atimamivertingesnidaiktai.Nurengtipadėjo ir vietiniai Kaidanavos policininkai.
Lietuviaivarė pasmerktuosiusprie duobių ir šaudė pagal bataliono karininkų komandas. Vokiečių kareiviaiir vietospolicininkaipasmerktųjų nešaudė. Po žudynių lietuvių batalionassugrižo i Minską86•
M. Botvinnikoduomenimis,Kaidanavosžydų žOticsvieta buvo netoli karmelittĮ
vienuolyno,kur buvo iškastaduobė87• Vietos gyventojų duomenimis, lietuviai šaudė
smėlio karjere, kuris buvo netoli Pervomajskojės gatvės. Čia prieš sušaudymą maždaug trisdešimčiai kolūkiečių buvolieptaiškastiduobę'"\ Vokiečių bataliono operatyvinio pranešimoduomenimis,1941m. spalio 21 d. Kaidanavojebuvo sušaudyta l tCikst.
žydų ir komunistų. Kaip teigė buvęs bataliono karys Kazys Adomaitis, tą dieną buvo
,ušaudyta apie l tūkst. žydų 89 • M. Botvinnikoduomenimis, l 941 m. spa lio 21 d. Kaidanavojesušaudyta nuo 1920 iki 2,5 tC1kst.žydų 90 • Liudytoja Ana Jelizarova teigė'.
kad lietuviai sušaudė apie 1,5 tūkst. žydų 91 . M. Botvinniko ir A. Jelizarovospateikti
duomenysnėra teisingi.Dzeržinskokomisijos 1944 m. spa lio 31 d. akte teigiama, jog
okupacijos laikotarpiu buvo nužudyta daugiau kaip J ,9 tūkst. Kaidanavos žydų.
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Per visą ši laikotarpi nužudyti 2606 Dzer?insko rajono žmonės•~. Akte neteigiama,
kad 1,9 tūkst. žydtĮ buvo nužudyta 1941 m. spalio 21 d. Tad minėti A. Jelizarovosir
M. Botvinniko duomenys greičiausiai atspindi Dzeržinsko komisijos nustatytą per
visą okupacijos laikotarpi nužudytų žydtĮ skaiči11 - daugiau kaip 1,9 tt1kst.žmonių.
r-1.Botvinniko skaiči us - 2,5 tC1kst.nužudytlĮjtĮ - veikiausiaiatspindi Dzeržinskokomisijos nustatytą visame rajone nužudyttĮ žmonių skaičitĮ (2606asmenys).Autoriaus
nuomone, tikslesni yra vokiečitĮ bataliono operatyvinio pranešimo ir K. Adomaičio
duomenys. Tad galima teigti, kad l 941 m. spalio 21 d. lietuvių batalionas sušaudė
apie l ttikst. KaidanavosžydtĮ geto kalini11,
t. y. apie 52.63proc. geto kalinių (j11buvo
apie l, 9 lllkst.).
Į Kaidanavą lietuvių bataliono kariai vyko du kartus. Nuo 1941 m. lapkričio l
iki 14 d. i Kaidanavą buvo komandiruoti 138 1-osios Kp kariai.Vykobataliono štabo
Rikiuotės skyriaus karininkai ltn. Vladas Kvietinskas
, 1-osios Kp vadas ltn. Zenonas KemzOra,beirių vadai jaun. ltn. Jonas Plungė ir jaun. ltn. Antanas Gecevičius91 •
Bataliono kariai apsistojo mokykloje,dviejų aukštų pastate"'. Buvęs bataliono karys
Edvardas Mazūra teigė, kad jis su kitais bataliono kariais vyko i Kaidanavą. Kariai
buvo keičiami: vieni atvažiuodavo,kiti išvažiuodavoi Minską. Kaidanavojejis išbuvo
apie penkias dienas95 • Buvęs bataliono karys PovilasLencevičius teigė, kad po 5 dienų
nuo 1-osios Kp karių atvykimo i Kaidanavą atvykovokiečių l-a1opa(joje buvo apie 60
žmon ių). Jai vadovavo vokiečitĮ karininkas, ant kurio milinės buvo SS ženklai - kaukolė su dviem sukryžiuotais kaulais.Tokie patys ženklai buvo ir ant vokiečitĮ karių
kcpuritĮ. Jis kpt. P. Pukiui isakė išduoti kiekvienambatalionokariuipo 90 šovinitĮ ir eiti
suiminėti KaidanavosžydtĮ. Visi žydai - vyrai,moterys ir vaikai- buvo surinkti miestelio aikštėje. Iš jų buvo atrinkta grupė vynĮ, jie buvo nuvesti prie miško užmiestyje
ir ten iškasė dvi duobes. Paskui dalis lietuvių bataliono 1-osios Kp karh1konvojavo
zydus i žudynitĮ vietą, kita dalis karitĮ šaudė pasmerktuosiuspagal ltn. Z. Kemzf1ros
duodamas komandas. Vokiečiai žudynių metu pribaigdavoduobėje esančius dar gyvus, lietuviLĮ sušaudytus asmenis. Žudynės truko maždaug nuo 11 val. ryto iki 17 val.
vakaro, buvo nužudyta daugiau nei 600 žmonių 96• P. Lencevičius teigė, kad, praėjus
savaitei nuo šios naikinimo akcijos, vokiečitĮ kuopa vėl atvyko. Lietuvių bataliono
1-osios Kp kariams buvo išduota po 90 šovini11,jie kartu su vokiečitĮ kuopa išvyko i
miestelį maždaug už l Okm nuo Kaidanavos, ten urinko apie 150žydtĮ, juos nuvedė i
giraitę už 1,5-2 km nuo miestelio ir ten sušaudė. Po žudynių visi grižo į Kaidanavą"'.
Galimas daiktas, kad šios akcijos metu vokiečiai tik pribaigdavodar gyvus, lietuvių
sušaudytus asmenis. P. Lcncevičius teigė, kad, praėjus trims dienoms nuo minėttĮ žudynitĮ, vėl at\'yko SS kuopos kariai ir vokiečitĮ kapitonas.Jis įsakė skirti apie 50 karių,
kurie turės prižit1rėti duobiq kasim,). Netrukus lietuvitĮ bataliono 1-osios Kp kariai
kartu su vokiečiais išvyko i miesteli,kur buvo iškastosduobės. Miestelis buvo apsuptas, suimta daugiau kaip 200 ivairaus amžiaus abiejtĮ lyčitĮ žydq. Pasmerktieji buvo
vedami 2 km už miestelio, i nedideli krt1myną. Jie buvo suskirstyti i kcturi:1sgrupes
po 50 asme1111
ir netrukus lieluvitĮ sušaudyti. Šaudė ir lietuvių bataliono, ir vokiečit1
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briai's. Galimas daiktas, kad ir šios akcijosmetu vokiečiai tik p ribaigdavo dar gyvus,
lietuvitĮ bataliono1-osios Kp karitĮ sušaudytus asmenis. Ap_i
bendrin an t_gali_ma teigti,
kadnuo 1941m.lapkričio l iki 14d. lietuviLĮ bataliono l -os1os Kp kanai galeJOsušaudyti apie950 žmonit), 0 iš viso Kaidanavojeir aplinkinėse vietovėse 1941 m. spalio ir
lapkričio mėn. lietuvitĮ batalionassušaudė apie 1950 žydtĮ,
Kuriose apli nkinėse Kaidanavosvietovėse bataliono kariai galėjo šaudyti pasmerktuosius 1941 m. lapkričio mėn .? M. Botvinnikas teigia, kad nu o 194 1 iki
1943m. 2 km nuo Dzeržinsko(pietvakari tĮ krypti mi) atstumu (t ies Rižavkos gamtine riba) buvo punktas, kur buvo naikinami žydai ir karo belaisviai. Neto li Kaidanavos geležinkelio stoties buvo nutiesta papildoma geležinkelio atšaka. Palei j ą buvo
įrengta Rižavkos pusstotė. Pasmerktieji geležinkeliu buvo atveža mi iš Baltarusijos
ir Vakan1EuroposšalitĮ. Atvežtiejibuvo nurengiami , paskui juo s baudėjai vesdavo
prieduobil) ir šaudydavo.Sušaudytamaždaug nuo 13 iki 15 tūkst. asmemį99. Galimas
daiktas, kad dalis atvežtlĮjtĮ galėjo bC1t
i išlaipinami Kaidanavoje, o vėliau gabenami į
minėtą vietą. M.Botvinnikas mini, kad į šiaurės vakarus nuo Rebinov kos gyvenvietės
(Dzeržinsko r., Dzeržinsko kaimotaryba) miške 1942 m. žiemą hitlerinin kai sušaudė
apie 2,5 tūkst. žydtĮ ' 00 • Galbūt jis nurodo čia per visą vokiečių ok upa cijos laikotarpį nužudyttĮjtĮ skaičitĮ ir naikinimo akcijos būta ne vienos? Tad galima teigti, kad
1941m. lapkričio mėn. l ietuvitĮ bataliono 1-osios Kp kariai gal ėjo šaudyti į Rižavkos pu nktą gabentus žydus, kurie galėjo būti išlaipinami ir Kaida navoje, taip pat
gal ėjo šaudyti Rebinovko
s gyvenvietės žydus.
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Kp vado kpt. Furcho įsakymą, su kariais nuvyko pr ie RadviltĮ rū mtĮ, o vokiečių ba taliono kariai liko miesto aikštėje. Vėliau nuo rūmų lietuvių bataliono 3-iosios Kp
1-ojo bC1rio karia i buvo pasiųsti atgal į aikštę saugoti žydų ' 03 • Prie r(1mų buvo iškasta
duobė, prie kur ios netruk us vokiečiai pradėjo varyti žydų gru pes. Lietuvių bataliono
3-iosios Kp 2-ojo ir 3-iojo būritĮ kariai varė žydus - vyrus, moteri s ir vaikus - į duobes ir šaudė pagal bnrių karinin kų ir skyrininkų komandas. Archyviniai dokum entai
rodo, kad šaudė ir vokiečiai, komandas šaudyti duodavo ir vokiečiLĮ karininkai . Kitą
dieną lietuvi tĮ ir vokiečitĮ bataliono kariai išvyko į Minską '°''. M. Botvinn ikas teigia,
kad 1941 m. spalio 23 d. prie Radvilų dvaro nukank inta ir nužudyta apie l,5 tūkst.
vyrų, moteni ir vaikų 1°5 • Nesvyžiaus komisijos 1945 m. vasario 4 d. akto duom enimi s,
1941 m. rudenį Nesvyžiaus miesto parke buvo sušaudyta apie l,5 tūkst. moterų, vyrų
ir vaikt1106• Buvusio bataliono kario Vlado Griškalausko duo meni mis, Nesvy žiuje
3-iosios Kp kariai su vokieči ais sušaudė apie l tūkst. žmonių 1°7 • J. Ūselis teigė, kad
jo kuopos karia i sušaudė 6- 8 grup es po 20- 25 žmone s (nuo 120 iki 400 žmonitĮ),
kad jo kuopo s karia i Nesvyžiuje su šaud ė mažiau nei 1,5 tūks t. ž monių 108 • Autor iaus
nuomone, būttĮ teisinga manyti, kad tiek vokiečiai, tiek lietuviai prie Radv i lų rū mų
galėjo nuž udyti apylygį skaičių žydų. Vadinasi, lietuvių batalionas 194 1 m. spalio
23 d. prie Radvilų rūmų galėjo sušaudyti apie 750 žydų, t. y. apie 16,66 pro c. Nesvy žiuje iki okupacijos gyvenusių žydų (jtĮ gyveno 4,5 tūkst. ).

Minskas1941m. spalio 26 d.
Nesvyžius
VokiečitĮ kariuomenė Minsko srities Nesvyžiaus miestą okupavo l 941 m. birželio 28 d. (kitaisduomenimis - birželio27 d.). Nesvyžiuje gyveno apie 7 tūkst. žmonit). Daugiaunei pusė miesto gyventojtĮ buvo žydai (maždaug 4,5 tūks t. žmonit)).
Čia buvo įsteigta vietos vokiečitĮ komendantūra, kuriai vadovavo viršila Antonas
Spechtas (g. 1911 m.). Komendantui A. Spechtui buvo pavaldūs vokiečiLĮ 727-ojo
pėstininktĮ pulko 8-osiosKp kariai (apie 20-30 asmentĮ). Jis ir žandarme rijos policijosviršininkas Milleris kartu su vietos policininkais 1941 m. liepo s mėn. įsteigė
žydtĮ getą'°' . Komendanta
s A. Spechtas spalio 23 d. įsakė pradėti žydų naikinimo
akciją. Geto žydai buvo rikiuojami į koloną ir vedami į miesto parką Radvilų dvaro
teritorijoje,kur buvo iškastos duobės. Čia nukankinta ir nužudy ta apie 1,5 tūkst.
sen elitĮ, vyrų, moterų ir vaiktĮ'°2 • Archyviniai duomenys rodo , kad į Nesvyži ų vyko
vokiečių 11-asis rezervinės policijos batalionas ir lietuvių policijos 2( 12)-ojo bataliono 3-iosiosKp kariai, vadovaujami kpt. J. Ūselio. Nevyko tik tie karia i, kuri e budėjo
breivinėse arb_a~irgo _(apie 15 asmemi). Atvykus į Nesvyžių, da lis žydtĮ jau buvo sunn~_ta~11est~. aiksteJe,JUO
Ss~ug~jov'.etos policininkai, kurie ant rankos turėjo baltus
ra1sc1us su uzrašu „Hdfspolize1.J. Uselis,vykdydamas vokiečiLĮ bataliono 3-iosios

1941 m . spalio 26 d., sekma dienio rytą , lietuvių policijos 2( 12)- ojo batalion o
vadas mjr. A. Impulevičius sukvietė kuopt) vadus ir pareiškė, kad reikės dalyva ut i
kariant pogr indininku s - batalionas turės juos saugoti korimo metu, privalo daly vauti visi bata liono kariai. Karia ms, ėjusiems sargybas, dalyvauti nereikėjo.
Ne tru kus mjr. A. Impul ev ičiu s ir kiti bataliono karininkai nuvedė kari us prie
Minsko kalėj imo. Kareiviai buvo su šalmais, ginkluot i šautu vais, aps irengę milinė
mis, nes buvo gana šaltas oras . Karinink ai turėjo šalmu s, kardu s, bu vo gin klu o ti
pistoletais. Pri e kal ėj im o karia i buvo išrikiuoti abiejose gatvės pu sėse, ties šaligatviais. Rikiavim as vyko 9- 10 val. ryto. Netruku s vokiečiai iš kalėjimo išva rė grupę
žmonių - 8 vyrus ir 4 mot eris. Moterim s a nt krt1tinės buvo pakabi ntos lento s su
užrašais vokieč itĮ ir ru stĮ kalbo mis: ,,Mes esame par tizanai ir ša udėme į vokieči tĮ
kareivius." Jiems buvo su rišto s rankos, buvo vedami gatvės vidur iu. Prie kyje, už
jų ir iš šo nų ėjo ginkluoti vokiečitĮ ka reiviai su šunimi s. Bataliono kar eiviai ėjo
iš šon tĮ 109 • Pasmerkti eji buvo Olga Ščerbacevič, jos brolis Piot ras Ščerbaceviči us,
Olgo s sC11rn
s Volod ia Ščerbacevič ius, Kirilas T rusovas (g. 1900 m .), Nad ezda )anuškevič, Niko lajus Kuznecovas. Raudono sios armijo s politin is vadova s Leo nidas
Sori nas, Marija Bruskin a ir kt. 110 Iš tiknĮjtĮ jie n ešaudė į vokieč itĮ kareiviu s, pri kla usė infekc inėje ligoninėje veikusiai pasiprieš inim o orga nizacija i. ) ie aprC1pinda -
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vosveikstančius raudonarmiečius suklastotais pasais ir civiliais drabu žiais, kad šie
galėtų patektiį frontą pas saviškius'' '·

..
.
. •.
Pasme
rktuosiusMinskeketuriose vietose kore Jaun. ltn . Antano Gecev1c1ausvadovaujamos
jagdkoma
ndos nariai, dalyvaujantmjr. A. Im~ul~:iči~1i , l-osio~ Kp vadui
z.Kemzūrai, 3-iosiosKp vadui J. ūseliui, f.Plungei, ). Juodz1u1,r k1t1emskan111nkams.
Dalyvavo
ir mjr.F.Lechthaleris. Pirmojikorimo vieta bu','o_mieliq f~brik_otarpuvartė
Vorošilovo
gatvėje, ten pakartidu vyraiir moteris. Mote na, buvo uzkabmta lenta su
užrašu.Vienasiš pakartųjq buvo pogrindžio organizatori us K. Trusovas 112• Kiti
du pakartiejibuvo M. Bruskina ir Kolia(kitais duomenimis, V. Ščerbacevičius)" 3 •
Antrojikorimovieta - telegrafoar elektros stulpai, tarp kuriq bu vo pr itvirtintas
skersinis.Vienais duomenimis,ši vieta buvo prie kryžkelės, kurios vienas kelias
vedė į Molodečną, kitas - į VilnitĮ. Kitais duomenimis, buvo kariama Komarovkoje,dar kitais- netoli tramvaj ų garažo. Ten buvo pakarti du vyrai ir moteris.
Moteriaiant nugarosbuvoužkabintalentasu užrašu. Prie skersinio privažiavo sunkvežimis
, kurio kėbule buvo pasmerktieji.Vieną iš sunkvežimyje buvusiq vyrq pakorė Vepra
uskas,o moterį - Juozas Knyrimas.A. Gecevičius davė J. Knyrimui prieš
pakariantišgerti degtinės. Mašinapavažiavoį priekį ir pasmerktiej i liko kaboti ant
virvių"'· KazysAdomait
is teigė, kad korimo prie elektros ar telegrafo stulpų dalyviais
buvoStasysVarnas,JonasŠimonis, VladasLeikus ir Stasys Nėnius" 5 • Trečioji korimovieta - skvereprie dramosteatro,priešais karininkų rCmms. Ten buvo įkasti keli
stulpai,kuriuosjungė skersinis.Čia buvopakarti du vyrai ir viena moteris, kuriai ant
krūtinės buvoužkabinta
lentasu užrašu116. Ketvirtojikorimo vieta buvo ant medžitĮ,
augusių skverepriedramosteatro. Liudytoja
s Dmitrijus Sirotinas teigė, kad medžiai,
ant kurių buvokariamipogrindininkai, buvo prie Kario Markso aikštės. Čia ant šakų
buvopakarti duvyraiir viena moteris.Pakartamvyrui buvo užkabinta lenta su užrašu117. Korimoprieteatrometu,kur buvoir vietos gyventojq, vokiečiq karininkas pasakė kalbą. Jiskalbėjo, kad tokslikimaslaukiavisq sovietlĮ partizam i, veikiančiq prieš
vokiečiLĮ karius118• Jaun.ltn. A. Gecevičius korimui prie teatro buvo paskyręs S. Varną, /. Šimonį,). Knyrimą, Veprauską ir S.Nėn ių. Kariant pasmerktuosius dalyvavoir
KazysOzas,V.Leikus,vokiečiai. Kilpas nėrė S. Varnas, ). Šimonis ir J. Knyrimas. Kiti
patraukdavo
laiptelius,ant kurių stovėjo pasmerktieji. Kariant vienas iš pasmerktqjų
nukrito,nes atsirišovirvė. J. Knyrimaspakėlė pasmerktąjį, o S. Varnas pritvirtino
virvę. Poto). Knyrimaspasmerktąjį paleido ir šis liko kyboti 119• Pakartuosius saugojo
batalionokariai.Lavonaikabojoapie tris paras, vėliau juos nuėmė karo belaisviai ir
1
išvežė l0_ Korimasbuvofotografuo
jamas.Bataliono karys Mikolajū nas atnešė Minsko
fotografui
Verneriuiišryškinti juostelę, iš kurios nuotraukl1sau pasidarė ir Vernerio
laborantasD.Sirotinas121. Tad 1941m. spalio 26 d. lietuvių bataliono kariai kartu su
vokiečiais Minske pakorė 12 pogrindin i nkų.

Lietuvių
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443

Sluckas
VokiečitĮ kariuomenė Slucką okupavo 1941 m. birželio 26 d. Netrukus buvo įsteig
tas žydlĮ getas, kuriame okupacijos laikotarpiu buvo kalinama apie 18 t(1kst.žmonių.
Kaliniai buvo naikinami 1941- 1943 m. vykusiose akcijose. Getas sunaikintas 1943 m.
vasario 8 ir 9 d. 122 1941 m. spalio 27 d. 8 val. ryto pas Slucko gebitsko misa rą Hein richą Ca rlą atvyko vokiečių l l -ojo rezervinės policijos tarny bos ba taliono vyr.
leitena ntas ir parei škė, kad bata lionas yra gavęs užduotį per dvi dienas su naikinti
visus Slucko žydu s, kad atvyksta bataliono vadas su 4 kuopų batalionu (iš jq 2
kuopos yra lietuvių partizanų) ir akcija turin t i prasidėti nedelsiant 123• Archyviniai
duomenys rodo, kad į Slucką vyko mjr. A. Impulevič iaus vadova ujamo bat aliono ne
dvi, o trys kuopos 124• Buvęs 3-iosios Kp vadas kpt. ). Ūselis teigė, kad jis į Slucką nevyko,
tačiau bC1davo
atvejų, kai jo kuopa išvykdavo dviem dalimis 125 • Kiti archyviniai duomenys rodo, kad ). Oselis vis dėlto vyko į Slucką 1 26 • Slucke lietuviai suiminėjo ir šaudė
žydus dvi dienas 127 • Šie faktai leidžia teigti, kad į Slucką atvyko mjr. A. Impulevičiaus
vadovaujamo bataliono 1-osios ir 2-osios Kp kariai, o 3-ioji Kp atvyko ne visos sudėties, kad geto kalinitĮ naikinimo akcija vyko 1941 m. spalio 27 ir 28 d. Lietuviai i
Slucką atvyko prieš pietus, apie 12 val. Kariai, vykdydami mjr. A. Impulevičiaus ir
kittĮ karininkl1 įsakymus, kartu su vokiečiais suiminėjo žydų vyrus, moteri s, vaikus ir
varė juos į miesto aikštę. Čia pasmerktuosius saugojo vietos policininkai ir vokiečių
kariai. Į aikštę suvaryta apie kelis tC1kstančius žmonių 128• Gebitskomisarą H. Carlą labai
papiktino vokiečiq ir lietuvitĮ batalionq kariq veiksmai suvarant žydus. Slaptame pranešime Minsko generaliniam komisarui jis rašė, kad vokiečiai ir lietuviai elgėsi labai žiauriai, kad mieste buvo netvarka' 29• Iš aikštės pasmerktieji buvo vežami į parengtą už
miesto žudynitĮ vietą. 1-osios Kp kariai turėjo šaudyti žydus, 2-osios Kp kariai - vežti
sunkvežimiais žydus iš aikštės į žudynitĮ vietą, o 3-iosios Kp kariai - saugoti žydus.
Vėliau 2-osios Kp kariai buvo paskirti šaudyti, 3-iosios Kp - vežti žydus į žudynių vietą, 1-osios Kp - saugoti pasmerktuosius. Paskui šaudė ir 3-iosios Kp kariai. l mašinas
buvo sodinama po 25-3 0 asmenų, juos lydėdavo keli kariai. ŽudynitĮ vietoje žydai
buvo nurengiami iki apatinių, vedami prie duobės ir ten lietuvit1bataliono kariai juos
šaudė pagal karininkq ir puskarininkiq duodamas komandas. ŽudynitĮ vietoje buvo
grupė civilitĮ gyventojų, jie kaskart apkasdavo nužudyttĮ žydų grupę. Vykstant žudynėms, mjr. A. Impulevičius važinėjo su vokiečių kareiviais iš Slucko į šaudym o vietą
ir atgal, stebėjo žudynių eigą. Žydus šaudė ir vokiečiai 130 •
M. Botvinnikas teigia, kad 1941 m. spalio 28 d. lietuvių bata lionas šaudė žydus
už Slucko prie Seliščės kaimo netoli beržyno iškastose duobėse, 2 km pietq kryptimi
nuo kaimo ties Gorochovo gamtine riba 131. Jis tvirtina, kad spalio 28 d. ten buvo nužudyta apie 8 t(1kst. (8712) žmonitĮ, Siloso duobėje sudeginta apie 3 tūkst. žmonilĮ 1 '2 •
Šie duomenys yra neteisingi. Argumentai tokie. Slucko komisijos 1944 m. rugsėjo
29 d. akto duom enimis, ties Gorochovo gamtine riba, kur buvo atkastos 7 duobės,
buvo aptikti 87 12 žmonit! lavonai. Prie Seliščės kaimo siloso duobėje buvo sudeginti
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apie 3 tOkst. žmoniL)palaikai. Iš viso sušaudyta ir siloso duobėje s~1d_eginta 11 712
žmoniut)J. Autoriaus nuomone,šie duomenys atspindi per visą vok1ectLĮ okupacijos
laikota;piSluckenužudytqžmonit!skaičiLĮ. Slucko gyventojas Grigorijus Šmirkovičius
teigė, kadprie Seliščės kaimožydai buvo šaudomi 1941 m. rugsėjo 20 d., spalio 28 ir
29 d. (iš tikrtĮjq 27 ir 28 d.), 1942 m. balandžio mėn. 1 3 ' Vadinasi, M. Botvinnikas ties
Gorochovogamtine ribaper visą vokiečiLĮ okupacijos laikotarpi nužudyttį žydLį skaičiLĮ susiejosu 1941 m.spalio 28 d. žudynėmis, kuriose dalyvavo ir lietuvitĮ batalionas.
G.Šmirkovičiaus duomenimis, prie Seliščės l 941 m. spalio 28 ir 29 d. (iš tikrqjLĮ 27 ir
28 d.) buvonui.udytaapie5 ttikst. žydų 135• Šis skaičius atrodo kur kas patikimesnis už
M. Botvinnik
o nurodytąjį. Valstybės saugumo komiteto prie LSSRMinistni Tarybos
(toliau- VSKprieLSSRMT) 1962m. birželio 26 d. kaltinamojoje išvadoje taip pat teigiama,kadbatalionokariai 1941m. spalio 28 ir 29 d. (ši data netiksli) Slucke sušaudė
apie5 tt:1k
st. žmoniq136• Tad galima daryti prielaidą, kad Slucke minėtomis dienomis
buvosunaikinta apie5 tt:1k
st. žydtĮ. Kadangižydus šaud ė ir vokiečiai, tai lietuviai tiek
žmoniqnegalėjo sušaudyti. Po karoteisti batalionokariai tardomi teigė, kad lietuviai
Sluckenužudė nuo 1,5 lllkst. iki 3 tOkst.žydq137• Imant vidurkį, galima teigti, kad lietuviq policijos2(12)-asis batalionas 1941m. spalio 27 ir 28 d. Slucke galėjo sušaudyti ne
mažiau kaip2250žydq, t. y.apie12,5 proc.visų geto kalinių (jų buvo apie 18 tūkst.).

Kleckas
Vokiečiq kariuomenė Klecko miestą okupavo l 941 m. birželio 27 (kitais duomenimis - birželio26) d.138 Įsitvirtinę Klecke,naciai žydus perėm ė į savo kontrolę.
Žydai buvo izoliuoti, jie privalėjo nešioti skiriamuosius ženklus. Jq žud ynės prasidėjo nuo pi rmqjų okupacijosdienų. Getasbuvo įsteigtas po 1941 m. spalio 30 d.
Kleckožydų žudynių, o panaikintas 1942m. liepos 22 d., kai buvo sunaikinti paskutiniai getokaliniai139. M. Botvinnikas teigia,kad lietuviai dalyvavo spalio 30 d. Klecko
žydų žudynėse 1 40 • Kadšis teiginysteisingas,patvirtina po karo teistų bataliono karių
parodymai,jog į Klecką buvo vykstama po akcijos Slucke141• Buvęs bataliono karys
K. Ozas tardomaskalbėjo konkrečiau - jis teigė, kad lietuvių batalionas i Klecką vyko
po akcijosSlucke, t. y.kitą dieną po jos141•
Vokiečių komendanto Kochoįsakymu 1941m. rudenį i Klecko turgaus aikštę
buvosuvarytivisi miesto žydai,t. y. keletastūkstančiq žmonitĮ. A ikštėje juos saugojo vietos policininkai. Netrukus atvykolietuvių kariai ir vokiečiai , j ie apsupo aikštėje buvusius žydus. Iš žydų buvo atrinkti kvalifikaciją turintys asmenys. Kita dalis
žydų - seneliai, moterys ir vaikai - turėjo bOti sušaudyti143 • Archyviniai du omenys
rodo, kad į Klecką atvykolietuvių bataliono1-osios, 2-osios ir 3-iosios Kp kariai;
3-ioji Kpgreičiausiai atvykone visos sudėties. Bataliono kariai iš aikštės varė žydus i
žudynių vietą ir ten pasmerktuos
ius sušaudė pagal karininkų duodamas komandas1• ·1•
!vykių liudytojaiNikolajus Zadalinas, Vladimiras Zadalinas, Anatolijus Maren iči us
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ir Nikolajus Pankratovičius teigė, kad 1941 m. rudenį lietuviai žydus šaudė Klecko
pakraštyje netoli kapi nitĮ (prie Nesvyžiaus gatvės), kur buvo iškasta duobė 1 •". Kad
žudynilĮ vieta buvo miesto pakraštyje,prie kapinitĮ, patvirtina ir teisttĮ bataliono kariq
parodymai146• Norint atsakyti i klausimą, kiek žydų sušaudė lietuvitĮ batalionas, pirmiausia reikia nustatyti Klecke okupacijos laikotarpiu nužudytų žydtĮ skaičių. Klecko
komisijos 1945 m. balandžio 12 d. akto duomenimis (autoriaus nuomone, šie duomenys atspindi ne vienos, o kelių akcijų metu sušaudytųjų skaičitĮ), netoli kapinių buvo
aptiktos 6 duobės, kuriose rasti 4 158 asmenų palaikai. Kitoje vietoje - prie Starinos
miško - atkastoje duobėje buvo aptikti apie l tūkst. nužudytųjų palaikai. Iš viso atkastose duobėse aptikti 5158 palaikai žmonių, kurių dauguma buvo žydai 147 • N. Zadalino, V. Zadalino ir A. Mareničiaus duomenimis, 1941 m. rudenį netoli kapinių
buvo sušaudyta daugiau kaip 3 tūkst. žydų, o 1942 m. prie Starinos miško nužudyta
dar apie 3 tūkst. žydų 1 '18 • Vadinasi, prie kapinių atkastose duobėse rasti 1158 žmonių
palaikai gali bi:itipriskirtini ir nežydų tautybės asmenims, kiti 3 tūkst. palaikų - žydtĮ
tautybės asmenims. Taigi prie Starinos miško buvo sušaudyta 2 tt1kst. žmonių daugiau, nei nurodyta Klecko komisijos akte {l tūkst. žmonių). Galbūt Klecko komisija
atkasė ne visas duobes, o gal liudytojai nurodė šiek tiek padid intą nužudytųjų skaičių.
Sugretinus Klecko akto ir minėtų asmenų duomenis, galima teigti, jog nacių okupacijos metais Kleckegalėjo būti nužudyta nuo 4 tūkst. iki 6 tllkst. žydų. M. Botvinniko
tyrimai rodo, kad Klecke okupacijos metais buvo nužudyta nuo 10 tūkst. iki 12 tū kst.
žydtĮ 1 19 • Šie skaičiai yra klaidingi, nes jis Kleckokomisijos nustatytą okupacijos laikotarpiu dviejose skirtingose vietose nužudytųjų bendrą skaičitĮ (5158) priskiria prie
atskirų akcij tĮ metu nužudytųjtĮ skaičiaus.
M. Botvinnikas teigia, kad 1941 m. spalio 30 d. netoli kapinių buvo nužudyta
apie 5 tt1kst. žydtĮ15°. Šiejo duomenys greičiausiai yra paimti iš minėto Klecko komisijos akto, pagal kurį prie kapinil) ir Starinos miško per visą okupacijos laikotarpi nužudyti 5158 asmenys. M. Botvinnikas šį skaičitį klaidingai priskyrė vienai konkreč iai
žydų naikinimo akcijai,vykusiai spalio 30 d. Minėtoje VSKprie LSSR MT kaltinamojoje išvadoje teigiama, kad bataliono kariai 1941 m. lapkričio 13 d. (ši data yra netiksli) Klecke sušaudė apie 3 Wkst. žmonitĮ 151 • Pasak liudytojq N. Zadalino, V.Zadalino ir
A. Mareničiaus, 1941 m. rudenį lietuviai netoli kapinilĮ sušaudė per 3 ti1kst. žydtĮ 1 52 •
Po karo teisttĮ bataliono karitĮ duomenimis, lietuviai Klecke sunaikino nuo l tūkst. iki
2 ttikst. žmonitĮ 1 53 • Imant vidurkį galima teigti, kad lietuviai 1941 m. spalio 30 d. Klecke galėjo sušaudyti ne mažiau kaip 2 t(1kst.žydų. Remiantis per visą vokiečitĮ okupacijos la ikotarpį Klecke nužudytų žydtį bendru skaičiumi (nuo 4 tūkst. iki 6 tūkst. žydtĮ),
galima teigti, kad lietuvitį batalionas galėjo sušaudyti nuo 33,3 proc. iki 50 proc. per
minėt,) laikotarpį Klecke nužudyttĮ žydt). Pasak Ch. Gerlacho, po žudynitĮ Klecke vokiečitį 11-asis rezervi nės policijos batalionas daugiau žudynėse nedalyvavo; lietuvitĮ
apsaugos bataliono veiklą kitose akcijose greičiausiai reguliavo vokiečiq SD vadas
Rudolfas Schlegelis154 • Buvęs bataliono karys Baltrus Simonavičius mini, kad l ietuvitĮ
batalionas, grįždamas iš Klecko i Minską, Uzdoje sušaudė apie 15 žydtĮ" 5 .
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Molodečnas

VokiečitĮ kariuome
nei 1941m.birželio26d. okupavus Molodečnq, prasidėjo žydt)
naikinimo akcijos.M.Botvinnikoduomenimis, nuo 1941 m. pabaigos iki 1942 111. spalio hitlerininkaiir policininkaisunaikino nuo 600 iki 3 tf1kst. žydtĮ. Žudynės vyko
0,2 km atstumu nuo miesto, prie Molodečno-Vi\eikos kelio"•. Atrodo, kad žydai
galėjo būti naikinamiper kelias akcijas,kurilĮ vienoje dalyvavo ir lietuviq batalionas.
Įvykių liudytoja
s Aleksandras Šavrovs
kis teigė, kad 1941 m. spalio mėn. (buvo šeštadienis arbasekmadienis) i Molodečną mašinomis atvažiavo lietuviLĮ kariai ir sušaudė
labaidaugMolodečno žydtĮ. Žudynės vykouž upelio, už tilto Vileikos kryptimi, nuo
9 val. ryto iki 3 val. dienos.Tos pačios dienos vakarą jie sušaudė dar vieną partiją
žydt)m. Buvęs batalionokarysJ.Knyrimasteigė, kad 1941m. rudenį lietuviq bataliono 1-osios Kpkariai,vadovaujam
i ltn. Z. Kemztll'OS
, kartu su vokiečit) karininkais ir
kariais mašinomisvažiavo i Molodečną. Geto žydai buvo konvojuojami apie 2 km
už miesto, prie iškasttĮ duobiq. Ten juos lietuviai šaudė pagal ltn. Z. Kemzūros ir
158
būrit) vadų komandas
• Pasak buvusio bataliono kario S. Gervino, 1941 m. rudenį
lietuviq bataliono 1-oji ir 2-oji Kp vyko į Molodečną. 2-osios Kp kareiviai saugojo
apsupę kvartalą miesto pakraštyje,kur buvo laikomi žydai. 1-osios Kp kareiviai ir
vokiečiai automašinomis
vežiojopasmerktuosius į pušyną ir ten juos šaudė. Buvo
sušaudytaapie200žmonių 159• Remiantisšiais duomenimis, galima teigti, kad l 941 m.
spaliomėn. Molodečno miestel ietuvių bataliono 1-osios ir 2-osios Kp kariai gal ėjo
sušaudyti apie 200 žydų. Jei nuo 1941m. pabaigos iki 1942 m. spalio su naikinta
apie 3 tūkst. žydų, vadinasi,lietuviaigalėjo sušaudyti apie 6,66 prae. viSLĮ minėtu
laikotarpiusunaikintų žydų. A. Šavrovskioduomenys rodo, kad lietuviai galėjo nužudyti ir didesni skaičitĮ žydų.

šackas

Šacko miestelyje(Puchovičiq r.) vokiečių okupacijos laikotarpiu buvo įsteigtas
žydų getas.M. Botvinnikasteigia,kad 1941m. spalio mėn. prie šacko- PuchovičilĮ
kelių sankirtos vokiečiai ir lietuviai sušaudė apie 635 žydus. 1942 m. žydtį kapinėse
hitlerininkaiir policininkaisušaudė dar 6 žydus160• Rudensko komisijos l 944 m. spalio 10d. aktoduomenimis, Šackomiestelyje 1941m. spalio mėn. šacko policininkai,
vlasovininkai
ir vokiecių baudėjai sušaudė 635žydus161• Autoriaus nuomone, šis skaičius veikiauatspindi per visą okupacijos laikotarpi šacke nužudytų žydq skaiči q; žydai greičiausiai buvosunaikintiper kelias akcijas,kurių vienoje dalyvavo ir lietuviai.
Yraduomenų, kad 1941m. rudeni į Šacką vyko lietuviq bataliono Jtn. z. Kemzūros
v:do~auja~i 1-o.
sios _Kp kariai ir karininkai. Atvykę jie suiminėjo žydus, varė juos
uz m1est~1rte_n sa_u?e p~galkarininkų duodamas komandas. Sušaudė apie 80 žmomų. Po zudymų v1s1kana, sugrįžo į Minską 1 62 • Manant, jog okupacijos laikotarpiu
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buvo nužudyti 635 Šacko geto žydai, galima daryti išvadą, kad lietuvitĮ bataliono kariai, kurie 194l m. rudenj (galbūt spalio mėn.) sušaudė apie 80 žydlĮ, sunaikino apie
12,59 prae. per vis,, laikotarpi Šacke nužudytq žydt).

Minskas

1926 m. duomenimis, Baltarusijos sostinėje Minske gyveno 53 686 žydai
(40,8 proe. vistĮ miesto gyventojtĮ). Vokiečiq kariuomenė Minską okupavo 194 1 m.
birželio 28 d., daug žydq nes uspėjo išvykti iš miesto. Karo lauko komendant (1ra
1941 m. liepos pradžioje įsteigė Žydq tarybą, kurios nariams buvo isakyta suregistruot i ir pažymėti žydus. Liepos 20 d. pasirodė karo lauko komendanto įsakymas
žydams per penkias dienas persikelti į getą. Persikėli mas vyko iki rugpjūčio l d. Getas
gyvavo,jo kaliniai buvo naikinami nuo 1941 m. liepos 19 d. iki 1943 m. spalio 23 d.
M. Botvinniko duomenimis, Minsko gete bf1ta nuo 80 tūkst. iki 100 tūkst. kaliniq, o
Ch. Gerlacho duomenimis - nuo 50 tūkst. iki 60 tūkst. kaliniq163•
1941m. lapkričio pradžioje i Minską turėjo būti atvežta apie 25 tūkst. Vokietijos,
Austrijos ir Čekijos žydtĮ. Jiems reikėjo parūpinti gyvenamąsias vietas, todėl buvo
planuojama sunaikinti apie 12 tūkst. geto žydq. A operatyvinės grupės štabas atitinkamą įsakymą davė 1941 m. spalio viduryje i Minską išsilįstam SS šturmbanfiureriui
I-lansui I-lenn annui Remmersui, kuris vadovavo iš įvairi ų operatyviniq būrių nar ių
sudarytam būriui. Vykdydamas nurodymą, jis paprašė Baltarusijos SSir policijos vado
Carlo Zennerio paramos. Šis pranešė H. H. Remmersui, kad artimiausiu metu pradės dideles akcijas prieš žydus164• Atrodo, kad jau 1941 m. spalio antroje pusėje buvo
pradėta rengtis žydq naikinimui. Siekiant parūpinti gyvenamojo ploto atvežamiems
žydams, geto žydai tuo metu buvo suimami ir gabenami į stovyklas, iš kurit1 vėliau
turėjo būti konvojuojami i žudynilĮ vietą ir ten šaudomi. Archyviniai duomenys rodo,
kad prie to galėjo prisidėti ir lietuvit) policijos 2(12)-asis batalionas. S. Nėnius teigė,
kad 1941 m. spalio antroje pusėje lietuviq bataliono kariai buvo išrikiuoti prie kareivinių. Bataliono vadas ir vokiečilĮ majoras paaiškino, jog reikės Minske suiminėti
žydus, nurodė vietas, kur suėmimai turi bf1tivykdomi. Lietuviai suiminėjo ir varė žydus i stovyklą miesto pakraštyje (ant upės kranto). Stovykla buvo aptverta spygliuota
viela, ją saugojo vokiečiai. Ten buvo suvaryta apie l tūkst. žydtĮ. Suėmimai vyko
apie keturias dienas16\ Jonas Arlauskas teigė, kad lietuvitĮ bataliono 1-osios, 2-osios ir
3-iosios Kp kariai, vykdydami vokiečiq vadovybės nurodymą, 194 1 m. spalio pabaigoje suiminėjo Minske žydus ir vežė juos į skirtingas vietas. Atskiros kuopos žydus
166
suim i nėjo skirtingose, jie ms nurodytose miesto dalyse . 1941 m. lapkričio 7 d.
rytą vokieči ai , u krai niečit) policininkai ir lietuviai apsupo Minsko geto dalį (apie 15
kvartalL)), kuri buvo Nemigos, Chlebnajos, Respublikanskajos ir Ostrovskajos gatviLĮ
rajone. Jie ėjo į gyvenamuosius namus, suiminėjo ir varė žydus i Jubileinajos aikštę.
Aikštėje žydai buvo rikiuojami į koloną, jiems buvo išdalytos raudonos vėliavos su so-

448

HOLOKAUITAI
LIETUVO
JE 194l 1944 m

vietine simbolika. Iš žydų tarybos pastato išėjo civiliais drabužiais apsirengę asmenys
ir kino kameromis filmavoeisen,J.žydams buvo liepta šypsotis, kad atrodytLĮ laimingi. Kolonapajudėjo Opanskio gatvės link, kur jau stovėjo mašimi kolonos. Žydai buvo
sodinami į mašinas, vežami į Tuči nkitĮ kaimą ir ten šaudomi. Mašinos iš Minsko geto
TučinkiLĮ kaimo kryptimi kursavo visą dieną 16 ' . llolokau sto enciklopedijoje rašoma, kad \ 941 m. lapkričio 7 d. prie TučinkitĮ kaimo nužud yta apie 12 li'1kst. žydLĮ 168 ,
!vykių liudytojos Saros Levinos duomenimis, per lapkričio 7 ir 8 d. vykusią akciją
prie TučinkitĮ kaimo nužudyta apie 12 tūkst. žydųH••. LiudytojLĮ pris im ini mu ose
teigiama, kad l apkričio 7 d. sunaikin ta apie 12- 13 ti'1kst. žydtĮ - Ch. Gerlacho
17 1
duomenimis, nuo lapkričio 7 iki 11d. buvo sunaikinti 6624 žydai •
\ 941 m. lapkričio 7 d. žydq naikinimo akcijai būdinga tai, kad Minsko geto
žydai į žudynitĮ vietą prie Tučinkių kaimo buvo vežami mašinomis. ŽudyniLĮ dieną išrikiuotiems lietuvitĮ bataliono kariams ryšitĮ karininka s vokie tis Spangenbergas
pasakė kalbą, kurioje ragino karius kovoti su komuni stais, sovietų partizanais, naikinti žydus. Prieš išvykstantkariams buvo duotas sausojo maisto davinys. Po to mjr.
A. lmpulevičius bataliono karius nuvedė į Minsko getą, į Komsomolskajos gatvę. Jis
1-osios Kp karius paskyrė šaudyti, 2-osios Kp karius - pristatinėti žydus į sušaudymo
vietą, 3-iosios Kp karius - saugoti getą, sodinti žydus į mašinas. Žydai - vyrai, moterys ir vaikai - sunkvežimiais (kiekviename būdavo apie 30 asmenq) buvo vežami
5- 6 km už miesto,į poligoną, kur buvo iškastos duobės. Be bataliono karitĮ, čia buvo
ir vokiečių karių. žydai buvo nurengiami iki apatiniLĮ drabu žiq, varomi į duobę ir joje
rikiuojami į eilę, veidu į duobės kraštą. Ant priešingo duobės kra što stovėjo \ietuviq
bataliono 1-osios Kp kariai, jie pasmerktuosius šaudė pagal karininkq komandas. Po
kurio laiko 2-osios Kp kariai buvo paskirti šaudyti, o 1-osios Kp kariai - vežioti žydų
iš Minsko į žudyniq vietą. Vėliau šaudė ir 3-ioji Kp,kuriai žudyniq metu vadovavo kpL
). Ūselis, Jis su vokiečiq karininkais buvo prie duobiq ir duodavo nuro dymus. 2-oji Kp
buvo nusiqsta į getą, 1-ojiKpvežiojo žydus i žudyniq vietą 172. Tad kiekg i Minsko geto
kaliniq lietuviai sušaudė 1941m. lapkričio 7 d.? LietuviLĮ batalionas buvo ne vienintelis žudynilĮ vykdytojas.Archyviniaiduomenys rodo, kad tą dieną, kai Minsko žydai
buvo mašinomisvežamiį žudynių vietą, juos suiminėjo ir konvojavo latvilĮ, ukrainiečių batalionų ir vokiečių kariai, Žydusšaudė ukrainiečiai ir vokiečiai 1 73 • Po karo teistų
bataliono kariq pateiktaisduomenimis, lietuviai sušaudė nuo 500 iki 2 tūkst. žydtĮ'1'.
Turint galvoješiuosduomenis ir anksčiau minėtą prie Tučinkių kaimo nužudytlĮ žmonių skaičiLĮ (apie 12tūkst.) galimateigti, kad lietuviq batalionas 1941 m. lapkričio 7 d.
galėjo sušaudyti apie 2 tūkst. žydų.
Vokiečių okupacijos laikotarpiu netoli Malyj Trosteneco ka imo, kuris buvo
11 km už Minsko palei Minsko- Mogiliovokelią, buvo įsteigta koncentracijos stovykla. l ją buvo atvežamikaro belaisviai, politiniai kaliniai, Minsko žydai, taip pat žydai
iš Čekijos, Austrijos,Vokietijos ir Lenkijos, Jie buvo konvojuojami pr ie Blagovčinos
gamtinės ribos ir ten šaudomi. Komisija, tyrusi hitlerininkq nusikaltimus, šioje vietoje aptiko 34 duobes, Čia buvo sunaikinta apie 206 tūkst. žmoniLĮ (kitais duomenimis ,
1 70
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apie 250 ti'1kst., daugiau kaip 500 tūkst. žmoniLĮ) 175 • Archyviniai duomenys leidžia teigti, kad šioje vietoje buvo žudomi žydai, kurie buvo suimti 1941 m. spalio antroje pusėje
siekiant atlaisvinti dalį Minsko geto iš užsienioatvežamiemsžydams, Buvęs 1-osios Kp
bi'1riovadas J. Plungė teigė, kad 1941 m. spalio mėn. buvo gautas įsakymas sušaudyti
suvaryttĮ į getą žydlĮ šeimas. ŽydtĮ šeimlĮ stovyklą nuo kareivinių Červenės gatvėje skyrė daugiau nei l km atstumas. Ten buvo sukasti į žemę stulpai, apjuosti spygliuota viela, stovyklos plotas apėmė apie 100kvadratin ių metrų. Vokiečiq saugomoje stovykloje
buvo laikomi keli tūkstančiai žydq vyrq, moterq ir vaikq. ! stovyklą atvyko lietuvitĮ bataliono 1-osios, 2-osios ir 3-iosios Kp kariai, jie iš stovyklos į sušaudymo vietą nuvarė
apie l ti'1kst. į koloną surikiuotų žydų. Žudyniq vieta buvo maždaug 4 km nuo Minsko,
1-2 km atstumu į kairę nuo Minsko- Smolenskoplento (greičiausiai nuo Minsko-Mogiliovo kelio, kuris buvo greta Minsko-Smolensko kelio). Čia lietuviq bataliono kariai,
stebint vokiečiq karininkams, sušaudė apie l tūkst. žydų 1 ;•. J. Plungė teigė, kad lietuvių
batalionas po kelių dienų toje pačioje vietoje vėl šaudė tos pačios stovyklosžydus. Sušaudyta daugiau kaip l tūkst. žmoniųir., S. Nėnius yra pateikęs žinių apie naikinimo
akciją, kurios metu lietuviq ir latviq batalionq bei vokiečiq kariai iš stovyklos (stovykla
buvo aptverta spygliuota viela) miesto pakraštyje ant upės kranto konvojavo į koloną
surikiuotus žydus į žudynių vietą, kuri buvo 1- 2 km nuo kelio į Maskvą atstumu. Pasmerktuosius šaudė lietuvių, latvių batalionų ir vokiečių kariain. Tad galima teigti,
kad per abi ). Plungės minimas akcijas žydus su lietuviais galėjo šaudyti ir latviai, vokiečiai. ). Plungės duomenimis, buvo sunaikinta apie 2 tūkst. žydq. Peršasi išvada, kad
per abi akcijas lietuvių bataliono kariai galėjo sušaudyti apie trečdalį visti nužudytlĮįtĮ,
t. y. apie 666 asmenis. Autoriaus nuomone, ši akcija galėjo vykti po 1941 m. lapkričio 9
ir 10 d. Borisovo žydtĮ geto naikinimo akcijos,kurioje dalyvavoir lietuviai.
Ankstyvą 1941 m. lapkričio 20 d. rytą vokiečiai, ukrainiečių policininkai ir lietuviai apsupo kelis Minsko žydq geto kvartalus;gyventojamsliepta išeiti į Špalernajos
gatvę. žyda i buvo rikiuojami i koloną po 200- 250 žmoniq (vyrų, moterų, vaikq) ir
varomi i TučinkitĮ kaimą, kur buvo iškastosduobės, paruošta kalkių. Čia pasmerktieji
buvo nurengiami, statomi prie duobės krašto ir šaudomi1; 9 • M. Botvinniko duomenimis, 1941 m. lapkričio 20 d. buvo sušaudyta nuo 10 tūkst. iki 15 tūkst. žmonitĮ '°.
Holokausto enciklopedijoje rašoma, kad prie Tučinkių kaimo buvo nužudyta apie
7 tūkst. žydq181• Pasak liudytojq, nužudyta apie 5 tūkst. žydq182• Tą patį skaičitĮ nurodo
ir Ch. Gerlachas; žudynitĮ priežastis ta, kad nebuvo įvykdytas praeitos akcijos planas
nužudyti apie 12 ti'1kst.žydtJ181• Vienas iš Minsko geto žydtJ naikinimo bruoi.t1buvo
tas, kad pasmerktieji iš geto į žudyniq vietą buvo konvojuojamikolonomi . Archyviniai
duomenys rodo, kad žudynitĮ dieną visi lietuvilJpolicijos2(12)-ojo bataliono karininkai
ir kareiviai nuvyko į Minsko žydq getą, varė žydlĮ moteris, vyrus ir vaikusi aikšti, ir saugojo,). Knyrimo duomenimis, lietuviq bataliono kariai suvarė apie 1,5 ti:tkst.žmonitĮ.
Zigmo Juodžio duomenimis , į aikštę suvaryta apie 4 ti'1kst.žydLĮ (pasak jo, toki skaičių
minėjo patys karininkai),). Knyrimas mini, kad bataliono kariai apsuptą žydq kolon,i
( 1,5 ti'1kst. žmoniq) varė už miesto 4-5 km į negyvenam,}vietovę, kur buvo iškastos
11
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duobės. Pasak z.Juodžio, į žudynių vietą buvo varoma maždaug 200 m ilgio kolona.

S. Varnasmini, kad batalionokariaivarė žydų koloną, kurioje buvo 200-300 žmonių.
Į sušaudymovietą atvykoir keletasvokiečių karininkų bei kareivių. Bataliono kariai
varė pasmerktuosiusį duobes ir šaudė pagal karininkų duo damas komandas. Šaudė
visi batalionokariai1~.M inėti duomenys apie kolonų dydį leidžia teigti, kad lietuviai
į žudynių vietą galėjo konvojuotine vieną žydų koloną, kurios skyrėsi savo dydžiu.
Po karo teistų bataliono karių tardymo metu pateiktais duomenim is, tą dieną, kai
.Minsko geto žydaibuvo kolonomis konvojuojamiį žudynių vietą, lietuvių batalionas
sunaikino nuo l tūkst. iki 1,5tūkst. žydų 185• Z. Juodžio teigimu, į ai kštę buvo suvaryta
apie 4 tūkst., buvo šaudoma visą dieną, sušaudyta keletas tūkstančių žydų 186• Taigi
atrodytų, kad lietuvių bataliono kariai galėjo sušaudyti apie 4 tūkst. žydų. Autoriaus
nuomone, lietuviai galėjo sušaudyti apie 1,5 tūkst. žydų, nes li etuvi ų batalionas
buvo ne vienintelis l 941 m. lapkričio 20 d. naikinimo akc ijos dalyvis. Apibendrinant galima teigti, kad lietuvių batalionas per 194 1 m. lapkričio 7 ir 20 d. akcijas, taip pat akciją, kuri greičiausiai vyko po lietuvių bataliono išvykos į Borisovą
( l 941 m. lapkričio 9- 10d.), sušaudė 4 l 66 Minsko geto žydus. Jei ma nysime, kad vokiečių okupacijoslaikotarpiuMinskogete būta nuo 50 tLLkst.
iki l 00 tūkst. kal inių, tai
lietuvių batalionokariainužudė nuo 4,16proc.iki 8,33 proc. Minsko geto kalinių.

Borisovas
Vokiečių kariuomenė Minsko srities Borisovo miestą okupavo 1941 m. liepos
2 d., karinei administracijaivadovavokomendantas pik. Roscnfeldas. Miesto burmistru buvo paskirtas S. Stankevičius, policijosviršininku - P. Kovalevskis (jis dar carinės Rusijoslaikais dirbo policijoje),saugumo policijos viršininku - Zembino miesto
gyventojas vokietis DavydasEgofas(kilęs iš Pavalgyje gyvenusių vokiečių). l 941 m.
rugpjūčio pabaigojepradėtas steigti žydų getas, kurio teritorija apėmė Krasnoarmejskojės, Slobodkės ir Polockogatvių rajoną. Getas buvo aptvertas spygliuota viela, jame
buvo apie 10 tūkst. kalinių 187• 1941m. lapkričio 8 d. į Borisovą atvyko rajono valsčių
policininkai (apie 80 žmonių), grupė policininkų iš Minsko srities Pleščenicų rajo·
no. Iš Minsko atvykoatsakingasvokiečių SD darbuotojas oberšturmfiureri s Kraffesu
vertėju unteršarfiureriuEiche,apie 50 SS karininkų ir kareivių, tarp kurių buvo daug
latvių. Iš viso į Borisovą susirinko apie 200 policininkų. Borisovo mieste netoli aerodromo karo belaisviaiiškasė tris duobes, kurių bendras ilgis buvo 400 m, kiekviena
3 m pločio ir 2 m gylio188• Lapkričio 9 d. prie geto atvyko policininkai, atvažiavo ma·
šinos. Policininkai varė žydus į aikštę, sodino į mašinas ir vežė i žudynių vietą. žydai
ten buvo varomi ir pėsčiomis (grupėmis po 70-80 žmonių). žudyniq vietoje jie buvo
nurengiami,varomi į duobes ir šaudomi.Pasak D. Egofo,lapkričio 9 d. buvo sušaudyti
7 tūkst. žydų, o lapkričio 10d. - dar apie l tūkst. 189 Iš viso sušaudyta apie 8 tūkst. žydų.
Borisovožydų žudynių vieta buvo 2-3 km atstumu už Borisovo, neto li aerodromo,
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palei Borisovo- Zembino kelią, 15 m atstumu nuo kelio,dauboje prie miško'9().Įvairūs
šalliniai nurodo skirtingą Borisovo geto kalin ių žudyn ių datą. Vienais duomenimis,
žudynės vyko 1941 m. spalio 20-22 d.I 9I Borisovo miesto komisijos, tyrusios nacių
nusikaltimus, 1944m. rugsėjo 12 d. akto duomenimis, žydų geto gyventojai buvo naikinami 1941 m. spalio 7, 8 ir 9 d.I92 Autoriausnuomone, D. Egofopateiktos žudynių
datos yra patikimiausios, nes jis buvo vienas iš šių žudynių organizatoriq.
Archyviniai duomenys rodo, kad lietuviLĮ policijos 2( 12)-asisbatalionas l 94l m.
lapkričio 9 ir 10 d. dalyvavoBorisovo žydų geto kalinių naikinimoakcijoje.Buvęs bataliono karys Antanas Butkevičius teigė, kad 1941 m. spalio ar lapkričio mėn. jis su batalionu dvi dienas buvo Borisovo mieste. Lietuvių ir vokiečių kariai varė žydus iš butų
į aikštę, sodino į mašinas ir vežė už miesto, paskuidar varė pasmerktuosius pėsčiomis į
mišką maždaug už 2 km prie griovių, kur buvo iškastos duobės. Ten žydai buvo nurengiami, varomi prie duobių ir šaudomi. Sušaudytaapie l tūkst. žydų 193• S. Nėnius teigė,
kad už Borisovobuvo sušaudyta 700- 1000 žydų 19'. J. Arlauskoteigimu, 1941 m. rudenį
lietuvių bataliono 2-oji Kp vyko į Borisovą, kur suėmė apie 100ar daugiau žmonių,
juos vedė už miesto ir ten sušaudė. Dalisbatalionokarių (tarp jų ir J. Arlauskas)buvo
sargyboje, turėjo žiūrėti, kad niekas nemėgintų iš miesto pabėgti 195 • K. Ozas tvirtino,
kad lietuvių batalionasdalyvavošaudant žmones Borisovomieste196• Kazys Adomaitis
ir Petras Stanys teigė, kad 1941m. rudenį visaslietuvių batalionasir keli vokiečių karininkai sunkvežimiais važiavo į Borisovą. Ten lietuviq batalionokariai apsupo miestą,
varė žydus (vyrus, moteris ir vaikus) į sandėlius miesto aikštėje. Iš ten bataliono kariai
konvojavo žydus 2-3 km už Borisovo, į žudynių vietą, kur buvo iškastos trys ar keturios duobės. Bataliono kariai pasmerktuosius varė į duobes ir šaudė pagal bataliono
karininkL1duodamas komandas. Pasak K. Adomaičio, tą dieną sušaudyta daug tllkstančiq žydų. P. Stanys tvirtino, kad Borisove sušaudyta daugiau kaip 5 tūkst. žydų 197•
J. Plungės teigimu, Borisove per dvi dienas sušaudyta nuo 5 tūkst. iki 6 tllkst. žydų 198•
VSK prie LSSRMT 1962m. birželio 26 d. kaltinamojoje išvadojeteigiama, kad Borisovo mieste lietuvių batalionas sušaudė apie 8 tūkst. žmonių 199• Autoriaus nuomone,
nužudytųjų skaičius (nuo 5 tūkst. iki 8 tūkst.) veikiau atspindi bendrą lietuvių bataliono kartu su latviais, Borisovoir Pleščenicų rajonų policininkais nužudytų žmonių
skaičių. Remiantis šiais duomenimis ir atsižvelgiantį tai, kad akcija truko 2 dienas,
galima teigti, jog 1941m. lapkričio 9 ir 10 d. lietuvių policijos 2(12)-ojo bataliono
kariai sušaudė ne mažiau kaip l tūkst. žydų, t. y. apie 10 proc. Borisovogeto kalinių
(jLĮ buvo apie l O tūkst.).
Archyviniaiduomenys rodo, kad lietuviLf policijos2( 12)-asisbatalionas į Borisovą
vyko du kartus. Buvęs batalionokarys J. Rutkauskas teigė, kad l 941 m. rudenį traukiniu
mjr. A. Impulevičiaus vadovaujamo lietuvių batalionokariai kartu su vokiečiq batalionu vyko į Borisovo miestą, į akciją prieš partizanus. Pakeliui traukinys buvo apšaudytas.
Borisove suimta apie 300 žmonit), iš jtĮ apie 100 asmem1buvo žydai.Maždaug l km nuo
Minsko atstumu apie 100 žydtĮ ir apie 50 baltarusiLĮ, įtarttĮ palai.kius ryšius su partizanais, buvo sušaudyti. Į žudyniLĮ vielą prie geležinkelio suimtuosiusvarė lietuviL!batalio-
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110 kariai, kartuėjo vokiečiai ir vietos policininkai.Ltn. J. Krištaponis šaudymui buvo
paskyręs 2-osios Kp 1 -ąjį btirį, tačiau dauguma kareiviq šaudyti atsisakė. Tada pasitilytašaudyti savanoriams - atsirado apie 30 žmoniq. Jie buvo surinkti iš kittJ kuo2
ptJ.Kiti apie 150 asmenq buvosuvaryti į vagonus ir išvežti į Minską 0(>. J. Rutkausko
duomenysleidžiateigti, kad 1941 111.ruden į lietuviq bataliono kariai galėj o sušaudyti
apie 100žydq ir apie 50 baltarusitJ.Taigiper dvi naikinimo akcijas Borisovo mieste
lietuvitJ policijos batalionassunaikino apie l ,l tūkst. žydtJ ir apie 50 baltarus itJ. J. Rutkauskasmini, kad dar iki akcijos prieš partizanus Borisovo mieste dalyvavo akcijoje priešvokiečitĮ kariuomenės užnuga1y
je likusius sovietq karius. Jis nenurodo bent
apytikslės akcijosdatos. Kariai važiavoper Borisovomiestą, akcija vyko už Borisovo
maždaug200km atstumu (autoriaus nuomone, jis nurodo per didelį atstumą). Buvo
suimta 500- 700soviettĮ kariq, tarp jų l generolas, l kapitonas ir l leitenantas201•

Baranovičiai

Prieš A ntrąjį pasaulinį karą Baranovičiuose gyveno apie 12 tūkst. žydų. Vokiečiq
kariuomenei1941111. birželio 27 d. okupavus Baranovičius, či a gyveno apie 10 tūkst.
žydų. ŽydtĮ getasmieste buvoįsteigtas 1941 m. lapkričio-gruodžio mėn., į jį suvaryta
apie 15 tūkst. Baranovičių ir aplinki nių miestelių žydų. Geto Žydų tarybai vadovavo
Yehoshua lsiksonas. Pagrindinis žydų žudynių organizatorius buvo Baranovičiq vokiečių saugumo policijosir SD viršininkas unteršturmfiureris (kitais duom enimis hauptšturmfiureris) WaldemarasAmelungas.Baranovičių ir apl inkin ių miesteliq žydai buvonaikinaminuo 1941m. liepospradžios iki 1942 m. pabaigos vykusiose akcijose,dalisžydų deportuoti į koncentracijosstovyklą, kuri buvo Baranovičių rajone,
prie Koldičevo kaimo. Prie Baranovičių 1942 m. vasarą ir ruden į buvo naikinami
ir iš Čekijos, Vokietijos, Austrijos, taip pat iš Minsko geto atvežti žydai 202 • Archyviniai duomenys rodo, kad 1941 m. ruden į į Baranovičiu s buvo atvykę lietuvitĮ
bataliono visų trijų kuopų kariai. Jie geto žydus grupėmis varė už miesto (apie
l km) prie duobiq ir ten sušaudė apie 400 žydų (vyrų , motenĮ ir vaikų) 203 • Tad
galimateigti, kad maždaug 1941m. lapkričio ar gruodžio mėn . lietuvių bat aliono
kariai sušaudė apie400 Baranovičių geto žydų, t. y. apie 2,66 pro c. geto kalinių (jtĮ
buvo apie 15 tūks t.).

rius buvo policijos viršininkas J.Gurlo2'". Jis įsakė žydus uždaryti sinagogoje, ten jie buvo
sušaudyti205• Archyviniai duomenys leidžia teigti, kad šioje naikinimo akcijoje dalyvavo lietuvitĮ policijos 2( 12)-asis batalionas. Kopylio gyventojas žydas Leonidas Gilčikas teigė, kad maždaug 1941 m. lapkričio ar gruodžio mėn. į Kopylį atvyko baudėjų
bOrys, kuriame buvo ir lietuvitJ.Atvykėl iai apsistojo miesto centre buvusiame pastate.
Lietuviai, vokiečiai ir vietos policininkai varė žydus į aptvertą teritoriją šalia sinagogos. L. G ilčikui pavyko pabėgti iš geto ir išvengti mirties; vėliau jis sužinojo, kad
baudėjai , tarp jtĮ ir lietuviai, geto teritorijoje sušaudė daugiau kaip 200 žydtĮ (se nelitĮ,
moteni ir vaiktĮ), kurie negalėjo būti panaudoti darbams206• Pasak įvykitĮ liudytojos
Nadeždos Moroz, 1941 m. rudenį (žemę jau dengė sniegas) atvyko li etuvių baudėj ų
būrys, ginkluotas šautuvais ir automatais. Baudėjai apsupo getą ir prasidėjo žudynės,
kurios vyko dienos metu prie sinagogos. Geto teritorijoje buvo sušaudyti keli šimtai
žmoni ų 207 • 1979m. tardytas buvęs bataliono karys Kazys Aržuolaitis davė parodymus,
kad vieną 1941 m. rudens rytą, apie l l val., lietuvių bataliono 1-osios ir 3-iosios Kp
kariai kartu su vokiečitĮ kareiviais ir karininkais sunkvežimiais važiavo į Kopylį. Žydai buvo suvaryti 1,5 km atstumu nuo miestelio į daržinę, netoli kurios buvo iškasta
duobė. Dalis kareivitĮ apsupę saugojo žudyn itĮ vietą, kiti žydus iš daržinės grupelėmis
varė prie duobės ir šaudė. Sušaudyta apie 300 žydų. Trims žydams pavyko pabėgti į
mišką, užmušus jiems vokiečių iš paskos paleistus šunis. Baigus šaudyti, nužudytieji
buvo palikti neužkasti208• Tikėtina, jog K. Aržuolaičio duomenys apie lietuvių dalyvavimą Kopylio žydų naikinimo akcijoje ir jo pateiktas nužudytųjų skaičius yra tikslūs,
tačiau klaidingi Kopylio žydų žudynitĮ eigos duomenys. J. Plungė teigė, kad Kopylyje lietuviai sušaudė apie 200 žmonių 209 • Pasak Juozo Dainelio, lietuvių batalionas
maždaug l 941 m. gruodžio mėn. vyko į Kopylį ir ten, už miesto, sušaudė apie 275
žmones210• Remiantis visais šiais duomenimis, galima teigti, kad maždaug 1941 m.
lapkričio ar gruodž io mėn. liet uvitĮ batalion o kariai sušaudė vidutini škai apie 250
Kopylio geto kali nitĮ, t. y. nuo 5,5 proc. iki 7,85 proc. visq geto kaliniq (gete buvo
kalinama nuo 3,5 ti"ikst. iki 5 tt1kst.kaliniq).

Berezinas
Vokieč itĮ

kariuom enei 1941 m. liepos 3 d. okupavus Minsko srities Berezino
1941 m. rugpjūčio mėn. lnternacionalnajos gatvėje buvo įsteigtas getas. Į
jį hitler inink ai ir policin inkai suvarė visus Berezino žydus. Išeiti už geto ribtĮ buvo
draud žiama, grėsė sušaudymas. Getas gyvavo iki 1942 m. liepos mėn., jame buvo
kalinama apie 2 tt1kst. žmoniq211. Kaip teigia M. Botvinnikas, viena žydtĮ naikin imo
akcija vyko 1941 m. gruodžio 25- 28 d. Atrinkti geto kaliniai buvo konvojuojami
prie duobės, kuri iš anksto buvo iškasta 150 m atstumu nuo l nternacionalnaj os
gatvės. Čia baudėja i geležiniais virbais iki sąmonės netekimo mušė žydus, varė juos
į duobę ir šaudė 212 • Archyviniai dokum entai rodo, kad į Berezino miestą kartu su
m iestą,

Kopylis

VokiečitĮ kariuomene
i 1941m. birželio26 d. užėmus Kopylio miestą, buvo įsteigtas
iydų getas. Egzistavimo laikotarpiu, t. y. nuo 1941 m. iki 1942 111• liepos 23 d.,
jan'.e buvo kalinama nuo 3,5 tūkst. iki 5 tūkst. žmonių, jie buvo sunaikinti per kelias

akc1Jas.
M. Botvinnikoteigimu(datos jis nenurodo), pirmojo žydtĮ pogromo organizato-
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vokil'čiais huvo atvyk~ ir čia geto kalinius šaudė mjr. A. l mpulcvičiaus vadovauja mo lietul'il!b,1taliono1-osios ir 2-osios Kp kariai. Vokiečiai fotografavo šaudym:1.
Mir. A. lmpulevičius sustabdė šaudymą ir pasakė jiems, kad ncfotografuottĮ. Vo.
kiečiams sutikus, šaudymas buvo tęsiamas. Duobes su nužudyltĮjl) palaikais užbsė
vietos gyventojai1" . Įvykių liudytojai lvanas Znakas ir \Iasi lijus Antipovas teigė, kad
Bere1ine1941- 1942 m. žiemą žydus šaudė vokiečiai ir suomiai. l. Zn ako duomeni mis, buvo sušaudyta apie l tf1kst. žmonit). \l. Antipovui net eko girdėti, kad akcijoje
btlll) dalyvavę ir lietuvit!'" . Greičiausiai jtĮ minimi suomiai iš tikrųjtĮ buvo lietuviai.
M. Boh~nnikasteigia, kad 1941m. gruodžio 25- 28 d. vykusios akcijos metu buvo
nužudyta 940- 1000 žmonių 2 '\ K. Adomaičio duomenimis , 13erezinebuvo sušaudyta
daugiaukaip l tf1kst.žmoniq" 6• J.Plungė, neigdamas vokiečil1 dalyvavimą šaudyme,
tvirtina, kad buvo sušaudyta 500- 600 žmonitĮ 217 • Atsižvelgiant į visa tai, taip pat į
faktą, jog žydus šaudė ir vokiečiai, galima teigti, kad lietuviL!bataliono kariai 1941 m.
gruodžio 25- 28 d. galėjo sušaudyti vidutiniškai apie 500 žmonių, t. y. apie 25 proc. Berezino žydtĮ geto kalinių (jtĮ buvo apie 2 tOkst.).

Batalionas 1942- 1945 m.

Nuo 1942 m. pradžioslietuvių policijos 2( 12)-ojo bataliono veiklos spec ifika pakito,jis nebebuvo naudojamas masinėms žydLĮ ir karo belaisvitĮ žudynėms. Bataliono
kariai ėjo sarg)'bas, dal)'Vavokovos veiksmuose prieš partizanus. Iki 1942 m . rudens
lietuviLĮ batalionas buvo dislokuotas Minske. Dalis bataliono karių saugojo netoli
Minsko buvusius durpynus nuo partizanq, prižiC1 rėjo, kad vietos gyventojai atliktų
jiems skirtą prievolę - po dvi savaitesdirbtų durpyne 218• Taip pat bataliono kariai dal)'Vavoakcijose prieš partizanus. Batalionas l 942 m. rudenį automašinom is važiavo
Smolevičių miesto kryptimi. Smolevičiuose lietuvių batalio no kariai buvo persodinti
į prekinį ešeloną ir išvyko į mišku apaugusią vietovę, per kurią ėjo geležinkelis. Nuvažiavęs keletą kilometrų ešelonas sustojo, bataliono kariams buvo įsakyta apsupti
namą prie miško. Iš namo pradėjo šaudyti, lietuvių batalionas atidengė atsakomąj,Į
ugnį. Kariai įsiveržė į namą ir rado negyvą žmogų, iš jo buvo paimtas pistoletas. Per
susišaudymą žuvo lietuvių bataliono karys ir vokietis. Po to bataliono kariai susėdo į
ešeloną ir grįžo į Smolevičius, iš ten - į Minską 219•
Borisovo rajono Volokių ir Mst)'žiaus kaimų (kaimai neturėjo konkreči os skiriamosios ribos) apylinkėse prie Paliko ežero 1942 m. rudenį veikė partizami brigad~ ,, Dėde Kolia", kuriai vadovavo Piotras Lopatinas. Dalis šios brigados partizamĮ,
taip pat partizanų desantininkų 1942 m. spalio 3 d., šeštadienį, atvyko į VolokitĮ
ir Mstyžiaus kaimus ir apsig)'veno gyventojų namuo seno. Spalio 4 d., sekmadienį, maidau~..12- 13 val. Begomlio keliu į Volokių ir Mstyžiau s kaimus atvyko mjr.
A. lmpulev1c1ausvadovaupmi lietuvių 2( 12)-ojo policijos bataliono kariai. Kartu su
jais buvo latvių ir vokiečių batalionų kariai, kurie po susišaudymo su partizanais

l

1t 1u vlų

1rnllrlj a ir holot..aus tu

455

užėmė šiuos kaimusw . Vėl iau lietuv ini, latviai ir vokiečiai pradėjo suiminėti kaimLJ
gyventojus. Suimta 220- 230 vynJ ir keletas motcni. Dalis suimtųjų buvo uždaryti į
pien inės punkto (kitais duomenimi s, tai buvo duonos kepyklos sandėlis) r(1sį, kiti - į
dar1.in~. kuri anksč iau priklausė kaimo tarybaim . Liudytojas Anatolijus Firago teigė,
kad s uimlLJjLĮ buvo uždar yta ir kaimo tary bos pasta te 2ii _ Taip pat lietuviai kartu su
latviais ir vokiečiais suėmė moterų ir vaikLĮ , kuriuos uždarė į kaimo parduotuvės pas tatą . Pastai,) su žmo nėmis ketinta padegti, į parduotuvės lang us buvo prid ėta šiaudų, šiaudais apdėtas visas pastalas, tačiau ketinimo atsisakyta, moterys ir vaika i buvo
palcistiw . Pieninės ar duonos kepyklos rū syje uždaryti suimtieji 1942 m. spalio 4 el.
buvo sušaudyti prie rC1
sio pastato ir sumesti į rūsį. Bataliono karys Petras Andriuškc vičius matė, kaip pasmerk tuosius šaudė vokiečitĮ viršila. Stani slovas Buineviči us teigė,
kad prie rf1sio buvo sušaud yta gal apie 50 vyrų. Jis mini, jog prie rOsio pasmerktieji
buvo atvedami iš kažkokio pastato, juos atvesdavo lietu vitĮ bataliono kariai 22' . GalbOt
tai buvo A. Firago minima s kaimo tarybos pastatas, kuriame taip pat buvo uždaryta
suimtųjų. Daržinė, į kurią buvo suvar yti pasmerkti eji, 1942 m. spa lio 4 el. naktį buvo
padegta. Vokiečia i buvo apsupę daržinę ir šaudė į liepsnojantį pastatą. Į pastatą š audė
ir l ic tuvitĮ bataliono kariai116 . A. Firago teigė, jog daržinėje degantie ji šaukė. Kad j tĮ
š au ksmtĮ n ebū ttĮ girdėti, buvo įjungtos automašinos ir be perstojo signalizuojam a 1r .
P. Lencevič ius nurodė, kad akcijos metu buvo pakarta s vienas vyras 228 • J. Jurgis leidi nyje „RytLJsavanoris" apie tai rašė: ,,Prasideda bolševikų banditų belaisvilĮ ir grobio
varymas į stovyklą. Tarp sugautųjų buvo belaisvit1,buvo keletas ir maskviečių, matyt,
clesantininkt1,kurių vienas, kaip vėliau paaiškėjo, Lietuvoje „vandravojęs". Na, žinoma,
šis buvo atitinkamai pagerbtas: vietoje sušaudyti - pakar tas."129 Pasak įvyki t) liudytojo
A. Firago, iš vieno namo išėjo parti zanė, kuri laikė rankose kiaušinius. Ji priėjo prie
mašinos, lyg norėdama juos paduoti karininkams, išsitraukė pistoletą ir nušovė lieluviLĮ karinink,). Paskui mėgino pasislėpti, tačiau buvo pagauta ir nuk ankinta 2 ' 0 • ŽinitĮ,
kad šios akcijos metu buvo nužudytas lietuviLĮ karini nkas, autoriui rasti nepav yko.
Autoriaus nuomone, nužudytasi s iš tikrųj ų galėjo bOti latvių karinink as. Naktį, kai
degė daržinė ir lietuvių policijos 2( 12)-ojo bataliono kariai nakvojo kaime, atskrido
lėktuvas ir numetė 5 bombas, kurios lietuviams žalos nepadarėrn . Įvykit! liud ytojo
Vasilijaus Kolodenkos duom enimis, per ši,Į akciją buvo sušaudyta ir sudeginta 220230 žmonit). Tokį nužudytlĮjtĮ skai č itĮ nustatė \lolok iL!ir Mstyžia us kaimq gyvento jaim . A. Firago teigimu, vokiečiams ir lietuviams užpuolant kaimą buvo nužud yta
apie 10 partizam1, jtĮ kfmai nebuvo aptikti 211 • Tad iš viso žuvo 230-2 40 \lolokių ir
Mstyžiaus kaimtĮ gyventoj tĮ, partizam,. Duorncm1, kiek lietuvitĮ po licijos 2( 12)-asis
batalionas, vokiečitĮ ir latvilĮ bataliona i kiekvienas atski rai nužudė žmonit) minėtos
akcijos metu, surasti nepavyko. Šių žmo nit) žf1tį rei kėttĮ vertin ti kaip bt'ndn1 lit'tuvitĮ,
latvitĮ ir vok icčitĮ bataliomi veikimo paclarinj. Tad būtLĮ galima teigti, kad kiekvienas
bataliona s galėjo nužudyt i maždaug po lygt) skaiči LJ pasmerkltĮjų. Vadinasi, l i etuvitĮ
policijos 2( 12)-ojo batalio no kariai 1942 m. spalio 4 d. nužudė nuo 76 iki 80, imant
vidutini škai, apie 78 Volokių ir Mstyžiaus kaimtĮ gyventoju s, parti zanus. Po žuclyn i tĮ
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vokiečiq, lietuviq ir !atvili kariai atiminėjo iš šių kaimų gyventojų namin ius gyvu23
lius, maisto produktus, drabužius, kitus vertingus daiktu s ". Kitą dieną akcija prieš
partizanus buvo tęsiama. Vokiečiq, lietuvių ir latvių bataliom1 karia i ėjo į aplinkinius

miškus, kur įvyko susišaudymas su partizanais .
19-12m. spalio mėn. pradžioje lietuvių policijos 2(12)-as is batalio nas iš Minsko
buvo perkeltas į Kopylį. Batalionas apsistojo vieno aukšto mf1riniame name miesto
viduryje. Bataliono kariai saugodavo vokiečius, kurie vykdavo į kaimu s ati minėti iš
gyventojq maisto produktq. Saugodavo, kad neužpultq partizana i236 • 1942 m. spalio
28 d. bataliono kariai, vadovaujami mjr. A. lmpulevičiaus, kart u su vokiečių karininkais ir kariais vyko i ūkį „Rim" 5- 6 km atstumu nuo Kopylio. Bataliono kariai privalė
jo saugoti vokiečius, kurie iš (1kio turėjo išvaryti gyvulius, pasiimti maisto produktq.
Partizanai norėjo sukliudyti išvaryti gyvulius, puolė l ietuvių batalioną ir vokiečius.
Bataliono kariai, kurie buvo apsupę ūkį, atsišaudydami pasitraukė, vokiečiai gyvulius spėjo išsivaryti.Per susišaudymą partizanai nukovė 1-osios Kp vi ršilą Petrauską,
du bataliono kariai buvo sužeisti, vienas jų - Krasinskas - vėliau m irė 237 • Kopylyje
į akcijas prieš partizanus dažnai vykdavo jaun. ltn. A. Gecevičiaus vado vaujamos
jagdkomandos nariai238 • 1942m. rudenį Kopylyje buvo sugauti trys sovietų par tizanai. juos Kopylyje prie cerkvės, kitais duomenimis - už miesto, s ušaudė jagdko mandos nariai139. 1942- 1943 m. žiemą buvo gauta informacijos, kad ma ždaug 20- 30 km
atstumu nuo Kopylio (Pinsko pelkėse) susitelkė didelės partizanų pajėgos. L ietuvių
policijos 2(12)-asis ir 15-asis batalionai, latvių kuopa ir vokiečių kar iai vyko ten ieškoti partizami. M. Migonis su virtuve taip pat ten vyko, jis saugojo v irtuvę. Minėtos
pajėgos miškuose susidūrė su partizanais, prasi dėjo mūš i s, kurio metu buvo sužeista
apie 12 bataliono karitĮ"0 •
Lietuvių policijos 2(12)-asis batalionas Kopylyje išbuvo iki 1943 m. sausio
mėn. 1943 m. sausio mėn. Šacko partizanai nužudė apie 15 vokiečių policininkų.
Po to 1-oji ir 2-oji Kp buvo perkeltos į Šacką, o 3-ioji Kp liko Kopylyje. Šacke batalionas išbuvo iki tq metq balandžio pradžios. Bataliono kariai saugojo vokiečius,
kurie vykdavo į kaimus ati minėti iš gyventojų maisto produktų, taip pat saugojo
durpynus 2·11• Martyno Kačiulio teigimu, 1943 m. pradžioje į Šacką buvo atvežti du
sužeisti partizanai. Sanitaras J. Šalčiūnas perrišo jiems žaizdas ir jie buvo paguldyt i
ambulatorijos koridoriuje. Sužeistuosius tardė voki ečit1 karin ink as kartu su jaun.
ltn. A. Gecevičiumi . Po tardymo atėjo du kareiviai su neštuvais, išnešė sužeistuosius
i lauką prie tvarto ir išvertė ant žemės. Netrukus atėjo pistoletais ginkluoti 1-osios
Kp kareiviai Petras Jankūnas ir Leonas Šimonis ir partiza nus sušaudė. Vėliau vietos
gyventojai nužudytuosius užkasėw. K. Adomaitis mini, kad Šacke li et uvių po licijos
2( 12)-asis batalionas vyko i operaciją prieš sovietų partizanu s. Buvo sugauti ir pri e
miestelio sušaudyti du partizanaim.
1943 m. sausio 23 d. buvo sudegintas Uzdos rajono Rudkovo kaimas (daugiau
kaip 10 namtĮ), sunaikinta nuo 25 iki 30 kaimo gyventojų, kuri e buvo įtari ami palaikę ryšius su partizanais. Prieš tai netoli kaimo įvyko vokiečių ir partizamĮ susi235
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rėm imas, kuri o metu voki ečiai patyrė didelitĮ nuostoli tį. Šioje akc ijoje dalyvavo ir

lictuviai244. Buvę batali ono karia i Henrikas Salelionis ir Leonas Stonku s teigė, kad
1943 m. prad žioje lietuvit) batalionas netoli Šacko apsupo kaimą ir laikė ji apsuptą
iki ryto. Rytą batalion o kariai ėjo į kai mą , darė kratas, ieškojo soviettĮ partizanų.
Kaimo gyventojai buvo suvaryti į pastatą, jis buvo uždegtas . Pastate buvę žmonės
sudegė. L. Stonku s mini matęs nuša utus 5-6 žmon es. Žmones suimi nėjo, juos sudegino jaun. ltn . A. Gecevi či a us vadovaujama jagdkoman da 245 . Tad galima teigti, kad
l i etuv itĮ policijos 2( 12)-asis batalionas 1943 m. sausio 23 d. sunai kino nu o 25 iki 30,
vidut iniškai apie 27 Rudkovo kaimo gyventojus.
1943 m. pavasari l ietuvių policijos 2( 12)-asis batalionas buvo grąžintas į Minską .
Kareiviai buvo išskirstyti ir ėjo sargyb as durp ynuose, vyko karių dezertyrav imas246 .
Vienais du omenimis, 1943 m . ruden į, kitais duomen imis - 1944 m. vasario m ė n .
lietuvi ų policijos 2(12)-asis batalion as buvo prijungtas prie lietuvių po licijos 15-ojo
bataliono, kurio vadas buvo mjr. Albinas Levickis247 • Iš Minsko 1944 m. birželio 29 d.
lietuvitĮ policijos 15-asis batalionas trau kės i Lydos-Varėn os-Alytaus-Marij a mpo 
lės-Šakių-Jurbarko-Tauragės krypt imi. Kartu traukėsi du ukrain iečių ir baltarusių
policijos batalionai. Į Tauragę batalion as atvyko 1944 m. liepos 26 d. ir čia buvo išformuotas. Kareiviai buvo aprengti vokiškomis vasarinėmis uni formom is ir išs iųsti į
Štetiną, o karinin kai - iš pradžių į Dancigą, vėliau į Adlershorstą. Adlershor ste karinin kai buvo laikomi 2-3 savaites, po to grąžinti į Dancigą staty ti priešlėktuvin itĮ s lėp
tuviq. 1944 m. rugsėjo pabaigoje iš Dancigo buvę lietuvių policijos 15-ojo batalio no
karininkai buvo atvežti į Telšius, kur buvo formu ojami Tėvynės apsaugos pu lkai. Da lis karininktĮ buvo išsi ųsti į Sedą ir dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš Raudonąj ą
arm iją 248 • Dalis buvusio lietuvitĮ bataliono karių iš Štetino (čia jie gyveno kareivinėse,
statė slėptuves nuo bombų, valė iš m iesto griuvėsius) buvo išvežti į Italij,J. Čia jie atvyko maždaug 1944 m. rugpjt1čio mėn. Iš pradži tĮ jie buvo Veronoje, vėliau perk elti į
Bol oniją, ten iki 1945 m. balandžio mė n. kasė apkasu s. Archyviniai duome nys rodo,
kad dalis buvus ių lietuvių bataliono karių buvo įtraukt i i 4-ąją vokieč ių para šiutininklĮ diviz iją kovai su ameriki eči ai s . Jie pr iklausė divizijos darbo batalionams, statė
tiltus, kitus į re ngi n i us. Iš vietos gyventojtĮ kariuomenės rei kmėm s paimdavo gyvu lius. A. Gecevičiaus vadovaujama kuopa buvo i šs itįsta i frontą ir perėjo i angltĮ pusę.
Vokietijai kapituli avus, lietuvitĮ kariai pateko amerikieč iams i nelaisvę, buvo laikom i
Neapali o karo belaisv i tĮ stovykloje, į kuri,J netru kus atvyko Sovi ettĮ Sąjungos atstovai
sp ręsti repatriacijos kl ausimtĮ . Dalis bataliono ka ri tĮ pareiškė nor,1 grįžti į Lietuv,1.
Nuo sovi ettĮ jie s lėpė savo tarny bos batalione faktus, teigė, kad buvo išvežti priverčia
mųjų darbtĮ i Voki et iją. Dalis j tĮ atsid('irė Donbase, kiti parvyko į Lictuvų2 ·1 ".
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Išvados
Nuorodos
Vokiečių okupacijos ( 1941- 1944 m.) laikotarpiu Lietuvoje buvo formuojam i
naciams pavald(1s kariniai-policiniai junginiai, kurie buvo vadinami pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos, savisaugos batalionais, savisaugos dalini ais ir kitais pavadinimais. Dalis lietuviti karinių-policinitĮ formuočitĮ buvo panaud otos žm onit! žudynėms Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje.
1941 m. rugpjl!Čio mėn. Kaune buvo suformuotas 2-asis PPT bataliona s (vadas
mjr. A. lmpulevičius), kuri naciai 1941 m. spalio mėn. kartu su vokiečitĮ 11-uoju rezervinės policijos batalionu išsiuntė i Baltarusijos Minsko sritj kovai su sovietų partizanais. Iš viso išvyko 485 kariai, turintys karininko, puskar ininkio ir kareivio laipsnius.
Žmoniq naikinimo akcijose dalyvavoapie 450 lietuvių bataliono karių, t. y. visos trys
bataliono kuopos.
Nacių okupaci nė valdžia okupuotose Rytų teritorijose vykdė žydų persekiojimo ir
naikinimo politiką. Vokiečiq okupacijospradžioje lietuvitĮ policijos 2(12)-asis batalionas buvo panaudotas Baltarusijos Minsko srities miestuose ir miesteliuose jsteigtiems
žydtį getq kaliniams naikinti. 1941 m. spalio, lapkričio ir gruodž io mėn. batalio nas
daugiau nei penkiolikoje Baltarusijos vietovių sunaikino l 5 452 žydus. ,,Visuotinės lietuvių enciklopedijos" duomenimis, vokiečiq okupacijos laikota rpiu Baltaru sijoje žuvo
apie 0,8 mln.250, o Ch. Gerlacho - nuo 500 tūkst. iki 550 t(1kst. Baltarus ijos žydų 251 • Iš
ši ų duomenq galima daryti išvadą, kad lietuvių batalionas suna ikino nu o 1,93 proc. iki
3,09 proc. visų per vokiečitĮ okupacijos laikotarpį Baltarusijoje nužudytų žydų. Žydtį
žudynėse dalyvavovisti trijų bataliono kuopų kariai.
Batalionas taip pat buvo panaudotas karo belaisvitĮ stovyklų kalinit1 žudynėms.
1941 m. spalio ir lapkričio mėn. maždaugper šešiasakcijas batalionas sunaikino ne mažiau kaip 2360 Minsko karo belaisvių stovyklos Nr. 352 kali nitĮ, t. y. apie 1,98 proc. (iš
119 tūkst.) šioje stovykloje per visą vokiečitĮ okupacijos laikotarpį nužudyttĮ kalinitĮ. Belaisviti naikinimo akcijosedalyvavovisostrys l i etu vitĮ bataliono kuopos.
Naciai okupuotose Ryttį teritorijose persekiojo ir naikino par tizanus, su jais ryšius palaikiusius asmenis, pogrindininkus, paprastus gyventojus. Šiems tikslams jie
panaudojo ir lietuviq policijos 2(1 2) -ąji batalion ą. Batalionas 1941- 1943 m. da ugiau
nei dešimtyje vietovių sunaikino 209 žmones. Žudynėse dalyvavo vist! trijLĮ bataliono
kuopt) kariai. Apibendrinant galima teigti, kad lietuvių policijos 2( 12)-as is bata lionas
1941- 1943m. sunaikino 18 021 žmogtĮ. Ch. Gerlacho duo menimis, vokiečiLĮ okupa 2
cijos laikotarpiu Baltarusijoje buvo sunaikinta nuo 1,6 min. iki 1,7 min. žmon itt Vadinasi, lietuvių batalionas sunaikino maždaug nuo 1,06 proc. iki l , 126 pro c. per
visą okupacijos laikotarpį Baltarusijoje nužu dyttĮ žmoniq.
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" /',l. Į;oTB IIIIHll h, op . ci l. . C. 45- 46, 76, 9 1.
•· P. Sta11101978 m . gruo d1io 27 d. tardymo
protokolas, LYA. f K- 1, ap. 46, b. 1285,
l. 212.
" lbid.
„ S. Varno 1978 m . gruo džio 29 d. tardymo
protokolas, ibid„ l. 9-1.
" Raltarusijo s komend anto 1941 111. spalio
19 d. pran ešimas apie padėtį Baltarusijoje
nuo 1941 111
. spalio l d . iki spalio 16 d., ibid..
ap. 58, b. 47439/3, t. 2, l. l 09- 111.
.. Ch. Gerlach. op . cit., S. 612 .
,.. Z. Kem1ūros 1961 m. spalio 9 d.,/ . Kn),rimo
196 l 111
. spalio 11 d., B. Gaižausko 1962 m.
ko,·o 2 d., P.Tmteri o 1962 m. vasario 22 d.,
K. Ozo 196 1 m . vasar io 17 d. tard ymo pro·
tokolai, LYA,f. K- 1, ap. 58, b. 47386/ 3, 1. l,
l. 98- 99. 288- 289; t. 2, l. 184- 185; t. 3, l. l l l ,
231; /. Plungės 1979 m. balandžio 4 d. tardy·
mo protokolas, ibid., b. 47745/3, t. 2, l. 7980.
" Z. Kemzū ros l 96 1 m . spalio 9 d., J. Knyr imo
1961 m. spalio 11 d., B. Gaiža usko 1962 m.
kovo 2 d., K. Ozo l 961 m. vasario l 7 el.,
S. Varno 1962 m. gegu žės 5 d., S. Nėniaus
1961 m. gruod žio l d., S. Tur šato vos, K. Jermako ir E. Makarevič 1962 m . kovo 24 d.
tardymo pro tokolai, teisiamojo posėdžio
1962 m. spalio (10- 20) d. protoko las, ibid.,
t. l , l. 99- 100, 287- 288; t. 2, l. 185- 186; t. 3,

r=,.,.,,
,.,..,....
.,..
1. 111- 112; t. 4, l. 169- 17 1. 258- 259; t 5,
l. 120- 125; l. 9.1. 260; M. Dudėno 1963 m.
liepos 3 d. t,1rdy1110 protokolas, ibid.,
b. 47439/3, 1. l, l. 6 1- 62; /. Plungės 1979 m.
b.tl.,ndi.io 4 d. tardymo protokolas, ibid.,
b. 47745/ 3, t. 2, l. 80 81.
" 1\1.60TBIIIIIIIIK, op. cit., C. 45- 116. 76, 909 1.
"' lbid., c. 45, 76. 90.
" M. Kačiulio 1980 m. liepos 14 d., E. Guogos 1982 m . vasario 24 d., D. Stimburio
1982 111
. vasario 23 d. tardymo protokolai, LY/\. f. K- 1. ap. 46, b. l 159, l. 68- 69,
2 17. 229; M. Kačiulio 1982 m. rugpjfl1io
16 d., E. Guogos l 982 m. ru gpji1 čio 19 d.
tardymo protokolai, ibid., b. 1160, l. 11,
l 8- 19, 98, 134- 135; J. Plašė inskio 1981m.
vasario 19 d. tardymo protokolas, ib,d.,
b. 1287, l. 24; J. Vuosaičio 1961 m . balandžio 24 d. tardymo protokolas. ibid., ap. 58,
b. 47386/3, t. 3. 1.278- 279.
" E. Guogos 1982 m. vasario 24 d., B. Stimbu rio 1982 m. vasario 23 d. tardymo protokolai, ibid., ap. 46. b. 1159, l. 217, 229;
M. Kač iuli o l 982 m. rugpjūčio 16 d.,
S. Gervino 1982 m. rugpjūčio 18 d. tardymo protokolai, ibicl., b. 1160, l. 12. 66.
'' M. 60TB1tHH1t
K, op. cit. e. 90; Rudensko
komisijos 1944 m. spalio 10 d. aktas, LYA,
f. K- 1, ap. 58, b. 47760/3, 1. 4, l. 8.
4
M. Sut kaus 1948m. rugpji1čio 11d. tardymo
protoko las, ibid., b. 11238/3, t. l, l. 17- 18.
" Ch. Gareliko 1962 m. vasario 23 d., K. Germanovičiaus l962 m. kovo 22 d. tardymo
protokolai, ibid., b. 47386/3, t. 5. 1. 129- 130;
M. 6oTOIIHIIIIK
, op. cit., C. 59.
" 11-ojo rezervinės policijos bataliono l 941 m.
spalio 21 d. operatyvinis praneši111,
1s, LYA,
f. K- 1, ap. 58, b. 47386/3, 1. 6. l. 3.
,. Daltarusijos komendant o 1941 m. sp~lio
19 d. ataskaita apie padėt i Baltarusijoje nuo
1941 m. spalio l d. iki spalio 15 d., ibid.,
b. 47760 / 3, t. 5, l. 255.
" /. Ūselio 1962 m. sausio 25 d. tard)'mo protokolas, K. /\ cl om niėio ir J. Davalgos 1962 m.
birželio (?) d., K. Adomaič io ir Pr.111
0 Planč ii, no 1962 m. birzelio 13 d. akistatos protokolai, ibicl.,b. 47386/ 3, l. 3, l. 56 60; t. 5.
l. 236,24 4.
19
J. Ūselio 1962 m. sausio 25 d., Ch. Gareli-
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ko 1962 m. kovo 23 d., K. Germa novi č1aus
1962 111. kovo 22 d., \~ Gri kal.1usko 1962 m.
vas,,rio 14 d. tard)'mo protoko!Ji. K. Adomai č io ir Z. Kcmzūros 1962 111. bir1elio
(?) d„ K. Adom,tiėio ir /. Davalgos 1962 m.
birželio (?) d. ,1kistatos protokolai, ibid„ t. 3,
l. 59; l. 4. 1. 114; t. 5.1. 129, 131- 132, ISO,
236.
"' Masinės iudyn ės Lietuvoje. d. l. p. 3 11- 312.
1
• J. Kuėinskajos ir S. Janovskajos 1979 m. balandi.io 21 d . !ardymo protokolai. 197? m .
birželio 14 el. kallinamoji išvada, LYA.f. K- 1,
ap. 58, b. 477-1513, t. 3, l. 193- 198; t. 6.1. 138.
" /. Plungės 1979 m. balandžio 16 d. !ardymo
protokolas, ibid„ b. 47745/3, t. 2.1. 88.
•i Verbrec/1e11
der Welmnncht. Di111e11
sione11
ries Vermcl1t1111g
skrieges,S. 227.
„ Komisijos 1944 m. liepos mėn. akt,ts dėl
Stalagc Nr. 352 ir jo apyli nkėse nužudyt ų
asm enų, LYA
, f. K- 1, ap. 58, b. 47386/3, t. 6,
l. 54- 60.
" Masines::udynės Lietuvoje.d. l, p. 3 12.
,. /. Plungės 1979 m. balandžio 16 d. !ardymo
protokolas, LYA.f. K-1. ap. 58, b. -17745/J,
1. 2. l. 89.
•· MJ1si11ės iudynės Lietuvoje,d. l , p. 312.
.. S. A rštikaič io 1962 m. vasario 19 d. tardymo protokolas,/ . Knyrimo ir S. Arštikaič io
1962 m. birželio 5 d. akistatos protokohts,
LYA, f. K-1. ap. 58, b. 47386/3, t. 3, l. 270272; l. 5, l. 207- 208.
" J. Vėsos 1962 m. sausio 24 d. tardymo protokolas, ibid„ l. 3, l. 355.
-. Masinės ::uclynės Lietuvoje,d. l , p. 312.
·, M. Kač iulio 1980 m. liepos 14 d., 1982 m.
rugpj i1 čio 16 d. tardymo protokolai, LYA
,
f. K- 1, ap. 46, b. 1159, l. 70-7 1; b. 1160.
l. 12.
., l\l. Kačiulio 1979 m. balandžio 5 d. tardymo protokolas, ibid., ap. 58, b. 47745/3, t. 3.
l. 25.
' ). Oselio 1962 m. sausio 26 d. tJrd ymo protokolas, ibid., b. 47386/3, t. 3, l. 6l - M .
'• E. Guogos 196 1 m. rugpji1čio 7 d. tardymo
protokol.1s, ibid., l. 321- 322.
.., lbicl.
·, J. Ūselio 1962 m. sausio 26 d. tardymo pro•
tokolas, ibid., t. 3, l. 62- 64.
" IJ.J uoč io 1962 m. kovo 3 d. tardymo proto•
kolas, ibid„ 1. 4, l. 22- 23.
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P. Lenceviči aus 1945 m. birželio 30 d t• d
... r Y·
mo protokolas, ibid., t. 8, l. 19-2 0.
protokolas, 1b1d., l. 3-4.
-. Komisijos l 944 m. liepos mėn. aktas dėl •· lbid., l. 20.
~talage Nr. 352 1r jo apylinkėse nuiud)1Ų " lbid.
99
M. 60TDl111
HIIK,op. cit., e. 41, 66.
a menu, 1b1d.,t. 6, l. 54-60.
). Rutkausko 1961 m. lapkričio 18 d. ir 100 lbid., c. 66.
der Welirmacl,t. o;.
l 981 m. sausio 27 d. tardymo protokolai, 101 Ib1d., c. 49; Verbrcc/1e11
,bid.,t. 3, l. 336-338;ap.46, b. 1287,l. 20.
mrnsio11e11
des l'er11,c/1t
1111
gskrieges, S. l 39;
E11zyklop1idiedcs Holocaust, Frankfurt
" S. Gervino 1962 m. vasario 14 d. tard)'mO
a111Main, 1998, Bd. 2, S. 995; 5enapycb
protokolas, ibid., ap. 58, b. 47386/3, t. 4,
l. 56-,8
y BRn111,111i
Ali'lblllHGli aaiirre 1941- 1945.
311l(blK/lll
lleOblll,MiHCK,1990, C.386.
" l. l\!arščako 1962 m. kovo 22 d. tardymo
l1K,op. cit. , e. 50.
protokolas, ibid.,t. 5, l. 135; M. 6orn11HH11K,lOl M. 60T811Hll
10
• J. Ūselio 1962 m. sausio 23 d., A. Vasausop. cit.,c. 41.
" Dzcriinsko komisijos 1944 m. spalio 31 d.
ko 1961 m. rugpjt1čio 9 d. tardy mo proto kolai, teisiamojo posėdžio 1962 m. spalio
aktas, LYA,f. K-1, ap. 58, b, 47386/3, t. 6,
( 10-20) d. protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58,
l. 89.
b. 47386/3, t. 3, !. 52 54; t. 4, l. 71-72; t. 9,
" M. 60TBIIHHIIK,
op. cit., e. 41.
• Mas111ės ::11dy11ės Lietuvoje,d. l, p. 313.
l. 187;Z. Noliaus-Bili(mo 1983 m. gruodžio
14 d. tardymo protoko las, ibid., b. P- 15 l 95,
" Z. Kemzūros 1961 m. rugsėjo 31 d. ir spal. 155- 156.
lio 4 d., J. Knynmo 1961 m. spalio 9 d.,
K. Adomaičio 1961m. liepos 18 d., S. Bui- 104 J. Ūselio 1962 m . sausio 23 d. , J. Levicko
nev1č1aus 1961 m. rugsėjo 2 d. tardymo
1961 m. hepo~ 24 d ., A. Vasausko 196 1 m.
protokolai, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 47386/3,
rugpjūčio 9 d., Z. Noliaus- Biliūno 196 1 m.
t. l, l. 83-84, 94-95, 280-282;t. 3, L 126,153;
baland,10 19 d. tardymo protokolai, J. Ūse
M. Dudeno 1963 m. liepos 4 d. tardymo
lio ir V.Griškalausko 1962 m. vasario l 5 d.
protokolas, ibid., b. 47439/3, t. l, l. 65-66;
akistatos protokolas, teisiamojo posėdži o
M. Sutkaus 1948m. rugpjūčio 16 d. tardy1962 m. spalio ( l 0- 20) d. protokolas, ibid.,
mo protokolas, ibid., b. 11238/3,t. l, l. 21;
b. 47386/3, t. 3, l. 53- 54; t. 4, l. 63- 64, 72,
P. Stanio l 978 m. gruodžio 27 d. tardymo
103- 104; t. 5, l. 282-283; t. 9, l. 187; Z. Noprotokolas, ibid., ap. 46, b. 1285,l. 84, 87.
liaus-Biliūno 1983 m. gr uodžio 14 d. tar" M. 60T811HHIIK
, op. cit., C.4 1, 65-66.
dymo protokolas, ibid., b. P- 15 195, l. l 55" l. Marščako ir A. Jelizarovosl 962 m. kovo
156; Verbrechender Wehrmacht. Dimensio22 d. tardymoprotokolai, LYA,f. K-1, ap. 58,
nen des Vernic/1t1
111
gskrieges, S. 142- 143.
1
b. 47386/3, t. s,l. 135-137.
"
M. 60TBIIHIIIIK
, op. cit., c. 50.
" K. Adoma1č10 1961m. liepos 18d. tardymo 1"" Newyž1aus komisijos l 945 m. vasario 4 d.
protokolas, ibid., t. 3, l. 126.
aktas, LYA,f. K- 1, ap. 58, b. 47386/3, t. 6,
90
1\1. 60TBIIHHIIK,
Op.cit., C. 41, 65-66.
l. 83.
• A. Jelizarovos1962 m. kovo 22 d. tardymo " J. Ūselio ,r V. Griška lausko 1962 m. vasario
protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 47386/3,
15 d. akistatos protokolas, ibid., t. 5, l. 283.
1
t. 5, l. 138.
,. ). Ūselio 1962m. sausio 23 d. ir birželio l l d.
'' Dzeriinsko komisiJOS1944 m. spalio 31 d.
tardymo protokolai, ibid., t. 3, l. 53, 95.
aktas, 1bid.,t. 6, l. 89.
"' Z. Kemzūros 1961 m. rugsėjo 28 d . ir spalio
" l 941 m. lapknčio 17 d. įsak)mas 2-ajamap4 d.,J. Knyrimo 1961 m. spalio 6 d., ). Davalsaugos batalionui Nr. 54, LCVA,f. R-1444,
gos 1961 m. spalio 31 d., J. Ūselio 1962 111•
ap. l, b. 3, l. 328- 329.
sausio 19 d. tardymo protoko lai, ibid., t. L
.. P. Lcncenčiaus 1961 m. rugsėjo 13 d. tarl. 80- 81, 93-94, 277-27 9; t. 2, l. 37-3 8; t. 3,
dymo protokolas, LYA, f. K- 1, ap. 58,
l. 45- 46; M. Dudėno 1963 m. liepos 3 d.
b. 4i386/3, t. 3, l. 178.
tardymo protokolas, ibid., b. 47439/3, t. l ,
E. .Mazūros 1962 m. vasano 12 d. tardymo
l. 60; Verbrechender Wehrmacht. Dimensio·
protokolas, 1b1d
., l. 241-242.
11e11des Vemic/1tu11gskrieges,
S. 475.
·• 8. St,mbuno 1962 m. gegužės 22 d. tardymo
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6pycK1111
a, Mapm1 6op11coe11a, http-Ji
18 d. tardymo protokolai, 1bid., t. 3, l. 96,
ru.wikipedia.org/wiki 6pycK11H
a, Map1rn_
114, 123- 124.
6op11
coe11
a; A. llnaKc, . llOM())l(CM
eoc- '" D. Sirotino 1962 m. kovo 17 d. tardymo
cra11
omnb cripaBC1111
.11JOCTbr;http-J/www.
protokolas, ibid., t. 5, l. 144- 145.
kackadcom/article.asp?artide=598;
Verbrechm 1" G. Šmirkovičiaus 1962 m. kovo 24 d.
der Wd1m1acht
. Dime11Sio
11
e11des Vemichtu11gs
tardymo protokolas, ibid., t. 5, l. 146;
M. 60TBIIHIIII
K,op. cit., e. 51- 53.
krieges.
s.475.
111 Verbrec/1e
11der Wehr111a
c/1t. Di111
e11
s1onen "' Masi11ės iudy11ės Lietuvoje, d . l , p. 3 14.
1
des Vemic/1t1111
gskrieges,S. 475.
"
Z. Kemzūros 1961 m. rugsėjo 30 d., M. ~li 112 lbid., S. 476- 477; nuotraukos, LYA
, f. K-1,
gonio 1961 m. liepos 2 1 d., S. Mmeikio
ap. 58, b. 47386/3. t. 6, l. 21: t. 9, l. 199: K. Ow
1961 m. gegužės 25 d. tardymo protokolai.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47386/3, t. l , l. 86- 87;
1979 m. gegužės 9 d. tardymo prot okolas, ibid., ap. 46, b. l 285, l. 20.
t. 3, l. 296; t. 4, l. 14; M. Dudėno 1963 m.
liepos 3 d., S. Buinevičiaus 1961 m. rugsėjo
" ' A. Trusovos 1962 m. kovo 16 d. tardymo
protokolas, ibid., ap. 58, b. 47386/3, t. 5,
2 d., L. Mickevičiaus 196 1 m. rugsėjo l d.,
l. 140; 6pycK11Ha
, Map1rn 6op11co0Ha
,
J. Knyrimo 1961 m. rugsėjo 9 d. tardymo
http: / I ru .wikipedia .org/ wiki/ 6pycK11
Ha,_
protokolai, ibid., b. 47439/3, t. l , l. 62, 131,
Map1rn_6op11co0Ha;A. lln aKc,. ll oMolKe
M
139, 165; J. Dainelio 1948 m. sausio 16 d.
BOCCT3
HOBl1TbcnpasewrnsOCTb!", http://
tardymo protokolas, ibid., b. 11238/3, t. l ,
www.kackad.com/article.asp?article=598.
l. 54.
1
114 J. Knyrimo 1961 m. spalio 6 d., K. Ozo
" Teisiamojo posėdžio l 962 m. spalio ( l 0l 961 m. sausio 17 d., K. Adomaičio 1961 m.
20) d. protokolas, ibid., b. 47386/ 3, t. 9,
liepos l 8 d., Z. Juodžio l 961 m. rugsėjo
l. 196.
15 d., A. Trusovos 1962 m. kovo 16 d. tar- 1'" M. Sutkaus 1948 m. rugpjūči o 16 d. tardydymo protokolai, nuotrauk os, ibid., t. l,
mo protokolas, ibid., b. 11238/3, t. l, l. 23.
l. 279; t. 3, l. 114, 123, 16 1- 162; t. 5, l. 140; 1" M. Migonio 1949 m. vasario 25 d. tardymo
t. 6, l. 25; M. Dudėno 1963 m. liepos 3 d.
protokolas, ibid., ap. 46, b. l 285, l. 312.
tardymo protokolas, ibid., b. 47439/3, t. l , "' Z. Kemzūros 1961 m. rugsėjo 30 d., L. Micl. 60; Verbrechen der Wehmwcht. Dime11
sikevičiaus 1961 m. rugsėjo l d., S. Buinevi011e11des Vernichtungskrieges
, S. 478.
čiaus l 961 m. rugsėjo 2 d., K. Majausko
1
1961 m. vasario 18 d., S. Mineikio 1961 m.
" K. Adomaičio l 961 m. liepos l 8 d. tar dymo prot okolas, LYA, f. K- 1, ap. 58,
gegužės 25 d., A. Butkevičiaus 1947 m.
b. 47386/ 3, t. 3, l. 123.
gruodiio l l d., A. Stragio 1946 m. kovo
1
"
Nuotraukos, ibid., t. 6, l. 24; Verbrech
en der
l d., M. Migonio 1949 m. vasario 25 d.,
Welirmacht. Dime11
sio11e11des Vemic/1t1111
gsJuodžio 1948 m. liepos 27 d., [. Staniskrieges, S. 479.
lovaičio l 948 m. gegužės l O d. tardymo
1
" lbid., S. 480; nuotraukos, LYA, f. K-1,
protokolai, ibid., ap. 58, b. 47386/3. t. l ,
ap. 58, b. 47386/3, t. 6, l. 23; D. Sirotino
l. 86-87; t. 3, l. 145, 15 1, 194; t. 4, l. 14; t. 6,
1979 m. balandžio 29 d. tard ymo protokol. 135. 201-202, 224,29 1,324; M. Dudėno
las, ibid., b. 47745/3 , t. 3, l. 232.
l 963 m. liepos 3 d. tardymo protokolas,
1
"
) . Ūselio 1962 m. sausio 19 d. tardymo proibid., b. 47439/3, t. l , l. 62-63; J. Arlausko
tokolas, ibid., b. 47386/3, t. 3, l. 47.
1980 m. birželio 3 d., J. Grigonio 1980 m.
1
" [. Knyrimo 1961 m. spalio 6 d., K. Ozo
birželio 4 d., M. Migonio 1980 111.birže1961 m. sausio 17 el., K. Adomai čio
lio 4 d . tardymo pro tokolai, ibid., ap. 46.
1961 m. liepos 18d. ir 1962 m. vasario28 d.
b. 1159, l. 11- 12, 34, 45; S. Buinevitiau s
tardymo protokolai, K. Ozo ir ). Knyrimo
1961 m. ru gsėjo 2 d. tardymo protokolas.
1962 m. birželio 7 d. akistatos protokolas,
ibid., b. 1285, l. 102.
ibid., b. 47386/3, t. l , l. 278; t. 3, l. 114, 123, "' Masinės ž11dy11ės Lietuvoje, el. l. p. 3 15137; t. 5, l. 213- 214.
3 16.
110
J. ūselio 1962 m.birželio l l el., K. Ozo1961m. 110 z.Kcm:i.ūros 1961 111
. rugsėjo 30 d., J. Knysausio 17 d., K. Adomaičio l 96 1 m. liepos
rimo 1961 m. spalio 9 d ., L. Mickevič iaus
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15 d., K. Aržuolaič10 1948 m. liepos 14 d
1961 m. rugse10 l d.. S. Buinevičiaus
S. Buine,-ičiaus 1948 m. birželio 30 d. ta; '.
1961m.rugse101 d., K. .\la1ausko1961m.
dymo protokolai. ib1d., b. 13l 88/3, 1. J,
,a,.mo IS d. tardymo pro1okolai,K. Dzo
l. 78, 154, 178.
1r J. 1'nmmo 1962 m. biricho - d. akista' 6enapycb )' 8R,1W(llli AŪ•lblHllati ami11e
tos protokolas, P. Raskausko 1947m. lap1941-1945. :J111Įblhnaneow1, e. 265; Klcck,
kričio 1- d., A. Strag10 1946m. kovo l d.,
h11p:likleėkl 127.narod. ru/c-5. html.
1\1..\hgomo 1949 m. vasario 25 d., J.Sta" .M. 6orn11111111K,
op. cit., e. 41-42, 66- 67,
n,slornčio l 948 m. gegužės l Od. tardymo
86; \'. Zadahno, L. Govšos 1962 111.kovo
protokolai, LYA,( K-1, ap. 58, b. 47386/3,
21 d., N. Zadalino 1r V. Zadalino 1945 m.
t.1,l.86-87,282-284;t.3,I. 145, 151-152,
balandi,o 1•1d, A Marcničiaus 1945 111_
194; t. 5, l. 212; t. 6, l. 130 131, 201-202,
balandžio 15 d. tardymo protokolai, I.YA,
224, 324; M. Dudeno 1963 m. liepos 3 d.
f. K l, ,tp. 58, b. 47386/3, t. 5, l. 162, 164tardymo protokolas, ibid., b. 47439/3, t. l,
165; t. 6, l. 70 71, 74, 81.
l. 63-64; M. Sutkaus 1948 m. rugpjučio
op. cit., e. 86.
16 d. tardymo protokolas,ibid.,b. 11238/3, '" M. born1111m1~.
t. l, l. 20; J.Grigonio l 983 m. rugsėJ0 28 d. '" L. Mickevičiau~ 1961 m. rugsėjo l d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58,
paa1~kmimas,ibid., b. P-1519, l. 105-106;
b. 47439/3, t. l, l. 139; J. Arlausko 1961 m.
J.Arlausko 1980m. b1ri,elio3 d., J. Gngonio 1r M. Migonio 1980m. birželio 4 d.
rugsėJO l d. tardymo protokolas, ibid.,
b. 47386/3, t. 3, 1.365.
tardymo protokolai, 1bid., ap. 46, b. 1159,
l. 12-13, 34-35, 46; K. Ozo 1978m. gruo
"· K. Ozo l 978 m. gruodžio 22 d. tardymo
protokola~. ibid., ap. 46, b. 1285, l. 13.
dž10 22 d., K. Aržuolaič10 1979 m. kovo
15d. tardymo protokolai, 1bid.,b. 1285, 1•· V. Zadalino.l.. Govšos1962 m. kovo 21 d.,
l. 12,75.
N. Zadalino ir V Zadahno 1945 111.balanM. 60TDIIHIHIK,
op. cit., C.51, 78.
džio 14 d., A. Mareničiaus 1945 111.balan0
· Jbid.
, e. 51 52, 78, 91.
džio 15 d. tardymo protokolai, ibid., ap. 58,
"' Slucko komisijos 1944 m. rugsėjo 29 d.
b. 47386/3, t. 5, l. 162, 164- 165; t. 6, l. 70aktas, LYA,f. K l, ap. 58, b. 47760/3, t. 4,
71, 74. 81.
l. 42.
'" K. Ozo 1961m. vasario 17 d., S. Buinevičiaus
"' G. Šmirkovičiaus 1962 m. kovo 24 d. tar1961 m. rugsėjo 2 d., P. Raškausko 1962 m.
dymo protokolas, ibid., b. 47386/3, t. 5,
kovo 7 d., M. Migonio 1961 m. liepos 21 d.,
l. 146- 147.
J.Grigonio l 961 m. rugsėjo 3 d., J.Arlausko
'' lbid.
1961 m. rugsėjo l d., M. Migonio 1949 m.
Valstybe; saugumo komiteto prie LSSR
va5ano25 d., Z. Juodžio 1948 111.
liepos 27 d.,
Ministrų Tarybos 1962 m. birželio 26 d.
J.Arlausko 1948 m. rugpjūčio 5 d., J.Grigokah1namoJ1išvada, ibid.,t. 8, l. 267.
nio 1948 111.
rugpjūčio IO d., J.Stanislovaičio
' Z. Kemzuros 1961m. rugsėjo 30 d., J.Kny1948 m. geguž,ė; l O d. tardymo protokolai,
rimo 1%1 m. spalio9 d., A. Stragio1946m.
ibid., t. 3, l. l lO, 152-153, 219-220, 296korn l d., J.Stanislovaičio 1948 m gegužės
297, 300-301, 365; t. 6, l. 225,2 91, 295-296,
10 d. tardymo protokolai, ibid., t. l, l. 87,
324-325; P. Raškausko 1963 m. liepos 5 d.
283; t. 6, l. 201-202, 324; K. Ozo ir P. Raštardymo protokolas, ibid., b. 47439/3, t. l ,
kausko 1947 m. lapkričio 18 d. akistatos
l. 150-152; M. Sutkaus 1948 m. rugpjūčio
pro1okola;,1bid.,b. 12476/3,l. 41;Z. Juodžio
16 d. tardy1110protokolas, 1b1d., b. 11238/3,
l 948 m. liepos 29 d., 8. Simanavičiaus
t. l, l. 20.
l 948 m. birieho 22 d., J. Stanislova1čio
" N. Zadalino ir V. Zadalino 1945 m. balan·
l 948 m. liepos 9 d. !ardymo protokolai,
džio 14d., A. Marcničiaus 1945 111.
balandžio
l. Mickevičiaus ir J.Kardoko 1948 m. lie15 d. tardy1110protokolai, ibid., b. 47386/3,
pos 20 d., L. Mickevičiaus ir J.Dainelio
t. 6, l. 71, 74 75, 80-82; N. Pankratovičiaus
1948m. rugpjūčio 20 d. aki,tatos protokol 979 m. balandžio 24 d. tardymo pro tokolas, ibid., b. 11238/3,t. 1,1.100-101, 198,210;
las, ibid., b. 47745/3, t. 3, l. 17- 19.
L 2, l. 221;J. Stanislova1čio 1948m. gegužės ,.. P.Raškausko 1947 m. lapkričio 17 d., J. Sta-
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nislovaičio 1948 m. gegužės l O d. tardymo
protokolai, ibid., b. 47386/3, t. 6, l. 13l ,
324-325; B. Simanavičiaus 1948 m. bir1elio 22 d. tardymo protokolas, 1bid.,
b. 11238/3, t. l , l. 101; K. 0,o 1979 m.
gegužės 14 d. tardymo protokolas, 1bid.,
ap. 46, b. l 285, l. 20.
Klecko komisiJOS 1945 m. balandžio 12 d.
aktas, ibid., b. 4738613,t. 6, l. 65.
N. Zadalino ir V. Zadalino 1945 m. balandžio 14 d., A. Marcničiaus 1945 m. balan
džio 15 d. tardymo protokola,, ibid., l. 71,
74-75, 80-82.
M. 6oTBIIH
Hl1K,op. cit„ C.41-42, 66-67, 86.
Jbid., c. 86.
Valstybės saugumo komileto prie LSSR
Ministrų Tarybos 1962 m. birželio 26 d.
kaltinamoji išvada, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 4738613, t. 8, l. 267-268.
N. Zadalino ir V. Zadalino 1945 m. balandžio 14 d., A. Mareničiaus 1945 m. balandi.10 15 d. tardymo protokolai, 1bid., L 6,
l. 71, 74-75, 80-82.
z. Juodžio 1948 m. liepos 27 d., J. Arlaus
ko 1948 m. rugpjūčio 5 d., J.Stanislova1č10
1948 m. gegužės 10 d. tardymo protokolai,
ib1d.,l. 291,295,325; P. Raškausko 1947 m.
lapkričio 17d. tardymo protokolas, K. Adomaičio ir P. Raškausko l 947 m. lapkričio
19 d. akistatos protokolas, ibid., b. 12476/3,
l. 18, 45; K. Aržuolaičio 1948 m. liepos
14 d., S. Buinevičiaus 1948 m. birželio 30 d.
tardymo protokolai, ibid., b. 13188/3, t. l,
l. 154, 178; J. Dainclio 1948 m. rugpjūčio
3 d., B. Simanaviėiaus 1948 m. birželio
22 d., S. Gervino l 948 m. liepos 28 d. tardymo protokolai, L. Mickevičiaus ir J.Dainelio 1948 m. rugpjūčio 20 d. akistatos
protokolas, J. Kardoko l 948 111. liepos 23 d.
tardymo protokolas, L. Mickcviči,u1; ir
J.Kardoko 1948 m. liepos 20 d., S. Ger\'ino
ir J. Grigon,o 1948m. rugpJt1čio 21 d., J.Arlausko ir M. Kačiulio l 948 m. rugpJučio
25 d. akistatos protokol,1i,ibid., b. 11238/3,
t. l, l. 73, 101,201-202. 2 19,231; t. 2, l. 210,
226,236.
Ch. Gcrlach.op. cit., S. 617.
11.Simonavičiaus ir P. Stcponkaus 1948 m.
rugpjt1čio 25 d. akistatos protokolas, LYA,
f. K- 1, ap. 58, b. 11238/3, t. 2, l. 242.
M. D0Tllllllllf1K
,Op.cit.,c.57,72.89; 6em1pycb
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y B11J111Kmi
A1i•tblHHmi 8QŪHe 1941-1945.
31111b1Kna11eilb1R,
c. 325.
,,. A. Šavrovsk10 1962 m. gegu?ės 12 d.
tardymo protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58,
b. 47386/3, t. 5, l. 166-16 7.
"' J. Knyrimo 1961 m. spalio 11 d. !ardymo
protokolas, ibid., t. l, l. 286-287.
'" S. Gerv11101962 m. vasario 13 ir 14 d. !ardymo protokolai, ibid., b. 47386/3, t. 4,
l. 50-51, 57-58.
lf:iOM. 60Tnu 111mK, op. cit., e. 77 78.
1 1
•

Rudensko komisijos 1944 m. spalio 10 d.
aktas, LYA,f. K-1, ap. 46, b. 1287, l. 54.
'" J. Plungės 1979 m. sausio 18 d. ir balandžio 26 d. tardymo protokolai, ibid., ap. 58,
b. 47745/3, t. 2, l. 27-28. l 12-113.
1•• YHLtsmQ)l(euue
eBpce8 CCCPB zoilbl 1,e,1eiŲ<o1i
OKK)"U'LlUU
( l 9-1
l - l 94-1).C6op1111K
OOK)"<l?IIIII06
u Mamepua,108,
Ji1epyca,r1t\t,
1991.e. 86-87;
M. 6cm111HHJ11<,
op. cit., e. 11-21;E11zyldopM1e

desHolocaust,Frankfurtam .Main.1998, 8d. 2,
S.950-951;8d. 3, S. 1570;Ch. Gerlach,op.al,
S.625; Mirna«>e reTTO, http-J/www.mmskoldnew.com/Getto/Getto.htm.
,.. Ch. Gerlach, op. cit., S. 625.
"' S. Nėniaus 1947 m. rugsėjo 26 d. tardymo
protokolas, LYA,f. K-1, ap. 58, b. 9592/3,
l. 48.
,.. J. Arlausko 1948 m. liepos 2 d. tardymo
protokolas, ibid., b. 11238/3, t. l, l. 121.
'" M. 60TBHIIH'1K,Op.cit.,c.15;
'-lep11aRKllllla,
811
/lbHIOC,1993, C. 112-113; M1111CKOC
reno, http://www.minskoldnew.com/Get•
to/Getto.htm.
'" E11zyklopadiedes Holocaust,Bd. 2, S. 951.
'" S. Levinos 1962 m. kovo 25 d. tardymo
protokolas, LYA,f. K- 1, ap. 58, b. 47386/3,
t. 5, l. 115.
"" '-lepHaR KHllltl, C. 113.
,., Ch. Gerlach, op. cit., S. 625.
''' J. Arldusko 1961 m. rugsėjo l d., T. Kclp
šos 1962 m. balandžio 23 d. tardymo
protokolai, J. Ūselio ir 1~ Kelpšos 1962 111.
balandžio 23 el.akistatos protokolas, ). Arlausko 1948 m. rugpj,1čio 5 d., P. Lupeikio
1944 m. rugsėjo 20 d. tardymo protokolai,
LYA.f. K-1, ap. 58, b. 47386/3, t. 3, l. 364;
t. 4, l. 128- 129; t. 5, l. 278; t. 6, l. 293-294;
t. 8, l. 5-6.
171
·r Kclpšos 1962m. bal,rnclžio23 d., J.Kliuko 1948m. lapkričio 5 d„ A. )uodi.io 1947 m.
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gruodžio 4 d. !ardymo prolokolai , ibid., l. 4,
l. 129; l. 6, l. 183, 264- 265.
J. Arlau sko l 96 1 m. rugsėjo l d., L. Slan kaus l 98 1 m. ko1•0 20 d. !ardymo prolo kolas, ibid., b. 47730 /3, t. 2, l. 63; A. Juod žio 1947 m . gru odi io 4 d .• P. Lupeikio
1944 m . rugsėjo 20 d. !ardymo pro1okolai ,
ibid ., b. 47386/ 3, 1. 3, l. 364; t. 6, l. 265; 1. 8.

l. 6.
n M. 60Te 1rn1111
K, op. cil., c. 2 1- 27; Komisijos 1944 m. liepos 15 el. aklas, LYA. f. K- 1.
ap. 58, b. 47745/3, 1. 4, l. 281-285 .
"' J. Plungės 1979 111.kovo 23 d. !ard ymo pro lokola s, ibid., b. 47745/3. t. 2, l. 74-7 6.
1
lb id., l. 76-77.
1
·• S. Nėniaus l 947 m. rugsėjo 26 d. !ardymo
pro 1okolas, ibid., b. 9592/3, l. 48.
"' M. 6orn11111111K
, op. cit., c. 16; 'l epi,nR
KHuzn, e. 114; M1m cKoe rerro, hllp: //www.
111inskoldncw .com/ Get10/G ello.htm .
180
M. 60Te11tttt11K
, op. cil., c. 16; l/ep11
aR
KHUln,e. 114.
111 Enzyklopildiedes Ho/o
cnust,Bd. 2, S. 951.

„

l/epnaR KHtUa, e. 115.
Ch. Ge rlach, op. cit., S. 625.
1
"
J. Knyrimo 1961 m. spalio 6 d ., J. Dava lgos l 961 111
. spal io 25 d. ir lapkrič io 2 d.,
Z. Juodžio 1961 m. rugsėjo 3 d., S. Varno
1962 m . gegužės 5 d. !ardy mo pro1okolai,
LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 47386 /3, l. l, l. 274276 ; t. 2, l. 24-25, 45-46; l. 3, l. 159- 160,
l 68; S. Varno 1978 m . gru odžio 29 d. l ard ymo pro1okola s, ibid. , ap. 46, b. 1285,
l. 94- 95.
" ' J. Kn)'l'imo 1961 m . spalio 6 d., J. Davalgos
196 1 m. spalio 25 d. !ardymo protokolai,
ibid., ap. 58, b. 47386/3, l. l , l. 275- 276;
t. 2, l. 24; B. Simonavičiaus 1948 m. liepos
22 d. ir rugpj ūčio 4 d., P. Eimučio 1948 m .
rugpjū čio 6 d. !ardymo protokolai , ibid.,
b. 11238/3, t. l , l. 100- 101, 106- 107, 254;
J. S 1anislovaičio 1948 m. kovo 15 d. tardymo protoko las, ibid., b. 13188/3, t. l. l. 79.
1
Z. Juodžio 196 1 m. rugsėjo 3 d. !ardymo
protokolas , ibid., b. 47386/3, l. 3, l. l 59160.
,.. M . 60 THIIIIIIIIK, op. cil., e. 32- 34, 60;
Y1111•
1111
0»:e1111e
eapeea CCCP8 zoab,/ICMC[jKOli
OKKy
1111ti11u
( l 941- 1944), e. 136- 137; D. Egofo 1947 m. vasario 28 d. tard ymo protoko las, 1945 m. rugsėjo 12 d. aktas Nr. 5. LYA,
l ll
1
"

„

f. K- 1, ap. 58, b. 47386/ 3, t. 5, l. 157; t. 6,
l. 86 - 87.
"' D. Egofo l 947 m . vasario 28 d . lard ym o
protoko las, ib id. , t. 5, l. 157- 158.
"' lb id. , l. l 58- 16 l.
190 M. Epštcin 198 1 m . kovo 20 d. ta rd ym o
prolokola s, 198 1 111
. kovo 20 d . apžiū ros
prolokola s, ibid. , ap . 46, b. 1287, l. 7 1, 81 82; M. 60TB11HH11K
, o p . ci t., e. 33 - 34, 6 1.
191

Jbid., e. 34.

"' lbid .
''' A. Butkevič iaus 194 7 111.g ruod žio 11 d .
1ardymo pro1ok olas, LYA, f. K- 1, ap. 58,
b. 12476/3, l. 67- 68.
'" S. Nėniaus 194 7 m . gru odž io 24 d. tard ym o protok olas, ibid ., l. 95.
" ' J. Arlausko 1948 111.liepo s 9 d. ir rugpj (1č io
5 d. tardymo protok o lai, ibid ., b. 1123 8/3,
t. l , l. 126, 137.
1
K. Ozo 1979 m . gegužės 14 d . ta rdy m o pro tokola s, ibid., ap. 46, b. 1285, l. 20 .
'" P. Sta n io l 978 m. g ruod žio 27 d. tardymo
pro toko las, ib id., l. 87-8 8; K. Adom aičio
1979 m . geg u žės l O d . t a rdymo protoko las , ibid. , ap . 58, b. 47745/3, t. 3, l. 59- 60.
"' J. Plun gės 1979 m . gegužės 29 d. tardym o
protok o las, ib id ., t. 2. l. 108.
199
Va lstybės sa ug um o ko mil cto prie LSSR
Minis1r 4 Tarybos 1962 m. birže lio 26 d.
kalt inamoji i;v ada , ib id. , b. 4 738 6/3, t. 8,
l. 277.
''° J. Rut kausko 1961 m . lapkričio 18, 22 d . ir
l 98 1 111
. sausio 27 d. tardymo protoko lai,
ibid., b. 289 16/3, l. 86 - 87; b. 47386/3, t. 3,
l. 335- 336; ap. 46, b. 1287, l. 19- 20.
J. Ru t kau sko 1961 m . lapkričio 16 ir
22 d . tardymo prot ok olai . ib id., ap. 58,
b. 289 16/3, l. 79, 87 - 88.
202
M. 60 TBl111/IIIK, op. cil., e. 98; Enzyklopiidie des f-lolocnust, Bd . l, S. 153;
Ch. Ge rlach, op. cil., S. 622; 5ennpycb Y
BRRLIKmi A ti'lblll/Wl i oa,i11e / 941-1945.
3 111<b1
Knm1eih,1R,e. 60 - 61; Rara noviči, htt p://
www.eleven.eo.il/a ni c- le/ l 040 l.
'"' Z. Noliau, - Uiliūno 196 1111.baland žio 19 d.
tardymo protoko las, LYA, f. K- 1, ap. 58,
b. 47386/3, t. 4, l. 102- 103.
M. 6o ·rn1111
1111K,op. cit. , e. 42, 56, 67, 86;
5enapycb y llJ111
uKllli A ri•1b11111t111 ami 11
e
/ 94/ - / 945. 3111įblKIIOIICOblR, C. 249.
M. 6orn1m11u K, op . cit , c. 42.
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'°' L. G ilč iko
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198 1 111. gegu žės 12 d . !ard ym o
protokola s. LYA. f. K- 1, ap . 46. b. 1287,
l. 63 - 66.
N . Moro z l 981 m . gegužės 12 d. l ard ym o
p roto ko las, ibid., l. 60 - 61.
K. A ržuolaičio 1979 m . kovo 15 d . ta rdymo
pr otokolas, ib id„ b. 128 5, l. 75-7 6.
J. Plungės 1979 111. gegužės 25 d . !ard ymo
prolokola s, ibid ., b. 4774 5, l. 2, l. 104 .
J. Dain elio 1948 111. saus io 16 d. tard ymo
prolokol as, ibid ., b. 11619 / 3, l. 69.
M. l,orn111-111
11K, op. ci t., e. 3 1; 5enapycb y
!JJ1
1111Ka
1i Aū•1b1111,ali omi11e l 941 - 1915.
3 111lb1
Knn11
eab1R,C. 85.
M. 1,orn>fl!HIIK,op . cil., C. 32, 60 , 83.
J. Adomaičio 196 1 m . liepos 18 d . !ardy m o protokola s. K. Adomaičio ir Z. Kcm zūros 1962 m . birž elio (? ) d., K. Ado mai č io ir P. Planči (mo 1962 m. bir želio 13 d.
akis tato s protokolai, LYA, f. K- 1, ap. 58.
b. 47386 /3, 1. 3, l. 128-129 ; t. 5, l. 180 , 245.
l. Znak o ir V. Antipovo 1979 m . vasario 26 d
tar dymo prolokolai , ibid., b. 4774 5/3, l. 3,
l. 266,269 .
M. 6orn11 11H1tK, op . cil., e. 32, 60.
J. Adoma ičio 1961 111.liepos 18 d. !ardy m o
protokolas, LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 4 7386/3,
l. 3, l. 128.
J. Plungės 1979 m. bala nd žio 24 d. !ardy m o
protoko las, ibid., b. 47745/3, t. 2, l. 102 .
S. Varn o 1962 111.gegužės 5 d „ P. Len cevičiaus l 96 1 111. rugsėjo 13 d. tard ymo
proloko lai. ibid. , b. 47386/ 3, 1. 3, l. 172. 179;
M. Dudėno l 963 m . liep os 3 d. !ard ym o
proloko la s, ibid. , b. 47439 / 3, t. l , l. 69-7 1;
J. G ri go nio 1983 m. g ru odžio 12 d . tardy mo prol oko la s, ibid ., b. P- 15 195, l. 115.
M. Migo n io 1949 m . vasa rio 25 d. 1ardy 111
0
prol okola s. ibid., ap. 46, b. 1285. l. 3 l 2- 3 l 3;
M. Kačiulio 1948 m . lie pos 8 ir 16 el. tard ym o pro lokolai . ibicl., ap. 58, b. 11238/3. l. l.
l. 277,282.
M. Salnik 1962 m . l apkr i čio 30 el„ V. Kolode nko l 962 111. lapk ričio 28 d „ i'vl. Volosevič 1962 m . lapkričio 29 d. tard ym o
prol oko lai , ibid., b. 47439/3, l. 2, l. 25, 29.
34; A. llubn ys, ,.Lictu vil1 pol icijos 15-asii
ba1aliona s ( 1941 - 1944 m .), Ge11
ocid11
s ir
rcziste11cija. 2007, Nr. 1(2 1). p. 75.
M . Dudė no 1963 m. liepo s 5 d .. P. Lcnc,·vičia us 1962 111. l apkričio 24 d ., J. Klci nau s-
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ko 1962 m . l apkričio 19 d. , V. G utau sko
1962 m. gruodžio 4 d. , M. Sa.lnik 1962 111
.
lapk r ičio 30 d ., V. Ko lod enk o 1962 m . lap krič io 28 d ., M. Volosevič 1962 m . lapkričio
29 d . tar d ymo prot okola i. .. Metinil 1 s uka ktuvilĮ žygis", LYA, f. K- 1, ap. 58, b. 47439 / 3,
t. l , l. 72 -7 4, 201, 204 - 205 , 23 5; t. 2, l. 25 37, 127.
M . Sa lnik 1962 111. lapkričio 30 d ., V. Kolodenko 1962 m. lapkrič io 28 d .. M . Vo lu scv i č 1962 m . lapk rič io 29 d. !ard ymo
prot o ko lai, ibid ., b. 47439 /3, 1. 2. l. 3 1, 35,
37; S. Buincvičiaus 1979 m . geg u žės l O d .,
M . Nov ickaj os 1979 m . baland žio 19 d .
tard ym o protokolai , ibid. , b. 47745 / 3, l. 2,
l. 248; l. 4, l. 45.
A. Firago 1979 111.baland žio 19 d. lard ymo
protok o las, ibid ., t. 4. l. 50.
M. Salnik 1962 m . lapk ričio 30 d ., V. Ko lodenko 1962 m . lapkričio 28 d .• M. Volosevič 1962 m. lapkričio 29 d. tar dymo
prot okola i, ib id ., b. 47439/ 3, t. 2, l. 31 , 35 ,
37.
M. Dudėno l 963 m. liepos 5 d ., V. Ko lo denko 196 2 m . lapkriči o 28 d. ta rdym o
pr otokol ai, ibid „ t. l, l. 73-7 4; t. 2, l. 3 1;
S. Buinevič iaus 1979 m . gegužės IO d . tar d ym o protokolas, ibid ., b. 477 45/3. t. 2,
l. 248; P.And riuškevičiaus 1979 111. balan džio 18 d. tardymo pro tokola s, ibid ., ap . 46,
b. 1285, l. 293.
M. Dudėno 1963 m. liepo s 5 d .. P. Lcn ccvi č iaus 1962 m. lapkričio 24 d. , V. Kolo denko
1962 111
. lapkri čio 28 d. tard ym o protoko lai, ibid .. ap. 58 , b. 47439/3, t. l , l. 74,2 01 ;
t. 2, l. 3 1.
A. Fira go 1962 m. lapk ričio 29 d . tard ymo
pro1oko las, ib id „ ap. 46. b. l 285, l. 268 .
P.Lenceviėiaus 1962 m. l apkrič io 24 d . !ar dymo protok olas , ibid. , ap . 58, b. 47439/3,
l. l , l. 20 1.
.,MctinitJ sukaktuvit1 žygis", ibid ., b. 47•139/3.
t. 2, l. 127.
A. Firag o l 962 m . l apkri č io 29 d. !ard ymo
protoko l:1s, ibid„ ap. 46. b. 1285, l. 26 8.
M . D udėno 1963 m . liepo s 5 d., P. Lenccv ičia us 1962 111. lapkrič io 24 d . !ard ym o pro to kolai , ibid. , ap. 58, b. 47439/ 3. t. l , l. 74.
20 1; l. 2.1. 127.
V. Kolodenko l 962 m . h1pkričio 28 d. ta rd ymo protokola s, ibid .• t. 2. 1.3 1.

468

HOL
OKAUSTAS
LIETUVOJ
E 1941- 1944rn.

/11. Dudėno l 963 m. liepos 5 d. tardyrno
"' A. FirJeo l 9i9 m. balandžio 19d. tardi1110
protokolas, ibid., b. 47439/3, t. l, l. 76.
protok~IJs, ibid.. b. 47745/3. t. 4, l. 5.l.
'~ ~l. Salnik 1961 m. lapkričio 30 d.. V Kolo- ,., /11.Kaėiulio l 96 l m. rugsėjo 3 d. tardymo
protokolas, ibid., b. 47386/3, t. 3, l. 287.
denko1961 m. lapkričio 28d., M.Volosevič
1962 m. lapkričio 29d. tardymoprotokolai. '" K. Adomaičio 1961 m. liepos 18 d. tardi•mo
protokolas, ibid.. l. 128.
ibid..b.4i439/3, t. 2.1.31, 35.37.
'' ' M. Dudėno 1963m.lieposSd., J. Kleinausko "' Ninos Bareišos ir Nikolajaus Bareišos
1981111. birželio 9 d. tard)~no protokolai
1962 m. lapkričio l9 d. tardrno protokolai,
ibid., b. 47760/3. t. 4, l. 91-99 .
'
ibid.,t. l, l. 74. 204-205.
'"
H.
Salelionio
1981
m.
gegužės
26
d.
ir
liepos
'" ). Dal'algos1961m.lapkričio 27 d. tardrmo
16d., L. Stonkaus 198 1 m. gegužės 29 d. ir
protokolas, ibid., b. 47386/.l, t. 2, l. 48-49;
liepos 16 d. tardymo protokolai, ibid., t. l,
M.Dudėno 1963m.lieposSd.tardymoprol. 239-2 40, 257; t. 2, l. 109, 123- 124.
tokolas
, ibid., b. 47439/3, t. l, l. 75.
,,. J.Davalgos1961m. lapkričio 27 d., L Micke- ,.. J. Davalgos 1961 m. lapkričio 27 d., P. Janyšio 1961 m. balandžio 21 d. tardymo
11čiaus 1961m. rugsėjo l d., S.Varnol 962111.
protokolai, ibid., b. 4 7386/3, t. 2, l. 5 l, 208;
gegužės 5 d., P.Lencevičiaus 1961 m. rugsė
/11.Dudėno 1963 m. liepos 5 d. tardymo
jo 13d., M. Migonio1961 m. liepos 21 d.,
protokolas, ibid., b. 4 7439/3, t. l, l. 76.
J.Vėsos 1962m. sausio24d. tardymo proto·
kolai,ibid., b.47386
/3, t. 2, l. 49;t. 3, l. 146, "' ). Davalgos 1961 m. lapkričio 27 d., S. Varno l 962 m. gegužės 5 d., P. )anyšio l 96l m.
174, 297, 356; " Kautynės prie R.", ibid.,
balandžio 21 d. tardymo protokolai, ibid.,
b.47760
/ 3,t. 5,l. 35.
b. 47386/3, t. 2, l. 51; t. 3, l. 173- 174, 208.
"' M.Dudėno 1963m. liepos 5d. tardymopro'" A. Bubnys, ,. Li etuvių policijos15-asis bataliotokolas, ibid.,b.47439/3, t. l. l. 75.
nas (1941- 1944m.)", p. 76- 77.
"' K.Adomaičio 1961 m. liepos18d., S. Varno 1962 m. gegužės 5 d. tardymo protokolai, "' P.Raškausko 1947 fll. lapkrič io 17 d. ir gruodžio
3 d. tardymo protokolai, LYA,f. K-1, ap. 58,
K.Adomaičio ir ). Knyrimo1962111.birželio
14d. akistatos protokolas, ibid.,b. 47386/3,
b. 12476/3, l. 16- 17, 21- 22; ). Stanislovaič io
t. 3, l. 128,174; t. 5,l. 219.
l 948 m. kovo 15 d., J.Šalčiūno 1948111.birželio 19 ir 24 d., P.Steponkaus 1948m. rugpjūčio
"" M. Migonio1949m. vasario25 d. tardrno
protokolas,ibid., t. 2,l. 51;t. 3, l. 208,367;t. 6,
19d. tardi•mo protokolai, ibid.,b. 13188/3,t. l,
1.225
.
l. 77, 266,270;t. 2, l. 50; M. Migonio 1988111.
"' ). Šalėiūno l948m. birželio24 d. tardymo
rugsėjo 30 d. tardymo protokolas, ibid.,
protokolas, ibid.,b. 13188/3, t. l, l. 272;
ap. 46, b. 1144, l. 38.
J.Davalgos1961 m. lapkričio 27d, L. Micke- 250 Visuotinė liet11vi11enciklopedija, Vilnius,
11ėiaus 1961 m. rugsėjo l d., P. Lencevičiaus
2002,t. 2, l. 529.
1961m. rugsėjo 13d., P. Janyšio 1961 m. 211 Ch. Gerlach, op. cit., S. l l 58.
balandžio21d. tardymo protokolai,ibid., 252 lbid.
b.47386/3, t. 2, l. 50;t. 3, l. 146, l 80, 208;
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2NDAUXILIARY
POLICE
SERV
ICEBATTALION
ANOTHEMASS
ACREIN BELARUS

During the years of the German occupation (1941- 1944) military-police units under the ju•
risdiction of the Nazis, which were called auxiliary police service, security, self-preservation
battalions and oth er names, were formed. Some of the Lithuanian military-po lice formati ·
ons took part in the killings in Lithuania, Belarus and Ukraine. ln August 1941, the Second
AuxiliaryPoliceService Battalion was formed (leader Major A. lmpulevičius) in Kaunas, which
togeth er with the German Eleventh Reserve Police Battalion was sent by th e Nazis to the
Minsk district in Belarus to fight against Soviet partisans. AI!togethe r, there were 485 troop s,
commissioned and non-commissioned officers. About 450 troo ps of the Lithuanian Battalion-all three compan ies- participated in the killings.
The Nazis carried out the policy of persecuting and killing Jews in the occupied Eastern
countries. At the beginn ing of the German occupation , Lithuanian Battalion No 2(12) was
employed in killing Jews in the Jewish ghettoes in the cities and towns of the Minsk reg ion of Beiarus. ln October, November and December 1941, the Battalion killed l 5,452 Jews
in over 15 places in Beiarus. According to the data of the Comprehensive Lithuania n En·
cyclopaedia, during the Nazi occupation about 0.8 million Jews were killed. According to
the German historian Christian Gerlach, from 500,000 to 550,000 Jews were ma ssacred in
Belarus. Consequently, th e Lithuanian Battalion killed between 1.9 % and 3.09 % of ai! the
Jews massacred in Beiarus during the Nazi occupation. AI!three companies of the Battalion
took part in the killing of Jews.
The three companies of the Battalion were also used to kili prisoners of war in POW cam ps.
ln October and November 1941, the Battalion killed no fewer than 2,360 prisoners in Minsk
POWcamp No 352 in six massacres, which amounts to about 1.9 % (a tetai of l 19,000) of ai!
the Jews massacred in this camp during the whole period of the Nazi occupation .
The Nazis persecuted and killed partisans and their supporters , participants in the under ground movement and local residents in the Eastern occupied countries. For th is purpose
the Nazis also employe d Lithuanian Police Battalion No 2(12). Between 194 l and l 943, the
Battalion killed 209 peo ple in more than ten places .
Summing up, it can be claimed that Lithuanian Police Battalion No 2(12) ma ssacred 18,021
people between 1941 and 1943. According to Gerlach, from 1.6 to 1.7 million were massacred in Belarus during the Nazi occupation. Consequently, the Lithuanian Battalion killed
between 1.06 % and 1.126 % of ai! the peopl e killed in Belarus dur ing the whole period of
the Nazi occupation.
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Lietuvosžydų

Paneria,. l 941 m.
h \'al,1rbm10 Vilniau, G,10110i)'dų mu,iejaus fondų

kultūros vertybių

likimas

Lietuvos žydLĮ kultūros vertybių likimu „rūpinosi" Alfredo Rosenbergo štabas.
Vilniuje, pagrindiniame Lietuvos žydų dvasinio gyvenimo ir kultūros centre, prasidėjus
Vokietijos-SSRS karui buvo įkurtas šio štabo filialas. Jo uždavinys - išgabenti į
Vokietiją okupuotų kraštLĮ kultūros vertybes ir naikinti nepageidaujamus spaud1111us.
Lietuvos žydų bendruomenės kultūrinio palikimo reikalus tvarkė specialiai iš Reicho
atvykęs Frankfurto prie Maino Rytų tautų muzie_jausdarbuotojas Johannas Pohlis su
grupe pagalbininln1 - Miilleriu, dr. Wulffu ir kitais. Įsikūrę nusiaubtose Jidis mokslo
instituto (JIVO) patalpose, jie atrinko 20 geto kalinių, kurie į centrinius universiteto
rūmus turėjo pervežti apie 40 tf1kst. knygų iš M. Strašūno bibliotekos, garsėjusios
nepaprastai vertingų knygt!, manuskriptų, inkunabulų kolekcijomis. Į universitetą
buvo suvežta ir dešimtys tūkstančių leidinių iš kitų daugiau kaip šimto Vilniaus
žydLĮ mokyklų, privačių bibliotekų. 1942 m. vasario mėn. centriniuose universiteto
rūmuose jau buvo sukrauta 100 tūkst. knygų hebraJų ir jidiš kalbomis, iš kuriLĮ \'ertingiausios - apie 20 tūkst. - 84 iose dežėse buvo išsiųstos į Frankfurtą. Kitos kaip
makulatf1ra parduotos popieriaus fabrikui po 19 markit! už toną'.
Vokietijoje atsidūrė S. An-skio istorijos ir etnografijos muziejaus eksponatai
ir rankraščiai, turtingi Jl\'O fondai - unikalūs laikraščių komplektai, manuskriptai,
žydų folkloro rinkiniai, didžiulis fotografijq archyvas ir kt. Žydų spaustuvių (Romų,
Boriso Kleckino) švininės plokštes (stereotipų matricos) buvo parduotos \'okietiJOS
metalo liejimo gamykloms .
Grobstytas ne tik be šeim111inkų likęs žydtĮ kultf1rinis palikimas. Pavyzdžiui,
Vilniaus miesto komisaro Hanso Hingsto žinioje atsidf1re nemažai Vilni,1us d.1ilės
muziejaus eksponatLĮ - 2 marmurinės italq XVIII a. mokyklos skulpt(h'os, 2 olandtĮ
XVlll ir XIX a. žvakidės, 2 persiški kilimai, saksoniškojo porceliano rinkinys ir kt.'
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l Vokietiją išvežtosknygos,tarpjtĮ inkunabulai, nedingo be pėdsaktĮ - pokario metaisFrankfurtoprieMainobibliotekojebuvogalimarasti daugybę knygų su M. Strašūno
ir kitų Lietuvosžydų bibliotekų antspaudais'.KeliasdešimttOkstančių buvusių JIVOir
M.Strašūno bibliotekų knygtĮ, kaipbe savi ninktĮ likęs turtas, po karo atsidiirė JungtinitĮ
AmerikosValstijtĮ, tiksliau,čia atkurtoJidiš mokslo instituto saugyklose\
Kaspirmaisiaiskaromėnesiais darėsi Kaune,savo dienoraštyje vaizdžiai aprašė
buvęs Centrinės valstybinės bibliotekosKaunedarbuotojas KarolisVairas-Račkauskas'.
Sunaikinamužydų kultt1rospaveldu bene pirm ą kartą jis susidt1rė dar 194l m. vasarą.
Rugpjl1čio viduryježinomas kultūrininkas rašė, kad buvo iškviestas i žydtĮ biblioteką
SavanoritĮ pr. 14,ten rado Švietimoministerijos,universiteto ir V Kudirkos bibliotekų bei Pedagoginio
muziejausatstovus.Štai koki jspt1djjam padarė šis apsilankymas:
,,Knygossuverstos,sujauktos,daugiausiažydtĮ kalba, tačiau nieko ypatingai vertingo...
7 pasiūlo Bibliotekai
1ezabitauskas
susirOpinti žydų biblioteka Telšiuose; joje, anot jo
žodžitĮ, esą daug vertingų senų hebrajiškų knygų, kurias reikėtų išsaugoti. Jis pats,
dirbdamasKultūros paminklų apsaugosįstaigoje, surašinėjęs žydtĮ sinagogas, daręs
jų nuotraukas,aprašymą, matavimus."'Minėta Kullllros paminkit) apsaugos įstaiga,
anot K. Vairo-Račkausko, ,,perdavė bibliotekaižydtĮ etnografijos muziejaus knygas:
senushebrajiškusspaudinius,atvaizdus,laikraščių komplektus etc."9 Tač i au 1942 m.
sausiomėn. naciaikonfiskavoŽydų etnografijosir istorijos draugijos turtą. Jisudarė
12 paveikslų, keli šimtai fotografijų, įvairūs spaudiniai, žemėlapiai, rankraščiai ir
kt.10 Sykiubuvokonfiskuotiir VytautoDidžiojo kultllros muziejuje saugomi žydams
Z. Margolinui,N. Lidskiuiir V.Cimkauskuipriklausę depozitai 11.
Daugumažmonių nesuvokė naikinamo žydų kultt1rospaveldo vertės, kultūros
vertybės tapo pigiatarpusavioatsiskaitymopriemone. Antai vienam vairuotojui už
darbą buvo atsilygintaknygomis;jis nutarė jas parduoti Centrine i valstybinei bibliotekaiir už 143tomuspaprašė vos 90 rublių. Tarp knygų buvo itin vertingų leidinių:
86 Brokhauzoenciklopedijostomai12, 15-os tomų 2ydų encikloped ija, l0-i es tomų
SimonoDubnovožydų tautosistorija,daugiatomisTalmudas ir kt. 13
A. Rosenbergoštabo darbuotojaidirbo ir Kaune. Tačiau čia tokių didelitĮ žydtĮ
kultūros vertybių kaip Vilniujenebuvo,todėl i laikinąją sostinę buvo pasiųsta mažiau
minėto štabodarbuotojų. Žydų kultūros vertybių grobstymuivadovavo štabo atstovas dr.
Benke.Mapug. l įsikūrusioje Senamiesčio bibliotekojesuverstas knygas turėjo rOšiuoti
keturiiš Kaunogetospecialiaišiamdarbui 1942m. pradžiojeatrinkti kaliniai, mokantys
vokiečių, hebrajtĮ, jidišir rusų kalbas.Vokiečiai knygassuvežė iš Balošerio ir palyginti
nedidelės „Žinių mylėtojų" bibliotekos,taippat iš sinagogų, žydų asmen inių rinkinių '".
Kaip elgtasi su senąja judaika Mapu gatvėje, kur ji buvo rūšiu ojama, rašė
K. Vairas- Račkauskas: ,,Vokiečiai atrenka sau vertingesnę judaiką, vertesnes išveža
i Vokietiją, kitas naikina vietoje,degina. Bibliotekos vedėja telefonu man pranešė,
kad vakar vokiečiai išvežė 5 sunkvežimius„sunaikintų knygų" į žaliavos bazę, buv.
Sojuzutil,Gardinogatvėje N. 25. Nuėjau i tą vietą - sena raudonų plytų sinagoga
uždaryta.Pro langusgalimatytikrūvomis suverslas knygas..." 1s

Iš minėtos Centrin ės valstybinės bibliotekos fondų karo metais gestapas paėmė
21 knygą, A. Rosenbergo štabo darbuotojai - 18 054 knygas••.Šį faktą patvirtina ir
buvęs bibliotekos direktorius Juozas Rimantas: ,,... vokiečiLĮ okupacijos metu žydtĮ
ir kiltĮ piliečių knygos buvo renkamos pačitĮ vokiečių į vieną namą Mapu gatvėje.
Kiek teko patirti, iš čia daug dėžitĮ atrinktų knygų (kelios dešimtys ar daugiau) buvo
išgabenta į Vok ietiją, o kitos - i popieriaus fabriką." 17
Minėta „Balošerio biblioteka" - labiau simbolinis pavadinimas. Karo metais
nemažai kultt:1rosvertybitĮ atsidūrė Kauno gete. Jas bandyta išsaugoti įvairiais bt1dais.
Vilija mpolės geto gyventojasAba Balošeris,pamatęs, jog gete laikyti knygas nėra jokių
sąlygtĮ, kreipėsi i Centrinę valstybinę biblioteką, kad jo atrinktas ir ten atvežtas knygas - iš viso kelisšimtus tomtĮ - jos darbuotojaiiš geto paimtų. Šiosknygos,simboliškai
pavadintos „Balošerio biblioteka",buvo suinventorintos ir iš geto išgabentos. Vien
K. Va iras-Račkauskas nuo 1941m. lapkričio iki 1942 m. vasario vidurio suinventorino
per 9 tūkst. šios bibliotekostomų". Koksjų tolesnislikimas,neaišku.
Visos kultūros vertybės, priklausiusios ne tik žydams, bet ir masonams,
politinėms partijoms ir organizacijoms, turėjo bOti nusavintos ir provincijoje.
ApygardtĮ komisarai išsiuntinėjo apskričių viršininkams ir burmistrams raštus, kuriais remiantis jiems pavaldžiose teritorijose turėjo būti suregistruotos ir nusavintos
visos sinagogos,žydų bendruomenių archyvai, bibliotekos ir t. t. (tokio rašto tekstą••
žr. l priede, p. 486). Tačiau ataskaitose daugiausia žinių randame apie sinagogas, jų
bC,klę, naują „paskirtį" pirmais karo mėnesiais. Ši informacija taip pat leidžia atkurti
buvusį šiandien neišlikusių si nagogtĮ tinklą keturiose Lietuvos apskrityse20 (žr. 2
priedą p. 487}.

Nekilnojamojo
turto ir že mė s ūkio paskirties inventoriau
s
likimoreglamentavimas
Likvidavus apskrityse žydus ir vykdant generalinio komisaro Kaune į akym:1
turėjo bC,ti suregistruoti visi žemės Okiai, kurie anksčiau priklausė žydams. Šį
įsakymą

savo ruožtu pakartojo ričitĮ komisarai, įpareigodami apskričitĮ viršininkus
suteikti žinitĮ apie buvusius žydtĮ t1kiusir jtĮ dydį, naują valdytoją, nurodant pavardę
ir tautybę. ReikalautažinitĮ apie ttkio gyvąjį ir negyvąjį inventorių, valdytojo socialinį
statusą - ar jis anksčiau buvo savininkas, C1kininko
sOnus ar žemės C1kiodarbininkas.
Panevėžio apskritis duomenis generaliniam komisarui turėjo pateikti iki
1941 111. lapkričio 30 d.21 Iš valsč itĮ viršaičitĮ pateiktos medžiagos galima susidaryti
bendrą vaizdą apie ttĮ OkitĮ skaičiLĮ, dydi, išsiaiškintinaujuosius savininkus. Apskrityji:
iš viso buvo 6 1 žydtĮ tikis, jlĮ bendras plotas - 407,3 ha. Vidutinis t:1kiodydis - beveik
7 ha (tikslius duomenis pagal atskirus valsčius žr. l lentelėje). Daugumą C1kit1
perėmė
fiziniai asmenys, kuritĮ absoliuti dauguma buvo lietuviai. )tĮ socialinė padėtis įv,1iri i:1ki
ninkai, žem ės t:1kio darbininkai, mažažemiai,buvę kumečiai.

p
HOlOKIUITAI
llEIUVOJE19,,1-1 9Hm

477

z,•dų turt as ir ku l t ū r os l'trl) 'b is

•76

. .,, d .-.,., skaičius d)'dis ir naujieji saYininkai Panevėžio apskril)~e''
l lentele.L)' Ų UNŲ
'
,
Eil.

Va lsčius

Buvo žydų

Bendrasplotas Kasperėmė"

ūkių

(ha)

Nr.

l.

2.

f.:rekena\'OS
Kupiškio

2

18,02

2 lictuviai

16

50,17

13 li ctuvilĮ

44,67

lietuvis Br. Jasiūnas

par_ti_zanai"26 (!,r. : lentel!)._Tačiau viršaičių „įgyvendintti" kandidatlĮ nepatvirt ino apsknt res vok1ern1zemes uk10 vadovas; viršaičitĮ ir agronomų suvažiavime spalio 14 d.
jis ~ranešė, kad_kandidatų netvi rtins, nes jie nėra buvę nuomininkai . Valsči!J agron omai buvo 1pare1got1sudaryti buvusių nuomininkų sąrašus, o kreislandvirtas pranešė,
kad iš gautL)nuom ininktĮ sąrašų pats išsirinks tinkamus kand idat us ir paskirs buvusių
žydtĮ t:1 kitĮ valdytojaisn .

2 lentelė. ŽydtĮ sodybų paskirstymas naujiems savininkams Vilniaus apskrityje

3.

Naujamiesčio

3

3 lietuviai

Eil.Nr.

Valsčius

.Įgyvendinta" kandidatų

Panevėžio

17,85

4.

5

26,9

l.

Jašiū nų

4

Pumpėnų

4 lietuviai

5.

2.

Pušaloto

6 lietuviai

4

40,54

Maišiagalos

4

3.

Mickūn ų

3

55,23

9 lietuviai, l rusas, taip
pat valsčiaus savivaldybė
ir Raguvos girininkija

4.

Ne menči nės

5.

Paberžės

20

6.

Ri ešės

15

7.

Rudaminos

32

6.
7.

8.

9.

Raguvos

Ramygalos

Rozalimo

ll

4

13,3

3 lietuviai;l
savivaldybės

ūkis

liko
žinioje

nebuvo
l

10.

Smilgių

nėra žinių

8.

9.

ll.

Subačiaus

2

4,63

l lietuvis

12.

Šeduvos

9

115,23

11 lietuvių

l3.

Šimonių

nebuvo

10.

Iš viso

' Šumsko

19

... r·· ........
l

r

Turgelių

25

NaujosiosVilnios
miestas
123

l„

14.

Troškūnų

15.

Vadoklių"

16.

Viešintų

11,16

l lietuvis

9,6

valdytojo nėra

·•· j

nacių
· t raciia
.. rei'kalavo, kad buvę žydu ūkiai būtų perd uo. Okupacinė
'ki
. . admin is
ami
pal!
moms
se1moms·
ki
k
·
. turejo
. būti gautas· apskrities vokreoŲ
. ..
ūkio , d
. .
' e vienu atveJU
\ a ovo sutikimas. Nau·a
d b
. .
. .
inventoriu 2s Iki
. J m s~ Y os valdytOJUI
per du otas ir
s ·
spa110 12 d ! b
· • d
· · b vo
„įgyvendinti" 123
k d'd . k .· uvusras zy Ų sody bas Vilni aus apsk nt yJe u
an I atar, unų dau guma esą b uvo „geri liet uvia i ir buvę s!O
•· ka ro
d

ūkio

turėjo būti

likęs

Alytaus apskrities viršinink as valsčitĮ viršaičiams nurodė savo žinion perimti
ir nekilnojamąjį turtą. Gyvenamuos ius namus leista išnuomoti įstaigoms, tar nauto jams, padegėliams ir darbin inkams, netu rint iems namų. Nuomos kaina turėjo bt:1
ti
nu statoma vietoje. ,,Pagal vietos aplink ybes" valsčiuose leista tvarkytis ir su liku siais gyvuliais, vežimais, pakinkt ais28• Buvo išsakoma mintis, kad apgyvendinant
likusius be priežit:rros žydtĮ t:1kiuspir miausia bt:rtlĮ atsižvelgiama į tuos žmones, kurie di rbo antibolševikinį darbą: esą buvę atvejų, kai partizanai, susipratę lietuviai,
prašė admi nistruoti t:1kį, bet jo negavo, o gavo tie, kur ie žeme buvo aprt1pinti dar
bolševikų 29 •
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Trakų apskrities Vievio gyventojo Šapiro Kastrie liaus t ro besia i bu vo perdu oti

vietos paštui. Buvo sur ašytas perdavimo aktas, kurį pasirašė valsčiaus virša itis, pašto
30
įstaigos viršinin kas ir Vievio policijos nuovados viršinin ko padėjėj as • Tačiau Romos
katalikų kunigų kom iteto Vievyje prašymas perleisti ja m du namus iš bu vusios žydų
nuosavybės nebuvo patenk intas. Prašymas atmestas kaip nemotyvuotas, be to, namai
turėjo b(1ti panaudoti kitiems tikslams 31• Kai kur iuo s Trakt 1 miesto pa stat us, kuri uose
anksčiau gyveno žydai, si(1lytanugriaut i. Griautinie ms pastatams nustatyt i kom isija
Vytauto gatvės gyvenamuosiu s namu s, pažymėtus 6, 8 ir 10 nu meriai s, ka ip „sen us
ir supuvusius, užstojančius iš gatvės gražtĮ perspektyvin į vaizdą i ežerą", pasi(ilė nugriauti. Leid imą tokiai veiklai turėjo duoti apygardos komisaras 32 •
Likusios be priežiūros buvusios žydtĮ pramonės įmonės turėjo būti pe rd uo tos
vietos savivaldybių žinion 33.
Policijos departam ento viršininka s Vytautas Reivytis pageidavo, kad „likv iduojant žydtĮ turtą" būtų galima visiems laikam s išspn;sti po licij os ir jos darbuotojų
aprūpinimo patalpomis ir butais klausimą. Jis ragino apskričių virši ni nk us „šiuo
reikalu kelti klausimą pas apygardų komisaru s ir, gavus jtĮ pritarimą, tuoja u per imti
reikiamą kieki namų policijos žinion"H.
Naudojimo si likusiu žydtĮ nekilnojamuoju turtu (bu ta is, nama is) reglamentą
turėjo parengt i prie generalin io finansų tarėjo įkurta Vyri ausioji butq va ldyba. Remdamiesi generalinio komisaro potvark iu apskričiq viršin in kai turėjo suda ryti buttĮ
valdybas ir paskirti namų valdyt ojus; pastarieji turėjo vald yti l iku sį žyd ų tu r tą, o gau tas iš to lėšas pervesti i specialią sąskaitą35 •

Kilnojamojo turto likimas
,,Visas žydų tur tas yra Reicho nuosavybė" - ši nuostata, pabrėžtinai kar tojama apygardų komisarų raštuose, turėjo būti taikoma visam liku siam žydtĮ turtui. Jo
registravimą, priežiūrą ir paskirstymą (pardavimą) turėjo orga n izuo ti vietos lietuvių
administracija - viršaičiai, se niūnai, policija ir kiti pareigūnai (du sk irtingo lygio - apskrities viršininko ir apygardos komisaro - išsamiu s potvarkius, kaip tvarlryt is su likusiu
be prieži(1rosžydq turtu , žr. 3 ir 4 prieduos e, p. 493- 495). Lėšos, gau to s už likusio žydtĮ
turto valdymą (už buvusiq namLĮ valdymą, nuomą ir pan.), už parduot,) kil nojamąjį
turtą, turėjo būti pervestos i specialias apygardų komisarų ar apskričitĮ vi ršin inktĮ
sąskaitas. Tačiau parduodamas turėjo būti ne visas likęs turta s. Į neparduodamtĮ
daikttĮ sąrašus pateko brangieji metalai (auksas, plat ina, sidabras), m eno kūriniai, gerai išsilaikę kilimai, daiktai iš sidabro, vario, žalvario (įvairiuose region uos e šis sąrašas
galėjo įvairuoti: jame atsirasdavo geri baldai, medžiago s ir kt.). Šių daikttĮ sąrašai turėjo
būti perduoti apygardtĮ komisara ms, o šie turėjo spręsti, ką su tais daiktais dar yti36 •
Vilniaus žydai i getą buvo suvaryti 194 1 m. rugsėjo pradžioje. G reitai prasidėjo
ir jtĮ turto dalybos. ,,Tučtuojau pradedamas žydLĮ inven tor iaus ir kitų na rmi apyvokos
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daikttĮ išva ržym as", ,,paja m os t uri būti pe r vestos į specialią sąskaitą, kuria naudot is

gali ti k apygardos komisara s", - skaitome apyga rd os komisaro nurodymus 37 . Lietuvos cent rin iame valstybės archyve yra daugybė aktq , rodančiq, kad viena m ar kita m
pili eči ui laiki nai naudo t is perduoda mas l i kęs žydų tur tas. Ak tai dažniaus iai pas irašyti
1941 m. sp alio-gruo džio mėn. Juos pas irašydavo Vilnia us mie sto sav i valdybės Butų
ir tur to skyr iaus viršini nkas, turt o dalies vedėjas ir daikt us gavęs asmuo. Perduoto
laikinai naudo tis tu rto sąrašuose dažn iausiai min imi balda i - įvairūs stala i ir spintos,
bufetai, kėdės, sofos , lovos ir kt. Tač iau, pvz., piliet is A. Blogader -Blogad erovas isigijo
ir 3 vyr išku s kostiumu s, l porą vyr iškq batq, 2 moteriškas sukneles, 3 mot e rišku s
kos tiu mus, l moterišką paltą, u žuolaidų, rankš l uosčių, užva lka lq ir kt. , iš viso - už
sa nt ykinai solidžią 304 re i chsmark ių (RM ) su mą 38 . Retai pas itaikydavo pian i nų,
siuvamųjtĮ maši n ų, vei drod ži ų, sieniniq laik rod žiq, kn ygų s pi ntų, dviračių , šviest uvų ,
komodų. ,, P rekitį" kai na - nu o keliolikos pfen i gių iki kelitĮ deši mčių reichsmarkių.
Brangiaus ia prekė - pian inai - net ik i 250 -3 00 RM . Jei naudojimui perduo t us žydų
daik tus buvo nori ma isigyti savo nuosavybėn, pe r tris mėnesius nu o jų gavimo dienos reikėjo s umokėti tą sumą, kur ia jie buvo įkain oti. Ga uti pin igai bu vo pe rvedami
į specialią apygardos kom isaro sąskaitą 39 • Da iktai buvo perduodami
ar parduod am i
ne tik. fizin iams asmeni m s. Antai sodininkystės vidu ri nė mokykla gavo 27 spi ntas,
38 stalus, 70 kėdžių, 60 geleži nių lovų ir kt. Nemažai turto gavo avalynės fab r ika s
„Viktor ija", kooperatinė gamybi nė artelė „Kojinė", Vilniaus 6-oji po licijos nuo va da
ir kitos įst aigos be i įmonės40 • Akto dėl perduodamo laikinai naudoti turto tek stas buvo vienodas, para šytas lietuvių ir vokieči tĮ kalbomis: ,,Ponui Vilniaus Mi esto
Apygardos Komisa ru i sutikus, pil. ---~
gyvenan č iam __
g-vė, N r. __
,
perduodamas skolina nt laikinam naudojimui že mia u išvardintas Viln iaus M iesto
Savivaldybės globoja m as tur tas . Šio tu rto nega lim a be Savivaldybės žinios niekam
perleisti ir iš aukšč iau nu rodyto buto pašalin ti. Pra siže ng ima s prieš ši n uostatą bus
griežta i baudž iama s." 41
Ana log iški akta i buvo pasira šo mi ir 1943 m . sau sio- rugsėjo mėn. Tai le idžia
daryti pr ielaidą, kad 194 1 m. daik tai nebu vo nupirkti, o 1943 m. butų , kuriuose jie
buvo laiko m i, sav ininkai kreipėsi i mies to administrac iją su prašymu leisti jų butuose
esam us daikt us nusipirkt i ir igyt i i juos nuosavybės teisę. Daiktai, pervedus pi n igus į
minėtą sąskait,i, tapdavo pra šytojo nu os avybe•i.
Išl ikę archyvi niai dokume ntai rodo, kaip buvo likv iduo ja mas likęs žydtĮ turtas
Rokiškyje. Vieto s žydq turto likv idavim o ko mi sijos pi rmininku nu o 1941 m. biri elio
27 d. iki rugpji':1 čio 20 d. dirbo Vladas Mink štim as, kuri šioms par eigoms eiti pat virt ino pat s apskri ties vi ršin inka s•·'. Be jo, komisijoje dirbo dar trys civ iliai. Dar du
atsto vai - kar iškia i - į komisiją su spre nd žiamojo balso teise da lyva uti žydtĮ turt o
varžyti nėse ir sekti jt) eigos bu vo deleguo ti apskr ities komendant(iros• •. Žydq turtas.
sukra uta s trijose sinagogose, liepos 15, 16 ir 18 d. buvo parduodamas „m iesto ir ap skr ities partiza nams ir iš da lies piliečiam s pa gal komenda ntūros duot:J pa rėdymf.
Parda vim o dien om is turt o parduota beveik už 50 tūkst. rublit !. Ga uto s lėšos perves-
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tos i apskrities viršininko einamąją sąskaitą. Tačiau komenda ntūros atstovai, stebėję
pardavim o eigą, pažymėjo, kad „dėl didel io pirkėjų (pa rtiza nų ir civil itĮ žmonių)
antpl C,džio pardav imo vietoje buvo neįmanoma palaiky ti tinkamą tvarką. Ta ip pat
komendantūros išduo ti pažymėjimai parti za nams įsigyti daikttĮ u ž nustatytą sumą bei
pažymėjimai dėl duotos pirmaujančios (be eilės) teisės dal yva uti pirkime neatsiekė
savo tikslo." 45 Todėl komendant(1ros atstovai komisi jos nariam s pasi ūlė nutraukti
turto pardavi mą ir parengti projektą, num atanti „tinkamesnį būdą likusiam žydų
turtui galut inai likviduoti" 46 ,
Komisija liepos 20 d. pardavimą nutraukė ir komendantūrai pasifilė tokį likusio
žydų turto „likvidavimo projektą": iš likusių daiktų vasar iniai s ir žieminiais drabužiais,
avalyne, pata lyne, kitais būtinais reikmenimis aprūpinti žydus'7; ve ltu i aprūpinti
nukentėj usius nuo karo asmenis, miesto varguomenę (paga l burmistro
pateiktą
sąrašą); likusius drabu žius, avalynę, patalynę veltui atiduoti Raudonojo
Kryž iaus
Rokiškio skyriui; visus verti ngesnius daiktu s - siuvamąsias ma ši nas, laikrod žiu s, in du s ir kt. - perduot i kooperatyvui su teise parduo ti komiso pagrindais; komendanto
nuožiūra kom isijos nari ams ir komendantūros tarnautojams, negalėjusiems dalyvauti
ankstesn iuose turt o išpardavimuos e, pagal sudarytą sąrašą „dar leis ti pirkimo keliu
įsigyti kai kurių daikt ų"; komisijos narių nuom one , kom endantūros n u ožiūra reikėtų
aprūpinti reikalingais baldais ir kitais daiktais Rokiškio miesto įsta igas 48 •
Taigi pardavimas buvo tęs iamas, tačiau jo apimtis sum ažėjo - iki rugpjūčio pa ba igos daiktų p ard uota ja u mažiau nei už 12 tūkst. rublių, o nuo kom isijos darbo pra džios pard uota daugiau kaip už 61 tūkst. rublių. Visus pardavimo atvejus ko mi sijos
na r iai skru pulingai registravo. Tačiau ne visi prašymai įsigyti li kusitĮ žyd tĮ daikttĮ buvo
patenkinti: nepatenkintų prašymų byloje - net 92 lap ai. Liku siu s nepard u o tu s daiktus
komi sija perdavė apskri ties viršininko paski rt am likus io žy<lq turto priži(1rėtojui 49
sandėlininkui , Tarp likusių daiktq - daugybė namų apyvokos rakandtĮ: įvairiausi
indai, puodai , kibirai. fspūdingas drabužiq skaičius: ,.suknelitĮ ir bliuskučitĮ įvairit( 2399, rankšluosčių - 1661, staltiesių - 894, m ote riškq m arški niq - 837 ir t. t. Tuo
tarpu radijo imt uvai, telefonai, laikrod žiai, pat efona i skaičiuojami vienetais 50•
1943 m. pradž ioje Panevėžio miesto komi sara s davė nurodymą „ap skrityje esantį
judomą žydtĮ turtą [...] tuojau suimti ir patalpinti uždaroj pata lpoj" 5 '. Atsaky ma i apie
žydq turtą iš valsčiq viršaičiq pradėjo plaukti nepraėjus nė mėnesiui. Jie standar tiniai: ,.judom o žydq turto nėra", ,.visas judomas žydq tu rtas ja u anksčiau likvidu o tas",
„suregistruoto ir nelikvidu oto žydq turto nėra" ir pan, Tokius atsaky mu s atsiuntė
Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Pumpėnq, Puša loto, Ra guvos, Ramyga los, Roza limo, Smilgiq, Subačiaus, Šeduvos, Troškū m1, Vadokl iq ir ViešintLĮ valsčių viršaičiai. Tik
du prane šimai buvo informatyvesn i. Iš jų aiškėja, ka d ŠimonitĮ valsčiuje buvęs žydq
kilnojamasis turtas 1941 m. buvo „pa rdu otas iš vieštĮ varž ytin iq ar šiaip išda lin tas vietos biednuomenei", o Naujamiesčio valsčiuje, remianti s Pan evėžio apskrit ies vir šin inko
l 941 m. spalio 4 d, rašt u, pe rduot as vietos policijai, ku ri jį likvi davo pa rd uo d am a iš
varžytinit J' 2.
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Rastas l ikęs nepa rdu o tas žydLĮ turt as turėjo bC1
ti k uo skubiau viršai čio su darytos ko m isijos įkain o t as, parduo tas, o gau ti pini ga i pe rvesti į ap skri ties kom isaro kasą
su specia liu prieraš u, jog ta i esąs žydq tur tas. Paaiškėjo, kad apskrityje buvo likę 4
ne par duoti žydtĮ ark liai, kur iuos prižit1 rėjo ir jais naudojos i lietuvia i C1kininkai'l _
Aiški n antis toliau išaiškėjo, kad 2 arklia i dar 1942 m . pabaigoje bu vo pristatyti
Panevėžio „Ma isto" fabri kui, o iš kitt) dviejtĮ arkliLĮ laikytojq išreika lau ta su m a, kuri a
jie buvo įkai noti , - atiti nkam ai 350 ir 500 RM. Gau ti pinigai p erves ti į Panevėži o ap skrit ies komis ar iato kasą 51 •
1943 m . paba igoje, rem ian tis apsk rit ies kom isaro nurodymu , mėgi nta smu lk iai išs iaiš kinti Panevėžio ap skr ities žyd q turto likim ą: kas ir kok iu būdu jį likv idavo,
kie no nuosavybėje atsiM1 rė. Paaiškėjo tokie dalykai.
Kre ken avoje žydtĮ tur to iš vietos komis ijos gavo įvairios valsčiaus įstaigos (pra d žios mok ykl os, vietos po licija, savivaldybė, pašto įstaiga - 5 stalus, 72 kėdes ir kL) ir
13 gyventoj tĮ. Pastari eji d aug iau sia gavo stalti ir lovq be i 2 komoda s.
Kupi šk io mie stelio žyd t) t urtą, pa sak virša i či o, ,.vokiečiq žan d arai išvežė į Panevė
žį". Vietos po licijos p unkt o vedėjas buvo tikslesn is: ,.Žydq turtą tvarkė buvęs Kup iškio
kome ndantas p. Liovė (Love). Jis dalį tur to išpa rd avė, likusį po jo išvyk imo išvežė
Panevėž i o žan da rm erija."
Naujamiesčio va lsči uje žydq tur tą likvi davo po licija.
Panevėži o valsč i uje n iekas iš gyven tojq žydq tur to ne gavo. Negavo jo n ei įstaigos,
nei moky klo s. Vietos pol icijos pu nkto vedėjo formul uotė buvo kitok ia: nie kas žyd q
turto negav o „be atlyg ini m o".
Pu mpėmĮ valsčiuje žydtĮ turtą likvidavo polic ija: drab užiai bu vo išdaly ti
„biednuomene i", ba ldai pa rdu oti. D aikttĮ - daug iausia lovtĮ, staltĮ, sp in ttĮ - už pinigus
įsigij o 173 asmenys, Pasak v iršaičio, 4 fizin iai asmenys ir vie tos se neliq prieglauda
žydtĮ b aldtĮ gavo n emokama i.
P uša lote komis ija žydtĮ t u rt,Į be atlyginimo išdal ijo valsč i aus sav ivaldybei,
Pu ša lot o g ir ini nki ja i, prad žios m o kykloms, Tra up io ir Raguvos prieglau doms be i 3
fiziniam s asm enim s. Iš vieto s po licijos sudaryt os kom isijos žydtĮ bald u s pirko 6 fizin iai asmenys ir Deglėm) prad žios mo kyk la.
Rag uvos va lsčiaus žydq turto likvidavimo komisija nemokam ai žydtĮ turt o skyrė
Tra upio ir Rag uvos prieg laudom s, Raguvos prad žios mokyklai ir vietos savivaldybei:
po l komod ą ir spintą, 2 sta lus, po 4 kė des ir lovas. Nemoka m ai baldtĮ įsi g ijo ir 5
fiziniai asm e nys. Tačiau bu vo ir pirku sit) minėtą turtą: vienam e dok um ente mi n ima
16, kit am e - 32 asm enys. Tarp įsigytt) daikttĮ - sta lai, spintos ir pan. 3 asmenys įsigijo
si uvam,Jsias ma šin as. Tačiau sąrašo pabaigoje randame reikšmingą pastabą: ,,Tai tiek
tik atras ta po licijos bylose. Iš viso atrodo, kad tai yra tik m aža dalelė buvu sio tur to.
Kiek, kam ir kokį tu rt,Į yra bu v. partizana i išdal i nę ar pasiėmę, žinitĮ nėra ."
Ram yga loje su dar yta žydq tur to likvidavimo komi sija be at lyginim o žydq
daikttJ (bald tĮ) davė JotainitĮ pri eg lau dai ir 4 fizinia m s asmenims . Tar p pirkusitĮjtĮ - 74
gyve nt ojtĮ pavardės (d idžioji j tĮ įsigyto tur to dalis - lovos). Tačiau, pa sak valsčiaus
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vi ršaičio, .,dalį žydų turto yra likvidavęs policijos punktas , o dalis žydų turt o buvo išgrobstyta pirmomis karo dienomi s ir pas ką tie daiktai randasi, valsčiuje nėra žiniL(.
Rozalimo valsčiuje buvusį žydLĮ turtą likvidavo vietos poli cija. Sav ivaldybėje

komisija zydL)turtui likviduoti sudary ta nebuvo.
Smilgiuose iš valsčiaus žydų turto likvidavimo komi sijos nemokamai žydLĮ
daiktų gavo vietos policijos punktas ( l sofą) ir valsčiaus savivaldybė (2 kėdes).
Subačiaus valsčiuje, pasak viršaičio, žydq tu rtą „išpardavė buvęs Kup iškio vok ieči ų komendantas"; pasak vietos policijos punkto vedėjo, žydų turtą tva rkė „vokiečių
kariai".
Šeduvoje žydLĮ turtą pardavė vietos burm istras. Nemokama i likusio turt o - 15
stalq, 32 kėdes, 2 spintas, l veidrodį ir l knygų lentynėlę - gavo tik vietos prad žios
mokykla.
Šimonių valsčiuje, pasak viršaičio, komis ija buvusiam žydų tur tui likvidu oti
sudaryta nebuvo. Taip pat nebuvo ir žmonių , nemokamai gavusių šio turto . Pasak
valsčiaus policijos nuovados viršininko, Šimonių policijos punktas iš Panevėžio apskrities žydų turto lihid avimo komisijos nemokamai gavo tik keletą žydų baldų - l
stalą ir 4 kėdes.
Troškiinuose sudaryta komisija nemokamai žydų baldLĮ skyrė Šimonių mi ško
urėdijai, valsčiaus savivaldybei, pašto įstaigai, savanorių ugniagesių d raugi jai,
Troškūnų girininkijai, Troškūnų pradžios mokyklai ir senelių prieglaudai: po l bufetą
ir komodą, 2 spintas, 4 lovas, 13 stalq ir 19 kėdžių. Fiziniams asmeni ms turtas buvo
parduodama s varžytinėse.
Vadoklių valsčiuje žydų turtą tvarkė ir lihidavo pol icija. Buvęs turtas bu vo išpar duotas iš varžytinių.
Viešintų valsčiuje, pasak viršaičio ir policijos punk to vedėjo, liku sius geres nius
žydų baldus ir kitus vertingesnius daiktus išsivežė (esą apie 20 vežimLĮ) buvęs Kupi škio
komendantas Liovė, o kiti, kaip mažos vertės, buvo išdalyti vietos varg uom enei be

J le11telė. Žydt) gydytojų ir žydt1dantų gydytoj ų skaičius Alytaus, Trakų ir

Vilniaus apskrityse iki Vokietijos- SSRS karo pradžios 58

nereikėjo

(ir. 3 lentelę).

lydų gydytojų

Apskritis

Alytaus

lydų dantų gydytojų

Pastabos

(Alytuje - 8, Seirijų
- 2, Merkinės,
Miroslavo,Simno ir
StakJiškitJval sčiu ose po l )

12 (Alytuje - 5, Merkinės
ir Seir ij ų valsčiuose - po 2,
Jiezno,Simno va lsčiu ose ir
Varėnoje 11- po l )

6 (Kai ši adorių va lsčiuje

9 (Eišiškių

Vievioir

2, Onuškio, Vievio,

valsčiuose

Žiežmarių

14

,

valsč iuje

2asl i ų

ir 2iežmarių
valsčiuose - po l )

ir Vievio
- po 2, Semeliškių ,
Kaišiadorių, Valkinink\!,
2aslitĮ ir Žiežmarių
valsčiuose - po l)

valsčiuose

dar buvo
po l

fel čeri,

SemeliškilJl

akušerė,

Valkininkų

-

l danttĮ

technikas
Vilniaus

3( M ickfmų, Rudaminos 6 ( Nemenčinės valsčiuje - 2,
kituose - Naujosios Vilnios,
ir Šumsko valsčiuose)
Ri ešės, Šumsko ir Turgelių po l )

Trijuose
apskrities
valsči uose

-

JašiC1ntĮ ,

Maišiagalos ir
Paberžės - žydtĮ
gydytojų ir žydtĮ
dantų gydytojtJ
nebuvo

sąrašų s;_

Vykstant karui atsirado ypač didelis medicino s įrankių poreikis. Po akcij ų prieš
žydus išlikusius jų įrankius siekta kuo greičiau suregistruoti ir apsaugoti. Vilniau s
apygardos komisaras 1941 m. spalio 21 d. pasirašė nurodymą, kuriuo įsakė surink ti žinias, kiek jo jurisdikcijoje esančiuose valsčiuose buvo žydLĮ gydytojų ir dantų
gydytojLĮ, koks jų į rankių likimasS6
. Apygardos komisarini s tarėjas Kostas Kalendra
šį raštą vykdyti persiuntė apygardos apskričių viršininkam ss7 • Duome mi ilgai laukti
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Vienuose Viln iaus apskri t ies va l sčiuose (Nemenč inės, Naujo sios Vilnios,
med icinos įrankiai atsidC1rė vietos virša ič io žinioje, kituose (MickCtntĮ,
Rudaminos, Šum sko) perd uoti saugot i valsčitĮ sveika tos punktLĮ arba ambu latorijLĮ
vedėjams. TraktĮ apskrityje med icinos įrankiai buvo saugo mi valsčių savivaldybėse,
perduoti ligon inei, sveikatos pun ktui, ambu latorijai ar vietos gydyto ju i. Kaišiadoriq
dantlĮ gydyto jo įrankiai pateko į žydtĮ daikttĮ sandėlį. Švcnčionitl apskrities viršin ink o
žin iomis, žydų gydytojlĮ valsčiuose buvo 10, dantLĮ gydytojtĮ - 5. Likę įrankiai atsid(1rė
apskr ities gydy tojo žinioje, dalį jLĮ jis išda lijo valsčitĮ ir Švenč ionitĮ m okykh1 am bulatorijoms, Pabradės gimdymo namam s, ŠvenčionitĮ apskr ities gydytojo įstaigai,
Riešės)

484

HOLOKAUSTAS
LIETUVOJE1941- 1944 m.

vietos ligon inei ir apsk rities sanit arijos inspektoriui 59• Rekv izuoti l i kę žydtĮ medi cinos
reikm enys Panevėžio apskri tyje paskirstyti taip: p erduoti saugoti ir naudoti vie tos
am bulatorijoms (Krekenavoje, Šeduvoje ), ligon in ei (Kupi škyje), vaist ini q vedėjui
(Pumpėnuose). Subačiaus danlLĮ gydytojos Morgolicnės ir Viešin ttĮ gy dy tojo Neimarko darbo įrankius perėmė Kupiškio komendanta s Liovė60 • Li(1dn iau sias vaizdas iš
Alyta us apskriti es: medicino s įrankiai arba sudegė, arb a dingo pir m om is karo di enomis. Likučiai buvo atiduoti saugoti apskriti es ligon inei Alyt uje , valsčiuose - valsčių
viršaičiams. Dviejų danttĮ kabinetų jrankiq likučiai laiki n ai p erd u oti naudotis dviem
lietuvėms danltĮ gydytojoms 61• Vis dėlto tikėti niau, kad m inėti medic ino s į rankiai,
butu ose esantys vaistai ne sudegė, dingo, o greičiau buvo sunaiki nti plėšiant likusį
žydtĮ turtą. Plėšiantieji šių daiktq ties iog neįvertino:,,[ ... ] teko matyti, ka d p as žydu s
yra nemaža jvair iq medikamentLĮ, patentikos (k. t. antidiftcri ni s se rumas ir pan .).
Toki vaistai neretai mėtosi po grind is su įvairiais m enkni ek iais, nes žydtĮ but us tvarką
asmenys gal nenusiman o apie jų reikšmę ..."62

žydų

turto grobstymas

Žydų turtas buvo grob stomas visur. Viln iuje tvarkyti , saugot i ir išdavinėti žydtĮ
turtą

apygardos komisaras pavedė savivaldybės ButtĮ ir turto skyr iui. Iš pra džitJ jis
buvo vežamasi sa n dėlius dalyvaujan t savisaugos daliniq ir policijos ats tovams. Tačiau
praktik a parodė, kad didelė turt o dalis sandėl ių ne pas iekia - išgro b sto ma butuose
arba pakeliui i sandėlius. Todėl Butq ir tur to skyrius nutarė baldtJ iš butLĮ nevež ti, o
išnu omo ti juos kartu su išnuomotu butu 63 . Vilni uje b uvo prašoma susti printi apsaugą
Naugarduko ir gretimo se gatvėse, kur esą „žydtĮ tur to plėšimas vyksta di enos m et u"
ir tuo kompro mituojama s policijos varda s64 • Pasita ikydavo namtĮ admini stratoriq
pra nešim q, kad policijos pareigūnai nekreipia dėmesio į žydtĮ daiktLĮ vagystes 65 . Namų
valdytojai informuodavo policiją apie tai, kad iš užantspauduotq žydtĮ butq vokiečiq
kariai „sauvaliai ima dai ktus ir net padeda žydams, atsivest iems iš G h e tto, pasi imti
daikt us ir jtĮ buvusį turtą ..."66
Rokiškio apskrit ies komendantūrą pasiekė gandai ap ie žyd q daikt u s saugančio
aptarnaujančiojo persona lo nesąži ningumą. Nu ta rt a įtarim us ištirt i, o faktams
pasitvirti nus nusikaltusius asmeni s „pakeisti tinkamai s ir sąžiningais žmonėmis" 67 •
PasakliudytojtĮ, žydq turto grobsty mas Žagarėje (Šiaulių aps.) suta po su jq žudynėmis:
,,[...] atkomandiruota pagalbinė policija taip pat neatsisakė nuo ve rtin ges n io žydtĮ
turto paėmimo ir išvažiuodam i jį išsigabeno. Vietiniai pareigūnai ta ip pat neparodė
reikiamo sąžiningumo konfisk uoto žydų turt o atžv ilgiu. O buvę miesto burmistrai
neparodė reikiamos in iciatyvos apsaugoti konfiskuojamą žyd q turtą n uo gro bimo.
Žydų turto dalinima s taip pat buvo netvarkingas. "68
Gandai, nepasitenki nimas vietos pareigūnais, esą j ie pasisavinę žydtį turto, sklido
ir Alytaus apskrityje. Tiesa, oficiali apskriti es viršininko po z icija šiuo kla usimu bu vo
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viena rei kšmė:

kiln ojama sis žyd tĮ tu r tas tu ri bū t i sur ašytas ir saugo m as sa n dėliuose
iki atsk iro nur ody m o. Jinetei sėtai pas isav inu siems as meni ms turi b(1ti keliam os bylos69. Tačia u griežtos atsakomybės ir tvarkos nebuvim as, yp ač p ir mais karo m ėnesia is,
bene labiaus iai skatin o nesąžiningumą: ,,Žyd q palikt i nam ai yra saugojami gerai, b et
į vagystę ne turėttĮ gundy t i pa tys pareig(111ai. Teko matyti konk retų a ts itikimą, kad
viso mi estelio ra ktai su rin kli vie name p o r tfelyje, be u žraš tĮ, ne numeruoti. Prisiėjus ką
nors pa tik r in ti, pa re ig(111
as nesura sdamas rakto pr iverstas eiti per langą. Tai pamači us
pašalieči ams kyla ri mtLĮ jtari m tĮ , kad p areig( 111a
s eina vog ti, o tu o pačiu ky la pagunda
ir pačiam ką nors pas ivogti. .." 7 Kiln ojamąjį ir nekil n ojam ąjį turtą buvo ga lim a suinve ntori nti , o ka s galėjo su skai či uoti, ki ek mo nett1 ar sta lo įra n kiq iš taur iojo meta lo,
įvairiLĮ papuo šalq , valiutos ir kitq vertingų daiktq ats idūrė sa vavalia ut ojq rank ose? Šis
procesas vyko:,, [... ] darant pa s žyd us krata s, matyt, buvo k reipia m as dėmesys i br an ge nyb es. Todėl d aik tai su maiš yti ir ne t m ėtosi gr indyse." 71
Švenčionių ža ndar m er ija 1941 m. spa lio 7 d . suėmė mie sto burmistrą Vin q
Blažį, ap kaltinus i jį žydq tur to pa sisav in imu. Apygardo s kom isaro potvarkiu jis
nuo suėm imo dienos buvo atleista s iš pare igq, o į jo vietą lapkr ič io 17 d. paskir tas
buvęs burmi stro pa va d uotojas Kazys Ga ižutis 72 • Pri e grobstymo prisidėj o ir vokicčiq
ka rišk iai: sp alio vidu ryje į Pab radę atvykę vokiečiq karini nkai a pžiū rėjo sa ugomą
žyd q turtą ir „sauvalia i paėmė ir i švežė" 3 vežim us įvairaus turto - apie 150 m šil ko
me d žiagos, 7 sukn eles, 19 vyrišk q kostiumq ir kt. 73

°

Išvados

Liet uvos žydq kultūros vertyb es reg ist ravo A. Rosenbergo štabo darbuot oj ai .
Šio štabo filialai buvo įkurti Viln iuje ir Kaun e. Ver tingiaus i rankraščiai, ink una b u lai,
mu ziej iniai eks ponatai , žydtĮ folk lo ro, fotogra fijLĮ rin kin iai, laikrašč itĮ komplektai ir
kt. atsid(1rė Vokie tijoje. Mažes nės ve r tės judaika buv o naikinama vietoje - d eg in am a,
išvežama i popi eriaus fabriką. Visoje Lietu voje buvo su regist r uoti ir nusavi nti žydtį
be ndru omeniq arc h yvai, bibli ote kos , sur egistruotos sinagogos. Jos atsid(1rė vietos
adm ini stra cijos - viršaiči tĮ, seni(mtĮ , burmi stn 1 ir kittĮ pare ig(1m 1 - žinioj e; dalis j tĮ
laikinai tap o likus io žydtį tu rto sandėliais, buvo perd uo tos mo kykloms ir pan .
Lietu vos genera lin is komisaras Kau ne išleid o pot varkį, kuri uo remi ant is turėjo
būti su reg ist ruota s visas likęs žyd tĮ n ek ilnoja m as is tur tas. Buvo surink to s žinio s
ap ie buv usius žyd tį (1kius ir jq dydį, gyvąjį ir negyv,}jį i n ven toritĮ, n auj us va ldyt oju s. Daugum,) žydtį (1kitĮ perėmė fizin iai asmenys. Gyve n amuosiu s namu s leista
išnu omo ti įva irioms įstaigoms, nuken tėjus i ems n u o karo vietos gyve nt ojam s, kitiems
pav ien iams fizin iams asme ni ms.
Kilnojam asis turta s da žniau siai bu vo pardu o damas fizini ams as m en im s au kciono b(1du. Likusio be šeimi nin ko turt o taip pat į s i gydavo ir pavie nės įst a i gos, j is
bu vo d alijam as karo padegėl iams, m ies tel itĮ var g uo me nei. Daž ni au siai pasitaikančios
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Žyd ų t ur t as Ir kult ūros vtrt yb ės

• "_ dr,abužiai, namtĮ apyvokos daiktai, baldai,
retesnės
mašinos,
,,prekes
.
. . - siuvamosios
_.
•
dviračiai, šviestuvai, pianinai. Nors kilnojamasis turtas ttireJObutt surasytas ir saugomas iki atskiro nurodymo, neišvengta ir jo g~obstymo. Pin_i~ai
, gau~i~ž parduotą žydų
turtą, patekdavo i specialią apygardos komisaro ar apsknt1es v1rš111
111kosąskaitą. Be
priežiūros likę žydų medicinos įrankiai dažniausiai buvo perduodami vietos ambulatorijoms ir ligoninėms.

Priedai

48 7

10. Visoki bolševik11 raštai, buvusi11 emigrantų literatū ra, lygiai ir uždrausli ir
nepageidaujami raštai ir dalykai išsigimusio meno, kurie randasi knygynuose, antikvaruose ir m enin ėse pa rduotuvėse.
Pranešimą apie įvykdymą šitų n uostattĮ reikia patiekti iki 194 1 m. XI. l O d. pagal
seka nči us nurodymus:
a) tikslus nurodymas vietos, t. y. vieta, gatvė, namo Nr.;
b) kiek galima trnmpas aprašymas užantspauduotos patalpos esamo turto, ypač
pažymint apie esamas bibliotekas, archyvus, meno vertybes, nurodant kieki n ę ve rtę;
e) nurodyti pareigfmą ir t ikslų jo adresą, kuris patalpas užantspaudavo ir kurio
žinioje randasi raktas.

J priedas. Vilniaus apygardos komisaro 194 1 m. spalio mėn. raštas dėl kultūros turtų,
kurie priklausė žydams, masonams, politinėms partijoms ir organizac ijoms, apsaugo-

Už Vilniaus Apygardos Kom isa rą
pas.(-)

jimo
DER GEBIETSKOMMISSAR
WILNA-LAND

Vertima s tikra s:

Vertima s
Vilnius, 1941 m. spalių mėn .. .. d.

M/Žnkl. 673/41 Ru/Fr.

Komisariniam Apygardos Tarėjui
Ponui K. Kalendrai,
Vilnius

LCVA,f. R- 1548, ap. l , b. l , l.

ALYTAUS
APSK
RITIS
Eil.

l.

iš privatinių butų buvusių ložės narių .
6. Visi pastatai, jrengimai ir ypač bibliotekos, archyvai, aktai ir t. t., kur ie priklausė
bolševikiškoms organizacijoms, sąjungoms, korporacijoms ir jų įrangai.
.
7. Visi pastatai, jrengimai ir ypač bibliotekos, archyvai, akta i ir t. t., kurie pri klause
politinėms partijoms, sąjungoms, korporacijom s ir jų jrangai.
8. Visi pastatai ir jrangos bedievių sąj ūdžio.
9. Darbo patalpos ir įrangos Anglikonų Bažnyčios, jei tokie yra.

Sinagog ų vieta, ska iči us, būklė

Paskirtis

Alytus. 3 sinagogos:dvi Dariaus ir
- Kaunog-vėje
Nr. 9, mū ri nė

marksistinės bo lševikinės li teratūros

Girė n o g-vėje, trečia

Aš prašau pranešti apskričių viršininkams, kiek tatai dar nėra padar yta, tuojau pat
neatidėliojant nusavinti visas kultūrines gėrybes, kurios priklausė žydų turtu i, mason ų
ložėms, politinėms partijoms ir organizacijoms; šitą turtą užantspa uduoti ir, nurodant
tikslų adresą, pranešti mano jstaigai. Nusavinimui tenka sekan tiej i kultflrini ai turtai:

L Visos sinagogos.
2. Visos žydų bendruomenių darbo patalpos su jų archyvais, bibliotekomi s ir t. l.
3. Vyr. rabinų ir rabinų butai ir darbo patalpos.
4. Visos žydų knygų ir meno prekybinės jstaigos.
S. l>fasonų ložių ir ložėms artimi pastatai, lygiai masoni ški akta i ir rašymo medžiaga

Mašinraštis.

2 priedas. Duomenys apie sinagogas pirmais karo mėnesiais įvairiose apskrityse

Nr.
Liečia: Apsaugojimą kultūrinių turtų, kurie priklausė žydams, maso nams, politinėms
partijoms ir organizacijoms, Reicho Komisaro Rytų Krašto Srityje.

769.

Pirmose dviejosesukrauta 3 tonos
ir l spinta KP bei komjaunimo
medžiagos.Pirmoji
yra Alytaus valstybinės gimnazijos,
antroji - Alytaus saugumo viršininko
žinioje.Trečiojoje isikimi Alytaus
amattJmokyklos šaltkalvitJdirbt uvės
(karo pradžioje joje buvo isikūrusi
susirašinėjimo

ligo n inė)

2.

3.

Rutrimonys. 2 sinagogos:viena
Gedimino, kita - Basanavičiaus
g-vėje. Pirmoji mi1rinė, antroji
medinė, be langų, naudojimui
netinkama
Daugai. l sinagoga, mfuinė

Pirmoje saugomos 3 spintos knyglĮ
žy<lt/kalba. Abi yra valsčiaus vi ršaičio

žinioje

Turto nėra.

Valsčiaus virša ičio

žinioje

HOLOKAU
STASllE IUVOJE 1941-1 944 rn
2,·dų t uri u
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Eil.

Sinagogų vieta, skaičius, būklė

kultūros

šVEN ( I 0 NIŲ

Paskirtis

Nr.
-l.

Ir

Eil.
Jieznas. l sindgoga Juozapaviciaus
g-\'ėje

Tuščia. Valsč i aus viršaičio ž inioje

r. 7

6.

Liškiava. l sinagoga , medinė

Merkinė. 2 sinagogos: Scinų ir
Sinagogos g-vėje. Antroji medi nė,

be langų

Tušcia . Scnifmo Viktoro Valatkevi čiaus
žin ioje

Naudoji mui n e tink am a. Valsčiaus
vi ršaičio žinioje

8.

Simna s. l sinagoga Vytauto
Didžiojo g-vėje

Tuščia. Valsčiaus viršaičio ž ini oje. 393

9.

Stakliškės. l

Tuščia, turto nėra. Valsčiaus viršaičio

Girėno g-vėje, medinė,

sin agoga

ir pr ie Viln iaus

Pirm,Jia kaip sporto sale naudojas i
progim n azija ir j i yra jos
di rektoriaus Igno Sarap ino žini oje.
Antroj i naudoji mui netinkama, yra
valsčiau s viršaičio žinioje

l

1

sinagoga Rinkos

aikštėje, medinė

g-vės

Ad utiški s. l sina gog a

Ap saug o ta

3.

Naujasis

4.

Se nasis

5.

Ignalina. 4 sinagogos: Laisvės g-vėje
N r. 17, Gaveikėnų g-vėje Nr. 3,
Geležinkelio ir Ugniagesių g-vėse

Pirmo se d viejose saugomas žydų
tu rta s, kito se - sa ndėliuojamos iš
ūkininkų pr iimamo s bulvės

Joniškis. l sinagoga

Nusavinta

7.

Kaltanėnai. l

Saug oma 11 dėžių žydiškų knygų
ir 300--100 pavienių egzt!mpliorių.
Sinagogą prižiūri virša itis Adomas
Gudeli s

8.

Labanoras. l sinagoga,
išdaužy tais langais

Daugėliškis. l

Tuščia

sinagoga

6.
1--

Daugėliškis. l

Tuščia

sinagoga

,l

sinagoga

žyd iškos ir 92 bolševikiškos kny gos
laiko m os valsčiaus savivaldybėje

·1
Varėna l. l

Paskirtis

2.

žinioje
10.

skaičius, būkle

Merkinės

Miroslavas. l sinagoga Daria us ir
sena"

7.

vieta,

Šven čionys. 5 si nago gos: 3 Gand r ų
g-vėje, po vieną ŠvenčionėlilJ g-vėje

l.

5.

APSKRITIS

Sinagogų

Nr.

489

vut y bti

Tuščia, turto nėra. Valsčiaus viršaičio

l

medinė,

sena,

-

9.

Linkmenys. l sinagoga

Užantspaudavo ir prižiūri Linkm em1
polici jos punkto vedėjas, vyr.
policininkas Juozas Butėnas

10.

Mielagėnai.

Sukrauto s įvairios žyd iškos ir
bol šev ikiškos knygo s, bolševi kini lĮ
į staigų korespondencijos
likučia i.
Užantspauduotą sinagogą globoja

žinioje
_j

11.

Varėna 11.l sinagoga Basanavičiaus
2 aukštų

g-vėje, medinė,

Pasta tas užantspauduota s ir yra
Saldutiškio valsč iaus vi ršaičio Juoz o
Dailydės žinioje

Tuščia, tu rto nėra. Va l sč iaus viršaičio

žinioje

l sinagoga, medinė

Iš viso si nagogų: 15

valsčiaus viršaičio padėjėjas

Ro mualda s Čepuli s
11.

Pabradė. 2 sinagogo s: Švenčionėlių
g - vėjc, m(1rinė,

ir Bajorėlių g-vėje
Nr. l , medinė, apgriuvusi. AbiejlĮ
išdaužyti langa i, su lūžusios du rys
užkaltos le ntom is

HOLOKAUSIAS
LIETUVOJE
19◄ 1 _
1944 m
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Eil.
Nr.

Sinagogų vieta,skaičius, būklė

Pask
irtis

Eil.
Nr.

12.

Švenėi onėhai.

3 sinagogos:l
ir 2

Sinagogų

vieta, s kaičiu s, būklė

491

Pastabos

Pirmoji užrakinta ir ufa ntspauduota.

KaltJnėnų g-vėje, m(1rinė,

Medinėse sukrautas išparduodamas

Ugniagesit)g-vėje, medinės

likęs žydų turtas. 1213 žydiškų

knygt) ir 9 Talmudo ritiniai
iš sinagogų pernešti i miesto
savivaldybę Turgaus a. Nr. 8.
Uždarytos sinagogos raktai yra
Švenčionėli t) burmistro pavaduotojo
A.Gruzdžio žinioje

5.

Onuškio vis. Panosiškių k. l sinagoga. Pastatas„visai supuvęs"

6.

R(1diškės. l

sinagoga

Neužantspauduota, bet rakinama ir saugoma
policijos, nes joje laikomas neišparduotas
l ikęs žydų turtas. /oje yra ir kulto reikmemi

7.

Semeliškės.

l sinagoga

Sinagogoje buvo „keliolika maldos knygų,
kurias ten buvę apgyvendinti žydai

Iš viso sinagogų: 22

sunaikino"'

TRAKŲ

Eil.
Nr.

8.

APSKRITIS

5,nagogų

vieta,skaičius, būklė

Valkininkų

vis. Deksnių k.

Apgyvendinta vokiečių karių

vis. Lieponių k.

Užrakinta, Lieponių sen iūnijos seniūno
žinioje

l sinagoga

Pastabos

Val kin i nkų

9.

l sinagoga
l.

2.

3.

4.

Trakai. l sinagoga,Trakų g-vė
Nr. 7

Neužantspauduola,joje sukrau tas likęs žydų
turtas

Eišiškės. 3 sinagogos,visos
Trumpojojeg-vėje

Jose „gyveno keletą dienų žydai.
Begyvendamisinagogose išdaužė langus
aplaužydami rėmus ir išardė - išlaužė
duris... jos neturi jokios kultūrinės reikšmės,
yra apgriuvusios, pasenusios ir jokia m
naudojimui be didelio remonto netinka"'

Lentvaris.l sinagoga

10.

Vievis. l sinagoga

Sinagogoje jsteigta belaisvių stovykla.
Žydų kulto reikmenys sukrauti va lsčiaus
savivaldybės sand ėl yje

Neužantspauduota,joje sukrautas likęs žydt)
turtas ir apie 900 žydiškų knygų. Dar apie
400 analogiškų knygų yra žydų bibliotekoje.
Sinagogą ir biblioteką prižiūri Lentvario
seniūnijos seniū na s Daminas

Onuškis. l sinagoga,blogos

11.

Žasliai.2 sinagogos,
abi Sinagogosg-vėje

Sinagogose sukrautas likęs žydt) turta s.
Baigusji pardavinėti bus užantspauduotos.
Jose sukrautas turtas ir įvairios knygos,
rastos vietos rabino bute

12.

Žiežmariai. l sinagoga

Sinagogojejkurdinti karo belaisviai. Rastos
žydiškos knygos, tarp jų - iš vienos
Žiežmarių bibliotekos, pervežtos i vieną
patalpą, užantspauduotos ir yra valsčiaus
viršaič io žinioje

Iš viso sinagog11: 15. Paminė ti na, kad sinagogos buvo ir Aukštadvario bei Valkinink11
miesteliuose, bet jos pirmomis karo dienomis sudegė. Kartu Aukštadvaryje sudegė ir
vietos žydt) bendruo m enės archyvas bei biblioteka; išliko tik 130 vietos rabino knygt),
kurios saugomos valsčiaus savivaldybėje. Yra pastaba apie Kaišiadoris, kad
čia sinagogos nebuvo, bet yra ypatingos reikšmės neturintys „maldos namai".

būklės

• Trakų apslmtie, viršininkol 941 m. lapkričio 20 d. pranešima, Vilniausapygardos komisari111am
tareJUI,LCVA,f. R-1548,ap. l, b. l, l. 751.

• Ibid., l. 751 a. p.
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Eil.
Nr.

Pastabo s

Sinagogų vieta, ska ičius, būklė

Jašiūnai.

l.

l sinagoga

Maišiagala. l sinagoga
Kreivojoje g-vėj c, medinė,
blogos bi1kl ės

2.

3.

Paberiė.

6.

Rudamina. l sinagoga,

saviva ldybė, sck retoritĮ Petrą Jan utė mi

1941 m . rugsėjo mėn . 10 d .
N r. 1875
Šiauli ai

Sinagogos užant spauduoto s, jos e sukra uti likę
žydq baldai. Raktai yra pa s se nifin:1 Adolfą
Rastcnį

Užantspaud uota. Raktas pas val sč iaus
Bagdžiq

l sinagoga,
nebaigta statyti

5.

Š i aulitĮ m . ir Apskr ities Vir šininka s

Užantspauduota , raktai pas vietos pa što
Ston celj

emenčinė.

mū r inė,

Sinagogoje rasta apie 800 kn ygt) žydt) kalba .
UžantspJuduota , rakta s yra pas valsčiaus

viršininką

Naujoji Vilnia. 2 sinagogos - Polocko g-vėj c Nr. 123
ir Rato g-vėj e Nr. 19

.J.

3 J1rietlas. Šiauli tĮ mi esto ir ap skriti es vir š inink o 1941 m. rugsėjo l O d. nurod ymai
žyd 11 ir pabėgus ių
ko muni sttJ kilnoja m ąjį t urtą

va lsč i t) viršaič i am s ir an traei lit) mic stq b urm istram s, ka ip likviduoti

vi rša i tį

GabrielitĮ

inagogojc įre n gta rusti bclJisv itĮ stovykla

l sinagoga

medi nė, aplūžusi

7.

8.

Šumsko vis. Andreliškių k.
l sinagoga

l ----+

9.

Šumsko vis. Kalvelių k.
l sinagoga

TurgelitĮ

vis. LaibiškitĮ k.
l sinagoga, nebaigta įrengt i

l

Nuro dymai lik viduoti žyd q ir pabėgus il) ko muni st t) kiln oja mąji turi ,)
l. Iš surinkto turt o re ikia pa likti ir tolia u saugo ti ik i atsk iro man o nu rody m o liuk sus iniu s baldu s, m ed žiaga s rit ini u ose ir ne vartotus ba lti n ius. Šio turt o sąrašus pri s taty ti m an .
2. Kitu tinkam u turtu aprūpinti savo tur ima s jsta igas, kaip tai mokyk las, va lsčiu s ,
pa štu s, prieglaudas, ligonines ir l. t., t ač iau n e mažiau kaip ¼ to tin ka m o tu rt o pal ikt i
saugo ti ik i atskiro ma no nu rodymo . Palikto turto sąraš us pr ista tyt i man.
3. Viso kit o atliku s io tu rto pu sę išdalinti nukentėjus iems nuo karo , gi pusę parduoti
iš va ržyt iniq . Visa i neti nkamą turtą , jei jį negalima sun audoti bet kok ie m s reikalam s ,
sunaikint i vie toje.
4. Žemės ūkio gyvą ir negyvą inventoritĮ, reikalingą vedi mu i š io ūkio, iš nuomoti
bendrai su nejudam u tu rt u laiki ni em s nuomininkam s .
5. Ga utu s už pard u ot us daiktus pinigu s ir ra stas bran ge nybes [išryšk inti žod žiai
pie štuku išbraukti. - V: B.] įn ešti i Apskr. Valdybo s kasą.
6. Likv iduotam turtu i sur ašyt i pate isinamuo siu s aktus ir laikyti savo b ylose. Aktu s
tvirti na v i ršaičia i ir bur mi strai.
7. Turtui suskir sty ti ir lil-.--viduotisud aryti komisiją, dalyvaujant polic ijos at s tovui.
8. Tu rtą suskir sty ti ir lik vidu ot i kuo skubiau s iai ir prandti man .
9. Susidariu sias išla idas likvidu ojant turtą paden gti 5 pa r ag rafe turimais pin igai s .

Perduota vietos prad žios mo kyk lai
Apskri tie s Vir šinink as J. Noreika / p,tr ašas/
Ž.ydt) kilnoja mo ir nekil n ojamo turto Tvarkytojas / pa rašas nejskaito m as /
Sinagogoje jokio turt o n ėra
LCVA,f. R- 1099, ,tp. l, b. l, l. 239. Ma inra štis.

Iš viso sinagogl): l O

LAZDIJŲ

Val sčiLJ viršaičiams ir an t raei l itĮ mi es ll) Burmi stra m s

APSKRITIS

Kapčiam iesčio, Leip alingio ir Veisiejų s in ago go se buv o la ikomi

žydtĮ d a iktai.

Vienoje Lazdij tĮ s in ago goj e Lazdijų žemės ūkio ko o peratyva s buvo jrengęs sandėli,
kit a atsidū rė poli cijos žini oje ir buvo naudoj ama karinėms medžiago m s , s progm e n im s sandėliuotP. 60 0 žydi šk11knygų buvo saugoma Kapčiami escio b ib lio teko j e 76 •
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2ydų

4 priedas. Vilniaus apygardoskomisaro l 941 m. spalio 2 d. raštas apygardos
komisariniamtarėjui K. Kalendrai

Vilniaus m.

Vilnius, 1941 m. spalių mėn. 2 d.

Gchie tsko mi saras

KomisariniamApyg.Tarėju i
PonuiK. Kalendrai
Vilnius
Liečia: L'.ydų nuosavybę

Užbaigus žydų akciją išleidžiamassekantis patvarkymas, liečiąs likusią žydų
nuosavybę ir turtą:
l. Visi klausimai, kurie liečia žemės ūkį, t. y. ūkišką tvarkymą buvusių žydų
sklypų, likusias žemės ūkio mašinas ir gyvulius, suvalymą laukų, tvarkymą jų
pastatuose, turi būti apskričių viršininkt1, susitarus su atitinkamu apskrit ies
agronomu, tvarkomi.
Remiantis mano raštu iš 20. IX. l 941 m. i visas buvusias didesnes žydiškas
žemės tikio įmones laikinai įgyvendinti tinkamą, ūkiškai nusimanantį valdytoją.
Mažesnės buv. žydiškos įmonės atiduodamos atitinkamam vietoje gyvenančiam
ūkininkui apdirbti pagal tam tikrą užpirkimo arba nuomos mokestį. Seniūnijose,
kuriose yra keli arba keliolika žydiškų ūkių, reikia stengtis kelis šitokius ūkius
vienam valdytojui pavesti tvar.k"yti.
Visas buvusios žydų įmonės gyvas ir negyvas
inventorius turi būti tiksliai surašydintas. Ūkin inkavimui reikalingi gyvulia i turi
būti palikti vietoje, gi visas perteklius turi būti nugabentas į tuos valstyb inius
dvarus, kuriuose jaučiamas gyvulių trūkumas. L'.emės ūkio mašinos - jų reikalingas skaičius paliekamas buvusioje žydiškoje žemės ūkio įmonėje. Likusioji
dalis gali būti apskričių agronomų šitokiems ūkininkams pirktinai atiduodama,
kuriems žemės ūkio mašinos būtinai reikalingos.
2. Buvusios žydų namų sodybos miestuose, miesteliuose ir kaimuose neturi
būti paliktos be priežiūros. Namus reikia pagal galimybę parduoti. Perkamoji
suma gali būti išmokama ratomis. Be to, buvusieji žydų namai gali būti tam
tikromis sutartimis patalpų ieškantiems išnuomojami.
3. Buvusieji žydų daiktai, kaip visokie baldai, turi būti tiksliai suregi struo ti, į atitinkamus sandėlius sudėti ir paskui reikalaujantiems iš varžytinių par duoti . Surinktos sumos turi būti Vilniaus Apygardos Komisaru i pers iLJstos. Iš
varžytinių negali būti parduodami labai gerai išsilaikę moderniški baldai. Šitie
turi būti valsčiuose atskirai surinkti ir užrakinti laikom i. Apie šituos daiktus
duos parėdymą Vilniaus Apygardos Komisaras. Burmistrai turi su teikti ti kslių
žinių apie šituos daiktus. Terminas: 1941m. X. 12 d. [pabrauk ta tekste. - V. 8.)
4. Apie buvusius žydų namų apyvokos daiktus, kaip virtuvės reikmenis, (1kio
dalykus, vartotus drabužius ir t. t., reikia elgtis taip pat kaip 3 punkte pasakyta.

49S

turtas ir kultūros vrr t ybė s

odos, audinių, labai gerai išlaikytos paklodės ir
ir t. t. turi būti burm istrų apsaugomi. Sąrašas šios
turi bt1ti patiektas mum s. Terminas: l 941 m. X. 12 d. [pabraukta

5. Visos atsargos

visų rf1šių

sta ldengtės, rankšluosčiai

rūšies daiktLĮ

tekste. - V. B. J
Aš visiškai nemanau , kad iš buvus ilĮ žydLĮ daiktLĮ , buto įrangos reikmem1 ir
rūbLĮ teisingai dalin ant n ebf1tLĮ duodama ir tokiems žmonėms , kurie mater ialiai
nepajėgia šitokių dalykLĮ pirktinai įsigyti. Šitokiu būdu dovana i neturtingiems
gyventojams atiduotieji daiktai turi būti į atskiru s sąrašus sutraukti ir apie juos
pranešti nereikia.
Vilniaus Srities Komisaras

/pas./ Wulff

LCVA, f. R- 1548, ap. l, b. 2, l. 746 -7 47 . Maši nra štis.

Nuorodos
1 E.

mėn . dirbęs Kultūros paminkllJ
jstaigos
Zinge ri s, .,Lietuvos žydų kultūros
virš in inku .
tragiški praradima i ir realios
' K. Vai ras-Račkauskas, Iš atsi111i11
in111 ir
susigrąžinimo viltys", Atminties dienos, Viluiraš1Į (dienoraštis / 93 9- 1944 V lll 17),
nius, 2001 , p. 259 - 260.
1941 m . rugpj ūčio 17-1 9 d . į rašas, Lietu Akta s apie vokiečių padarytą žalą Viln iaLLs
vo s n acional i nės M. Mažvydo b ibliot ekos
kultūros ir meno vertybėms, Lietuvos mokslų
RankraščilĮ sky r ius ( toli au - LNMMB RS),
akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius
f. 60 - 46 , l. 43-4 4.
(toliau - LMAB RS), f. 159-18, l. 9 a. p., 10• lbid ., 194 1 m. rugsėjo 11- 15 d . į rašas,
10 a. p., 11.
LNMMB RS, f. 60 - 46, l. 52 a . p.
Jbid., l. 11 a. p.; Dailės muziejaus direkto " Buvu sios Žyd,1 isto r i nės e tnogra fi n ės
riaus A. Valeškos 1941 m. rugsėjo 18 d. ra štas
draugi jos Lietuvoje muziej inę rc ikš m','
komisarui H . Hingslui, Lietuvos centrin is
turinčios med žiago s, per imto s i Vytaut o
valstybės archyvas (toliau - LCVA), f. R-6 14,
Didžiojo kultū ros muziejų, sąrašas, LM A B
ap. l, b. 390, l. 84.
RS, f. 264- 1408, l. 1-7.
Ch. Lemche nas, .,Rozenbergo štabas Kaune .
Alsimin imai ", Žyd,Į 11111
ziej11s.Al111mwc/1as, 11 Vylaulo D idži ojo kultt1ros mu ziejaus d ire k to riau s P. G alaunės 1942 m . sau sio 29 d .
Vilniu s, 2001, p. 129-130.
raštas genera lini am švkl imo tarėj ui , ibid.,
Plačiau apie tai žr.: L. S. Dawid ow icz, Iš tos
l. 22.
vietos ir laiko. Atsi111i11i111ai
. 1938- 1947, Vil" Rus lĮ kalba 1890- l 90 7 m . išleista c ncik.lonius, 2003, p . 290 - 295.
pedija.
K. Vairas- Račkauskas - žinomas litera " K. Vairas- Rač kauskas, op . ci t„ 1941 m . rug tas, kult(1ros darbuotoja s ( 1882- l 970).
sėj o 3- 5 d. jraša s. LNMMB RS, f. 60 - 46,
Dienora šti j is rašė 1939- 1944 m. Jo frag l. 48 a. p.
mentai buvo išspausd inti dar so vietini ais
" C h. Lemch ena s, op . cit., p. 124- 125 .
metai s (žr.: K. Vairas- Račkauskas, .. Pro bib 1
" K. Va i ras- Rač kauskas, op . cit. , 1942 1n . gelioteko s langą" (pa rengė Vakrija Vilnonytė),
gu žės 28 d. jraša s, LNMI\IB RS. f. 60 - 46.
K11i/liros/,arai, l 978. Nr. 4, p. 52-58). Deja,
l. 95.
kontrovers iškcsni frag mentai, tarp jlf ir apie
" Lietuvo s SSR cent r inės va ls ty binės bibli otc·žych1kulti1ros ver tybi,1 likim ,,, buvo praki sli.
kos karo nu o sto liam s apra šyti kom isijos
Adolfa s Nczabita uskis , nuo 1941 m. birželio

vertybės:

2

'

•

'

•
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2.yd11 turt :u Ir ku l tūros verty b ės

l 944 m. rugsėjo 8 d. aktas, LMAB RS,

f. 159-27, l. 4.
,. C entrinės valstybinės bibliotekos l. e. dirck ·
toriaus pareigas J.Rimanto l 944 m. rugsėjo
8 d. rašta s švietimo liaudie s komi saro pa •
vaduo tojai M. Mcškau skienei, ibid. , l. l
13
K. Vairas- Raėkauskas, op. cit., 1941 m. rug pjt1 č io 20- 23 d ., rugsėjo 3-5 d. ir 1942 m .
vasario 17 d. įrašai, L 1MMB RS. f. 60- 46,
l. 44 a. p., 45 , 47 a. p„ 85.
" Kitų apygardtĮ apskričit1 viršinin kam s irbur ·
m istram s parengti raštai šiek tiek skiriasi,
bet ne iš esmės. Vietomi s s kirias i stilius, kai
kurio s sąvokos, bet tai tėra nesuvienodinto
vertim o iš vokiečit! kalbo s išdava, o ne esm ini ai turinio skirtumai. Pavyzd žiui, žr.
Š iaulių apygardos komi saro l 94 1 m. spa lio
18 d . raštą apygard os apskričit! viršin inkam s
ir burmi stram s, LCVA, f. R- 1099, ap. l , b. l ,
l. 379 .
"' Iki Antrojo pa saulinio karo dabartinėje
Lietuvo s teritorijo je stovėjo 500-600 iy dt!
mald os namų (vien Viln iuje jų buvo beveik
100 ). Iki šit! diemi išliko apie 60 . Plačiau
apie tai žr.: M. Rupeikien ė, Lietuvossi11a
gog11
arc/1itekt1
ira. Daktaro disertacija, Kaunas,
2000, p. 5, 9, LN/I IMB RS.
" Generalinio komisaro Pan evėžyje 1941 m.
lapkričio l 8 d . raštas Panevėž io apsk rities viršininku i, LCVA, f. R-i29, ap. l , b. 3,
l. 299.
" Len t elė sudar yta pag al valsčių viršaičitl
1941 m . lapkričio 22 - gruod žio l d. raštus
Panevėžio ap skritie s viršininku i, ibid .,
l. 300 -33 1.
" PerėmusitĮjt/ 2cmės ūkius ir buvusių žemės
sa,·ininkų pava rdės archy viniuose d oku mentuo se daž niau siai taip pat nu rodom os.
Čia jas praleidome .
" \'adokJių val sčiuje bu vo tik 4 žydų namai su
maža is žemi:, sklypais. Vieną namą perėmė
NacionafottĮ parti ja , an trą - vietos iemės
ūkio ko ope ratyva s, likusius du - vieto s gyvent ojai lietuviai.
' ' Vilniaus ap)'ga rdos komi saro H . Wullfo
1941 m. rugsėjo 20 d. raštas Vilniau s ap)'·
gardus korn ba rin iam tarėjui K. Kalendrai,
1.CVA, f. R- 1548 „ip. l , b. 2, l. 544.
' ' \'i ln1Ju> ap, krit ic, vir~ininko 1941 m .
lapkričio 3 d . rašta s Viln iaus ap yga rdo s
kornb ariniam tarėj ui, ibid ., l. 541.

" lbid .
" Alytaus apskritie s viršini nk o 1941111. rugsėjo
6 d. kalba ap skritie s valsčitJ virša ič iams
ib id., f. R-1436 , ap. l , b . 30, l. 302.
.'
"' Al)'taus apskrit ies krim inalin ės poli c ijos
viršini nk o l 941 m. rugsėjo 3 d . raštas Aly ta us a psk rities vir ši ninkui, ibid., l. 359.
"' Vie vio valsč iau s viršaičio J. Markevičiaus
194 1 m . lapkri č io 29 d. ra šta s Tra kt! apsk ritie s viršin inkui ir 194 1 m. lapkričio 27 d.
perdavimo akta s, ibid ., f. R- 1548, ap. l, b. l,
l. 166 , 168.
" Vilni aus ap yg ar d os komi saro 1941 111.lapkri č io mėn. raštas Viev io valsčiaus viršaičiui
ibid ., b. 2, l. 249.
'
" Trakų miesto burm ist ro l 94 l 111.lapkričio
12 d. raštas Trakt) ap skrities vir š inin ku i,
ibid., b. l, l. 6 13.
" Šiauliq mi es to ir apsk r ities viršininko ). No reikos 1941 m. rugpjū čio 28 d . raštas apskr ities valsč itJ viršaič iams ir a ntraeilit) 111
iestt/
burm ist ram s, ibid. , f. R- 1099, ap. l, b. l,
l. 198.
" V. Reivyėio 1941 m . rugsėjo 17 d. raštas
aps krič ių vi ršininkam s, ibid., f. R-692 , ap. l ,
b. l , l. 15.
" Kauno apygardos komisaro A . Lentzeno
l 941 m . spa lio 11 d. ra šta s Lazdij ų apskritie s virš inin kui , ibid., f. R-409 , ap. l, b . 8,
l. 223.
16
ŠiaulitĮ miesto komi saro H. Gewecke's
1942 m. gegužės 30 d . raštas ŠiaulitJ ap ygardo s apskričitl vir šin inka m s ir burmi st·
ram s, ibid ., f. R-1099, ap. l , b. 15, l. 66;
Kauno apygardos komi saro A. Lentzeno
1941 m. rugsėjo 5 d . rašta s LazdijtJ apskrities
viršinin k ui, ibid. , f. R-4 09 , ap. 2, b. l, l. 26.
" Vilni aus apygardos komisaro H . Wulffo
1941 m. spa lio 13 d. raštas kom isa rini a m
generaliniam tarėjui, apskričitf vir šin inkam s,
valsčių virš.-učiams ir seniūnams, ibid., f. R- 1548,
ap. l , b. I, l.231.
"' 1941 m. gruodžio 11 d . akta s, ibid., f. R-614,
ap . l , b. 4 09 , l. 138.
" Akta i dėl perduoto laik inai na udoti turto ,
ibid ., b. 410 , I. 1- 327; b. 4 09, l. 5 4 - 141.
'° 194 1 m. lapkričio mė n . aktas, ibid ., l. l 34 ;
Aktai , ibid. , b. 377, l. 1- 358; Akta i Nr . 77,
78, ibid ., b. 40 5, l. 39 - 40 .
" 1941 m. gruodž io 18 d. ak tas Nr . 194, ibid .,
b.410, l. l.

" l 943 m . sa u s io- rugsėjo mėn . aktai. ib id.,
b. 409, l. 1- 53, 142- 163 .
, . Rok iškio ap skritie s karo
ko m endanto
194 1 m . rugpjf1ėio 2 l d. pa žymėjimas
Nr. 1578 , ibid., f. R- 15 14, ap. l , b. 4, l. 3 .
" Ro kiškio mi es to ir ap skr it ies g inkluott /jt/
pajėgt/ ko mendan to l 94 1 111. liep os l 5 d .
ra šta s Roki š k io iy dtJ tu rto tva rk ymo kom i·
sijai , ibid., l. 2.
.., Komisi jo s 194 t rn. liepo s 2 1 d . protokol'1 s,
ibid., l. 4.
16
lb id.
"Šis punktas rodo , kad ko mi sijos na riai neži noj o apie greitai įvyksiantį žydt/ sušaud ymą.
Kita ver tu s, ta i buvo „rūpi ni mas is" žyda is
grynai p ragm atiniai s sum etim a is - kad jt/
išlaik ymui ir apran ga i reikėt t/ skirti kuo
maži au papi ldom ų lėšt/.
•• Rokiškio žy dt / turto lik vid avimo kom isijos
194 1 m. liepos 2 1 d. prot o ko las, LCVA,
f. R-1 5 14, ap. l , b. 4, l. 4 - 4 a. p.
19
•
Rokiškio žydtĮ turto likvidavimo komisijos
194 1 m. rugpj f1či o 28 d. raštas Rokiškio ap •
skriti cs v irši ninkui , ib id., b. l , l. 5.
'° Likus io žydtĮ turto perdavimo 194 1 m . ru g·
pjf1čio 27 d . ak tas, ib id. , b . 4, l. 6-7 .
" Panevėžio m iesto komi saro 1943 m . sa u sio
12 d . nurodyma s Pa nevėžio, Bi ržų, Ro kiškio.
Ute no s, Ukmergės ir Zarasq apskričit/
v irš in ink ams ir Panevėžio m iest o bur mi strui , ibid., f. R-72 9, ap. 2, b. 5, l. 2.
" Panevėžio apskriti es valsėit/ viršaičių 1943 m.
sau sio 30 - vasario 25 d. prane šimai Panevėžio
apskrit ies viršin inku i, ib id„ l. 7- 2 l.
'' Panevėžio ap sk riti es žemės fakio vado vo
1943 m . kovo 5 d. ra štas apskri ties virši ninkui,
ibid ., l. 24 .
,., 1943 m. b a landžio 7 d . prane šimas Panevė
ž io apskrities žemės ,,kio vadovui , ibid .,
l. 35.
"~ Panevėžio apskr ities va lsčhi viršai(i lĮ ir
poli cij os pun kt11wclėj t/ 19·13 m . lap k ričio
gruodžio mt!n. pranešima i Pa1h:vt:~
i io aps kritie s virsi n in ku i. ibid., l. 4 -1- 104.
Vilni aus ap yga rd os komi saro 19-11 m. spalio
21 d . r,tštas apygardo s k,,m isa rin iam tarėj ui
K. Kale ndrai , ibid., f. R- 154 8, ap. l, b. l,
l. 799.
,. Vilniaus ap)'gard o s kombarin io ta rėjo K. Kalendros 194 1 111. s pali o 23 d . rašta s Vilniau s
apygardos apskriči 11 vi rš ininkams , ibid.

„
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" Lente lė sudary

ta paga l A lytau s, Trak ų ir Vilv iršin inktJ 1941 m . spal io
27- lapkr i čio 4 d . pran eš imu s Vilniaus apy •
ga rd o s kom isa rin ia m tarėjui , ib id., l. 78 9 790, 79 3, 798.
" Švcnč ion i 11 ,ip skr itics virši nink o 19·1l 111
.
l apkr ič i o • 8 d . rašta s Viln iau s a pyg.m los
kom isa riniam tarėjui, ib id. , l. 78 3 - 786 .
60
Pan evėžio aps kr iti es gy d ytojo
1941 111.
n iaus

apskri či tĮ

lapkričio

8 d. raštas P~1 nevėžio apskrit ies

viršininku i, ib id ., f. R-729, ap. l , b . 3 , l. 232.
1
• lb id .
•' A lyta us ap s kri ties kri m i nalinės po licijos
viršininko 1941 m. rugsėjo 3 J . raš tas AI)'•
tau s ap sk ritie s v iršin in kui, ib id., f. R- 1-136,
ap. l, b. 30 , l. 359 .
1
• Vilniaus m ies to s av i val dybės (toliau - V MS)
ButtĮ ir tu r to s kyria us virš inin ko l 941 m .
spa lio 30 d . raštas Viln iau s mi es to po licijos
vadui, ibid. , f. R-6 9 3, a p . 2, b. l , l. 4 .
"" VMS But11 ir turt o sky r iau s 8 -os ios namų
eksp loata v im o apylinkės vedėjo 1941 111
.
spa lio l d . raštas 3- ios io s po lidj os nuovados
vir š in inku i, ibid „ f. R-69 2 , ap. l, b. l , l. 19.
6
' VMS
But t/ ir turt o s ky riau s vir š in ink o
1941 m. rugsėjo 19 d . ra š tas Vil n iau s mi es ·
to p ol ic ij os vadu i, ib id ., f. R-689, a p . l, b. 6,
l. 62.
"' Vil niau s m iesto poli cij os vad o A. Iška u sko
194 1 111. rugsėjo 17 d. ra š tas vadu i, ibi d. ,
b. 277 , l. 2; V ilni aus 6-ojo rajo no n amt/
va ldyto jo 1941 m. lapkričiu 6 d . rnš tas Vil •
ni aus mie sto 3 -iosios nuovados polidjos
viršin inkui, ibi d. , l. l 5 .
•· Roki š k io žy dt/ tu rto likv ida vi mo kom isi •
jos 194 1 m. liepos 21 d . protokolas.
ib iJ. ,
f. R- l 5 l 4, ap. l , b . 4, l. 4 a . p.
„ žagarės m ies to bu r mi stro S. Šiauė i,111 0
194 l m. gruo d ži o 3 d. ra štas Šiaulit/ ap •
skritic s vi rš inin ku i, $i ,.wli11 gct11s. K11
/i11i11
S<Įmšai. l 942, Vil n ius , 2002, p. 1 17 .
"" Aly tau s ap skrit ies vi rš ininko 1941111. rug ,do
6 d. kalba aps kr itie s v,,ls.'it/ viršai čia ms.
l.CV A. f. R- 1436 , a p. l , b . J O, l. .• 0 2 .
'" Alytau s aps k rities kriminalint'.·s polidjo s
viršininko 1941 m . rugsėjo 3 d . rašt,1s Aly taus ap skri ties virši nin ku i, ihid „ l. 359 .
'' lbid .
" Švc n ėionitJ a psk ritil'S v irš in inko ra št,t> \ 'tl
niaus apygardos kon1is,1rini,u11tan:•iui ir Vil n iau s ap yg,trd os kom isaro 19•1l 111. la pkriėi (>
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17 d. raštas apygardos komisariniam tarėj ui
K. Kalendrai, ibid., f. R-l 548, ap. l , b. 2,

l. 125, 140.
" Pabradės

va lsčiaus v i ršaičio 1941 m.
spalio 28 d. raštas Švenčioniq apskrities
viršinink ui, ibid., l. 293.
" Kilose suvestinėse ži n ių apie Miroslavo
sinagogq nėra. Jose taip pat pažymima,
kad s inagogų nebuvo ir Alytaus apskriti es Alovės, Al)'laus, Riršlono bei Seirijlį
valsčiuose. Žr.: Alytaus apskrities valsčit1

1944

m.

viršaič'.tl 1941 m. spalio 3 1 -lapkričio 7 d.
prancš1ma1 Alytau s apskriti es vir šin inkui
ibid .• f. R- 1436, ap. l, b. 42 , l. 59- 72.
'

Vale nt i na s B ra ndi ša u skas

·, ScimĮ apskrili cs Butq biuro vedėjo y )akimavi čiaus 1942 m. vasari o 7 d. raš tas Sciin
1
apskril ics virši ninkui, ibid. , f. R-409 ap 1
b. 8.1. 29.
' ' . '

Žydų nuosavybės beiturto

konfiskavimas
ir naikinimas
LietuvojeAntrojopasaulinio
karometais

" Kapčiamiesčio nuovados virš ininko 1941 111
_

spalio 4 d. raštas Lazd ijtĮ apskrities vi ršinin !mi, ibid., ap.2, b. l , l. 21.

Valentinas Brandišauskas

THEFATE
OFTHEASSE
TSOFLITH
UANIAN
JEWS
DURING
THESECOND
WORLD
WAR

The cult ural assetsof Lithuanian Jewswere registered by th e staff of Rosenberg headqu arters
who had branches in Vilnius and Kaunas.The most valuabl e manu scripts, incunabula , museum pieces, collection s of Jewish folklore, photographs , newspa pe r co llections and o ther
assets were moved to Germany. The less valuable Judaica was destroyed on the spo t; it was
burnt and taken to paper mills. As regards th e archives of Jewish co mmunities, th ei r libraries
were registered and expropria ted, and t he synagogues th roug hout Lith uania were reg istered. These all fell under the control of local administratio ns, i.e. local distr ict administ rators,
the elders, burgomaster s and other officials; some of them became tempo rary st ore houses
for the remaining Jew ish assets, or were tran sferred to schools and ot her institutions.
The Commissar General in Kaunaspassed a decree accord ing to wh ich all the remaining assets of Jews had to be recorded. lnformation was collected about fo rmer Jewish farms , their
size, livestock and other properties, and the new ow ners. Mo st Jewish f arms we re taken over
by private indi vidua ls. The houses were rented to various instit utions, to loca l residents who
had suffered from the war, and other private individua ls.
Personai property would be most ohen turned over to indiv idua ls th roug h auct ions . The
prop erty was also acquired by individ ual instit utions; it was also give n out to war refugee s,
and to th e poor. The most common goods were cloth es, housewares , furniture; less com mon thi ngs incl uded sewing machi nes, bicycles, chandelier s, pianos. Even though th e pro -

Lietu vos žydų turt o likim o Antro jo pa sauli nio kar o m etais tyr imas yra n ea tsk iriama h olokausto studijų da lis. Tačiau išsamesnių tekstų šia tema iki šio l n eturim e.
Mi n ėti na Emanu elio Zinge r io publika cija, kuri oj e aprašomas Lietu vos žyd LJkul tū ros
vertybi ų likimas bei ap tar iamo s j LĮ su ra d imo ir s us igrąži n imo perspektyvos 1. Auto riu s rašė ir apie sp ec ialiai įkurtos institu cijos - Alfred o Rosenbe rgo šta b o (jo u ždavinys bu vo išgabe nti į Vokietiją ok u pu otLJ kr aštLJ kultū ros ve r tybes) pareigt 1m1 veiklą
Lietuvoje . Tačiau šis tyri m as rimtesnilĮ sekėjq iki šiol nesulaukė. Kalbant apie žydLĮ
turt o likimą provin cijoje, ga lima paminėti Rimant o Z izo straipsnį apie Šilalės kra što
žydq tragediją, kuriame jis kėlė ir liku sio jlĮ turt o klausimą 2 • Lietuvos, ir ne tik, t yrinė
tojams turėtq b(1ti vert inga koleg q iš Ma skvos u n iversite to archyvi n ė pu blik acija ap ie
žyd LĮ kultt"tros ve rtybiLĮ užim tose SSRS terito rijose inven torizav imą bei evakavimą į
Vok iet ijos g i l umą 3 • Dž iugu , kad šio leidi nio aut or iai pl anu oja dar vienq to mą, kuri s
būsiąs skirta s Lietu va i, Latvijai ir Estijai. Ži niLĮ apie žydlĮ turto nusavinimą randam e
Mart ino De ano straips nyje•; jame išvardyto s pagr i nd inės tur to r C1šys ir nu sav inim ,1
n acių ok upuotoje SSRS teri to rijoj e vykd žiusios instit u cijos .

pert ies were to be registered and reserved until a special ord er, it was oft en emb ezzled. The

Pagri n dinių li etuvių

money received fo r the sold Jewish propert y would be sent to th e speci al account of th e
Commissar or Head of the district. Jewish medical instrum ents we re mo st of t en given over
to local dispensaries and hospitals.

valdžios in stitucijų ir

Katal i kų bažnyčio s at stovų požiūri s

i lik u sį žydų t ur tą

Pagr indi ne li etuv ilĮ val džios in st itucija, be abejo , laikyt in a Lietu vos laiki noji
gyvaV1.1s
i vos šeš ias sava ites ( 1941 m . bir želio 23- rugpjOč io 5 d .). Ji j au
pirmomi s d ar bo di en om is dek laravo savo siekius, sociali n ės -ekonom in ės po litik os
ga ires, ėmė ren gti įva iri us normat yviniu s aktu s. Dekla rac ijose ir įstatym u os e atskiro
vyr i ausybė,
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dė111esio sulaukė ir žydai. Vyriausybė, birželio 30 d. posėdyje apsvarsčius i „Dcklaracij,Į ūkiniais ir socialiniais klausimais",paskelbė, jog b(Hina_ivykdytide nacionalizavim,)

ir grąži nti privatinę nuosavybę, tačiau ne be išimčit): ,,Zydams ir rusams priklausę
turtai lieka neginčijama Lietuvos valstybės nuosavybe"\ - teigiama deklarac ijoje.
Liepos4 d. vyriausybės posėdyje ši formuluotė buvo pakoreguota - iš jos pašalinta
diskri111inacinė nuostata ruSLĮ tautybės gyventojLĮ atžvilgiu, bet irašytas buvęs sovietinis aktyvas: .,Nacionalizuoti žydq turtai, o taip pat nacionalizuoti turtai, priklausę
kitiems asmenims,aktingai veikusiemsprieš lietuvitĮ tautos interesus, lieka Lietuvos
6
valstybės nuosavybe."
Panašios formuluotės išliko ir vyriausybės priim tuo se Žemės,
Miestt1namtĮ ir žemės sklypt),Prekybosir viešojo maitinimo imoniLĮ, Pramonėsimo
nit), Lietuvosjūrq ir upitĮ prekyboslaivyno denacionalizavimo istatymuose7. Žydams
bei asmenims, .,aktingai veikusiemsprieš lietuviLĮ tautos interesus", jie neturėjo btiti
taiko111i.
Žydams nebuvotaikomi ir vyriausybės nutarimai dėl vertybini q popie rit) bei
i ndėliq grąžinimo buvusiemssavininkams. Jieatsidūrė tarp tLĮ, kuriems buvo atsisakyta išduoti leidimus verstis prek·yba" ir t. t.
Nors minėtLĮ istatymq turini nulėmė okupacinė karinė, o vėliau civi linė nacitĮ
Vokietijosvaldžia,nors dėl minėtos valdžios viršenybės prieš l ietuvitĮ admi nistraciją
ir jos potvarkius jie išliko deklaratyvūs ir nebuvo igyvendinti, tačiau tai jtĮ autoritĮ
neatleidžia nuo asmeninės atsakomybės už diskriminacini įstatynn1 turi ni bei visos
LietuvosžydtĮ bendruomenės sutapatinimą su asmenimis, kovojusiais prieš Lietuvos
nepriklausomybę. Suprantama,holokaustoakivaizdoje diskriminaci nitĮ nuostaltĮ akcentavimas deklaratyviuoseistatymuose gali pasirodyti neadekvačia i sureikšmintas,
tačiau tai svarbu aiškinantis šios institucijos pareigūmĮ ideologines nuostatas, pilietiškumo suvokimolygiir pagaliaujtaką iš šalies.
Vilniausmiestoir srities pilieči4 komitetas - antra pagal svarbą lietuvi L!valdžios
institucija.Jisbuvosudarytas 1941 m. birželio24 d. ir gyvavo iki rugsėjo 15 d. Komitetas, palygintisu vyriausybe, buvo dar nesavarankiškesnis, rt:1pinosi iš esm ės Vilniaus
miesto ir srities gyventojqekonominėmis, buitinėmis bei socialinėm is prob lemom is.
Aktualus Vilniuje buvo ir „žydq klausimas",todėl Komiteto pareigūnai ne tik rūpi
nosi vykdyti vokiečiq karo komendanto įsakymą irengti mieste getą, pasirašydavo
potvarkiusdėl žydtĮ atleidimo iš darbo, bet ir sprendė likusio jq turto kl ausimą. Vienas aukštas Komitetopareigūnas liepos mėn. antroje pusėje rašė: ,,Išjungus žydus iš
viešojo gyvenimo, kyla visa eilė klausimq, liečiančių jq turtą. Šia proga, neliečiant
žydtĮ nekilnojamojoturto, būttĮ pravartu,jei Komitetas principiniai nusistatyttĮ žydtĮ
kilnojamojoturto paskirstymo klausimu, būtent : kam turi atitekti jtĮ turimos bibliotekos, meno vertybės, brangenybės, muzikos instrumenta i, gydytojtĮ kabinetai ir t. L
Be aiškaus šiuo atžvilgiu Komitetonusistatymo gali kilti dideliq pain iaVLĮ žydus perkelianti Ghetto."9
Dėl šio turto apsispręsta greitai. Likusivertingą žyd ų turtą turėjo būti pasirengusios perimti tokios istaigoskaip Mokslq akademija (bibliotekas), Meno muziejus
(meno vertybes), lombardas(įvairias brangenybes),Meno reikalti valdyba (muzikos
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instrumentus), Sveikatos apsaugos skyrius (žydtĮ gydytoj tĮ kabinetus)' 0• Garsaus buvu sio žydtĮ mokslo instituto (JIVO) bei S. An-skio istorijos ir etno grafijos muziejau s inventor itJ savo žinion perėm ė SD pareigt:1nai11• )IVO rt:1mai A. Vivulskio gatvėje buvo
paversti visos Lietuvos žyd11kultt:1ros vertybitĮ kaupimo centru . Čia jos buvo rūšiuo
jamos. Vertingiau sias knygas, archyvinius dokumentus A. Rosenbergo operatyv inio
štabo pareigCmai išsiuntė i Vok i etiją, Frankfurtą prie Maino". Vokieč iq karo lauko
vado paliepimu iškė lus žydus į ge tą, visti žydq gyvenamieji butai su policijos pagalba
t urėjo bt:1tipatikrinti, o juo se rastos brangenybės, vertingesni meno bei is torinę reikšmę turin tys rad iniai perduoti „atitinkamoms įstai gom s ir muzi ejams saugoti" 13•
Lietuvos kataliktJ bažnyčios poži C1 rį i pas isavintą žydq turtą iš dalies atsk leidž ia
referatai „Restitucijos klausimas mūstĮ dienų są lygose", 1942 m. vasarą skaityti įvai 
riuose dekanatuose vykusiose kun igų konferencijose. Pranešimuose vyrauja nuomo nė, kad je i žydq turtą pasisavino neturtingas parap ijietis, ir tik būtiniau s io m s savo
reikmėms, tai tas turtas galis likti jo žinioje. Tačiau jei žmogus paėmė daug iau, nei
pajėgus suvartoti, tai turįs grąžinti: geriausia - Bažnyč iai , tač iau galįs sušelpti ir vargšus ar skirt i labdarai. Išlyga taikoma tik nesaikingai žydq turto prisigrobusiem s buvusiems partizanams, tapusiems jais dėl kilnių tiksl4 (,,tėvynės meilės vedini ar raudono jo teroro sukrėsti"): jiems restitucija neprivaloma, nes jie karo pradžioje rizikavę net
gyvybe. Įsigytas žyd tĮ turtas esąs atpildas už buvusią riziką '". Susipažinus su referatq
tekstais galima daryt i išvadą, kad juose laviruojama tarp užuojautos žydam s ir jų tur tu pasisavinimu pateisinimu; smerk.iamas ne pats svetimu turtu pasisavinima s, uj o
mastas. Kai kurios minėtos nuostato s tikriausiai buvo nulemto s moralinių kataliktĮ
tikėji mo normq: ,,Neteisėtai pažeidus svetimą nuosavybę, - rašoma ka tali ktĮ t i kėjimo
tiesLĮ išaiškinime, - yra pareiga atlyginti [ .. .]. Atlyginti reikia tam, kam buvo padar yta
skriauda. Jei jo nė ra jau gyvo - jo įpėdiniams. Jei ir tLĮ nėra, reikia atiduoti beturčiams
šelpti ar kitiems geriems tikslams."'5 Buvo nusižengta septintajam Dievo įsakymu i
„Nevok!", kuris aiškinamas kaip draudima s „savint is artimo n uosavybę ar daryt i jai
koki ą žalą", ir dešimtajam „Negeisk nė vieno daikto, kuris yra tavo artimo!" 16 (,,arti mo" s,ivoka minėtoje lite ratūroje universali: ,,M ttS LĮ gi artimas yra kiekvienas žmogus,
be jokio religijos, tautybės, šalies, kt:1110
spalvos skirtumo ir taip pat vis tiek, ar jis
mums palankus, ar nepalankus, ar net pr iešiškas" 17).

Tau ra gė s

apskritiesžydų turto likimas

Tragiškas likimas n eaplenkė ir Ta uragės apskrities žydLĮ bend ruo me nės. 1941 m.
buvo sušaudyta apie 8 tf1kst.vietos žydtĮ 1 ~. Prieš sušaudymq,
kaip ir kitose Lietuvos apskrityse, jie buvo atskiriami, apgyvendinami getuose ar laikinosiose 1.yd11izoliavimo stovyklose, ,,žydtĮ kvartaluose", barakuo se ir pan. Pajl1riu
miestelio ir apylinkės žydai dar liepos mėn. buvo uždar yti lentiniame vietos dvaro
barake: iš viso 55 žmonės, iš jtĮ 4 vyrai, kiti - moterys ir vaikai19• Apie 70 Kaltinėnuose
rugpjl1čio- rugsėjo mėn.
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jiems parūpint i kitas tinkamas gyvenan~as_pat~lpa s. .Lmk m as g~t~~ -~u_vo Įsteigtas
Tauragėje. Moterų ir vaikų getui buvo pnta1kyt1 barak~, pn_e Ba_tak'.q '.1 l. t. . .
Sunaikinu s bendruomenę reikėjo spręsti, ką dar yti su likusm kilnoJamuoJu 1r nekilnojamuoju turtu. Nuosekliai atkurti jo likimą chronologiniu ir terito riniu p rincipu
nėra lengva dėl archyvinės medžiagos stokos. Tačiau įvardyti pag rindin iu s šio pr oceso etapus įmanoma: tai - grobstymas, įkainojimas, pardavimas ir perkainoj imas.
Turima archyvinė medžiaga leid žia teigti , jog 1941 m. liep os pabaigoje žydq tu rto likimas dar nebuvo reglamentuotas. Vainuto žyd es moteri s ir va ikus apgyvend inus
Sinagogos gatvėje (,,žydų kvartale"), vieto s nuovados viršininkas liepos 28 d. Tau ragės apskrities policijos vadui pranešė, jog „žydq paliktas nekilnojamas
ir kiln ojamas
turtas saugomas iki bus gautas atskira s parėdymas, kaip su juo pasielgti" 22 .
Apie likusio žydų turto naudojimą imta kalbėti rugpjūčio pra džioje. ,,Iš žydų paimtas turtas privalo būti surašytas ir po parašu perduotas apsaugai ir naudojim u i"23, tokį nurodymą apskrities viršininkas davė Tautinės apsaugos Tauragės k u opos vadui.
Tačiau šių nurodymtĮ buvo paisoma ne visa da, nei šve ngta gro b stymo. Yra išli kę n usiskundimų minėtos apsaugos kuopos pareigūnais, kad šie „vyksta po kel is pas žydus ir
grasindami gink lais reikalauja atiduoti br angen ybe s (laikrodžius, žied us, apyra nkes
ir pan.)" 24 • Apskrities viršin inka s į tai operatyviai reagavo , įspėdamas visu s apsaugos
būrių vadus, kad „be policijos vadq žinios ir jos dalyvavimo aps augos būrių pareigū
nai jokių kratų ir suėmimų nedarytų, nes už ta i bus perduoti karo valdžiai gr iež tam
nubaudimu i"; pabrėžė, jog „suiminėti galima tik tada, kai yr a užtinkama nus ika ltimo
vietoje ir kada yra aiškūs besislapstę komunistai ar kitokie nu sikaltėliai" 25 • Taip p are igūnai elgėsi ne tik todėl, kad žydai atsidūrė už įstatymo ribų, kad jq likimas ja u buvo
nu lemtas ar kad nebuvo aiškiai reglamen tu otas likusio turto likima s. Svaria pr iežastimi gal ima laikyti ir atsakomybės nebuvimą, nes tam sąlygas sudarė neaiški atskai tomybė. Net vokiečių karinė vadovybė apsaugos pareigūnus laikė paga lbine po licija ir
visą atsakomybę už jų veiksm us skyrė viešajai policijai. Tuo tarpu apsaugos po licijos
būriai buvo pavaldūs ne policijo s vadovybei , o apskrities viršininkui.
Kita vertu s, buvo grobstomi ne tik žydq daiktai. Pasinaudojant s umaišt im i pirmomi s karo dienomi s nukentėjo ir ne viena s tauragi škis lietuvis. Nuosto liai dėl asmeninio turto vagysčių buvo skaičiuojami tūkstančiais litų. Tokiu bt1du n ukentėjo Tauragės gyventojai Marija Šeštokienė ir Bronius Čeponis. Dali s dingusiq daiktLĮ vėliau
rasta pas jų kaimynus lietuvius 26•
20

Apskrities viršininkas Vladas Mylimas specialų slaptą potvarki „žyd ų klausi mo
tvarkymo reikalu " pasirašė tik 1941 m . rugsėjo 6 d . Potvarkis buvo parengta s atsižve lgianti apygardos komisaro nurodymus: žydai turėjo būti izo liu o ti , apgy ve nd inti žydLĮ
barak uose-stovyklose; potvarkyje mie sto burmistrui , valsčių viršaičia ms ir n uovadLĮ
viršininkams buvo nurodyto s žydų pareigos, darbo prievolės ir kt. Reg lamentuo ta
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ir kas turėtLĮ bCl!i daroma su žydq turtu : ,,Visas žydLĮ tur tas yra konfi sku oj ama s ir
tvarkoma s pagal apygardos komi sa ro nuo stat us. Burmistrai ir va!sčitĮ viršaičiai yra
atsakom ingi, kad visas žydq kilnojama s ir n ekilnojam as tur tas bC1tq suregi stru o ta s .
Žydai nuo šios dien os neb eturi teisės savo turto tvark yti. Jei kuris nor s žydas būtų pa stebėtas norįs savo turtą kokiu no rs būdu ka m perle isti, jį reikia su laikyti ir p erdu oti
vokiečiq po licijai. " 27
Tuo tarpu valsči uose buvo sudar o m os žydq turto įkainojimo komis ijos. Jose
paprastai dirbo vietos savi valdybės ir policijos darbuot ojai ; galėjo būti samdomi ir
spec ialia i tik šiam darbu i atlikti vietos gyventojai (žr. lentelę) . Sa mdomi ems ir neturin tiems tarnybos (negaunantiem s atlyginimo ) asmenim s užšį darbą galėj o būti užmokama. Šiuo atžvilgiu įvairiuose apskr itie s valsčiuose sus idarė ne vieno da padėtis: vienų
komi sijq nariai „už tą darbą atlyginimo negavo, ne s j ie buvo tarna u toja i, ga unant ys
algą"; Naumiesčio ir Švėkšnos valsčiq komi sijq nariams atlyginimai buvo išmokėti iš
lėšq , surinktq už pardu otą turtą; dar kitur atlyginimq išmokėjimas nukeltas į 1942 m. ,
kai pats Šiaulių srities komisaras informavo, jog komis ijq nariams, negavusiems jokio
atlyginimo, ,,gali ma išmokėti už sugaištą laiką" 28 •
Lentelė. Tauragės

aps.

valsčių žydų

tur to įkainojimo komisij ų

sudėt is "

Komisijos sudėtis
Bataki tĮ

Eržvilko•
Gaurės

Ka ltinėmĮ'
Kvėdarnos

Laukuvos•
Naumiesčio

Skaudvi lės

Šilalės•

Švėkšnos

Tauragės '

Vainuto
ŽygaičitĮ

Pranas Rimkus
viršaitis, policijos punkto vedėjas, savivaldybės
tarnautojas
policijos atstovas Atkočaitis, savivaldybės tarnaut ojai
Vladas Bajorinas ir Jonas Kukčikait is
žinių nerasta
Juozas Juška, Ignas Kuršelis, Petras Peikus
ži n itĮ nerasta
Juozas Aleškevičius, An1anas Ilčiukas, Kazys Jon čas
(kitur - Jenčas}, Jonas Nausėda, Zigmas Noreika,
Povilas 'faroza, Adomas Vingis
Domas Jakštas, Stasys Jonutis
ži nitĮ nerasta
Slasys Jurjonis (kitur - Jurjon as), Izidorius ir
Slasys Klumbiai, Pranas Oželis. Jonas Vaikasas.
Prnnas Žukauskas
žini tĮ nerasta
Aleksas Hlinstru bas, llčiukas, Simas Paulius
komisija valsčiuje sudaryl a nebuvo

• ŠitĮ valsčitĮ komisijose dirbusi tĮ vielos parcigOmĮ ir gavusitĮ tarnybinj all)'ginini.1,1s m c m1
archrviniuosc dokumenluosc nenurodomos.
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Archyvuose yra išlikę Tauragės apskrities gyventoj tĮ, įsigijusių vienokio ar kitokio žydtĮ turto, sąrašai. Tuose sąrašuose daugiausia švėkšniški t) (plač iau apie tai toliau), tačiau randame ir kittĮ valsčitĮ gyventojų pavardžitĮ: Ši l al ės - apie l 00 , Kaltinėm1
ir Laukuvos - beveik po 100, BatakitĮ - apie 40, Gau rės - per 30. Santykiškai tai nėra
itin dideli skaičiai, turint galvoje, kad mi nėtuose valsčiuose gyveno nuo 4230 (Gaurės) iki 9653 (Švėkšnos) gyventojtĮ 30•
Sąrašuose yra ir aukštų apskrities pareigt1nų pavardžiq. Antai apskrities viršininkas V. Mylimas įsigijo turto už 354 reichsmarkes (toliau - Rm): karvę, lovą, drabužit)
spintą, bufetą, stalinį laikrodį ir kt. Sąrašuose įrašyti ir valsčil) viršaiči ai : Batakiq - Juozas Latoža, Gaurės - Vincas Nausėda, Kalt inėnq - Kazys Petraitis, Laukuvos - Tadas
Tallat-Kelpša, Šilalės - Aleksas Bauža. Visi jie žydq turto įsigijo už kelias dešimtis
Rm (tik K. Petraitis - už 214,50 Rm, o T. Tallat-Kelpša - už 105 Rm). Vis dėlto bene
daugiausia likusio žydq turto įsigijo Laukuvos valsčiaus gyventojas Jonas Ambroza:
arklį ir 5 karves,drabužių spintą ir komodą, 2 lovas, indaują ir kt., iš viso apie 20 pavadinimtĮ „prekių" už 837 Rm. Tačiau likusiu be šeimininkt1 turtu susigundė ne visi
pareigūnai: sąrašuose nėra burmistro JonoJurgilo, jo pavaduotojo Juozo Petravičiaus,
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jog likę žydq daiktai buvę įkain oti per žema kaina ir pardu oti pern elyg pigiai.
srities komisaras 1942 m. balandžio 23 d. įsaky mu n uro d ė pakar totinai suregistru oti žydų tu rtą, registracijos term iną pratęsė iki tLJpačiLĮ mett) liepos l d. ir pabrėžė, jog šį sykį „žydtĮ turto registracija būtinai turi bt1ti baigta", o „terminas nebus
To d ė l

pratęs iamas" 37 •

Vis dėlto

ti krovė

ir planai

i šsi skyrė

- registracija iki liepos l d. baigta nebuvo.

1942 m. spalio mė n. Reicho komisaras Ostlandui paskelb ė potvarkį, reglamentavusį
toles nį

likusio žydų turto tvarkymą. Jo į vade pirmiausia deklaruota, jog visas kilnojamasis ir nekilnojamasis žyd ų turt as yra konfiskuojamas. Toliau kalbama ne tik apie
užs ilikusį pas gyventojus neregistruotą žydl) turt ą ir jo reg istracij ą (šį sykį data nukelta iki 1942 m. lapkričio 30 d., turtas turėj o būti užregistru otas pas atitin kamus s ri č ių
komisarus), bet ir apie tai, kad turėtų būti patikrinama, ar anksčiau parduotas turt as
buvęs įkai notas tinkama kaina. Pabrėžiama, jog „registruoti privalo visi juridiniai asmenys, piliečiai ir vokiečių bei lietuvių įstaigos, kurios žydų turtą tiesioginiai ar netiesioginiai turi arba valdo kaipo įgaliotiniai, nuomin inkai, valdytojai" ar pan. Žydl)
turtą raštu jau užregistravę asmenys nuo šios pareigos atleidžiami 38 •

ki tų pareigūn ų pavardži ų 3 ' .

Pinigai,gauti „iš konfiskuoto žydų turto valdymo ir sunaudojimo", turėjo

būti

įmokėti į specialią sritieskomisaro sąskaitą Šiauliq Reicho kredito kasoje32, nes žydų

turtas buvo laikomas Reicho nuosavybe. Tai lietė visas paja mas, gautas už žydų turto
pardavimą bei iš jo valdymo (pvz., nuomos mokesčio už buvusio žydų nekilnojamojo
turto valdymą).
'
Specialiai reglamentuoti ir buvusių žydų gydytojų darbo įrankiai. Duomenys apie
išlikusį žydų gydytojų turtą buvo renkami apskrities viršininko nurodymu. Iš daugumos valsčitĮ buvogautapranešimų, kad „gydytojų ir dantų gydytojl) žydų tautybės nebuvo ir jokio turto neliko"(tokios žinios gautos iš Bataki LĮ, Eržvilko, Žygaičių valsčių
viršaičių) arba kad „valsčiaus savivaldybės žinioje jokių gydytojų ir dantų gydytojų
įrankių nėra" (tokią informaciją pateikė Gaurės, Kvėdarnos, Laukuvos valsčiai ir Tauragės miesto savivaldybė) 33• Inventorizuotino turto buvo likę Kaltinėnų, Naumiesčio ir
Skaudvilės valsčiuose. Likęs turtas buvo arba konfiskuotas, arba perduota s naud ojimui,
kartu ir „apsaugai" buvusiems kolegoms gydytojams (felčeriams) lietuviams34: pvz., gydytojoZaksoir dantų gydytojoBandalino darbo įrankiai atsidūrė pas Šilalės vaistininką Vaclovą Gaudešių, dantų gydytoją S. Likanderienę, gydytoją Joną Gondeckį35.
l 941 m. buvo išparduotas ne visas likęs žydų turtas. 1942 m. lapkričio 21 d.
Tauragės policijos Eržvilko punkto vedėjas Antanas Stongvila, vadovaudamasis ap·
skrities viršininko rezoliucija, Eržvilke buvusią užan tspau duotą ir policijos žinioje
laikomą žydų sinagogą perdavė Eržvilko ir Bataki ų nekilnojamojo turto admini stratoriui Zenonui Komskiui. Kartu perdavė ir joje išlikusius daikt us: suolus, spintą, apie
300 „ žydiškų" knygų ir kt.36
.. 194~-m. pr~dėta pusvelčiui įsigytą turtą perkainoti. Šiaulių srities vokiečiL! adm111
1straCJJa
, pat1knnusi gautus žydų kilnojamojo turto pardavi mo dokumentus, pa-

Švėkšnos valsčiaus žydų turto dalybos

Žydq turto dalybl) procesą Tauragės apskrityje gana vaizdžiai atskleidžia išlikę
turtui likviduoti komisijq" veiklos dokumentai. Valsčiuje veikė dvi
šios paskirties komisijos. Apie pirm osios da rbą žinoma tik tiek, kad ji dirbo 194 1 m.
spalio-lapkričio mėn. Žydų turt o valsčiaus gyventojams komisija pardavė beveik už
8 tūkst. Rm39• Išlikę išmokų lapai rodo, kad pinigais, kuriuos gavo komisija, buvo
mokami atlyginimai už žydt) l a idojimą. Tokius atlyginimu s gavo 42 valsči aus gyventojai. Daugiausia laiko - 11 diemi - šiam „darbui" sugaišo Kazys Kasperavičius . Dir bantiems be arklio už dieną buvo mokama po 15 Rm, su arkliu - po 30 Rm. Visiems
darbinink ams iš viso išmokėta 2 150 Rm·10 • Ši komisija rūpinosi ir daikttĮ, kuriu os rug pjū č io mėn. už tam tikras paslaugas (,,už darbą", ,,už skolą" ir pan.) iš jq savininktĮ
žydų buvo įsigiję pavieniai lietuviai, grąž ini1mr • Išlikusi medžiaga rodo ir tai, kad iš
pradžit) žydLĮ turt as buvo prastai surašomas, o pirmieji prie dalybtĮ suskubo valsč iaus
viršaitis ir vietos policijos tarnautojai. Nuovados viršininkas tik s udarė tarnautojų
Švėkšnos „ŽydLĮ

11

paimtų daiktų sąrašą' 2 •

Antroji, arba naujos sudėties, komisija darbą pradėj o 194 1 m. gruo džio 3 d. Pirmiausia ji perėmė buvusios komisijos raštus, susijusius su žydų turto likvidavimu, ir
nuta rė sudaryti d ai kttĮ, ,,paimtt) globon", sąrašą'3. Naujosios komisijos pirmi ninku
tapo vals čia us viršaičio padėjėjas Izidor ius Klumbys, nariais - senitmas Pranas Oželis, mokytojas Stasys Jurjonas, policininkas Stasys Klumbys, veterin arijos gydytojas
Jonas Vaikasas, raštvedžiu - Pranas Žukauskas. Jos nariai gru odžio 3 d. nuvyko prie
sinagogos, kuri buvo paversta neišpardu ott) žydtĮ daiktų sandėliu . Po apžiū ros komisi-
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jos naria i konstatavo: ,,Sandėlys užantspauduotas smalko antspaudu, sandėlio langai
išdaužti ir praviri. Raktas nuo sandėlio randa si policijoj e [ ••.]. Sandėlio vidury baldai
suversti netvarkoj, sulaužyti ir jeigu juos parduoti , tai reikia surinkti, kad galima bū
tų naudoti kaip tinkamu s. Visi esantieji baldai menkos vertės ir t ie paty s daugumoje
sulaužyti, puodai sudaužyt i ir ma žai tinkami naudojimui. Viršutin iam e au kšte rasta
ir plunksnq įpyluose, bet plunksnos palaidos, be tvarko s ir įpylai sudraskyti ir sumindžioti - visai menkaverčiai. Sandėlio-sinagogos krosnit! durelės visos išimtos." 44
Iš vėlesnių komi sijos aktų ryškėja tolesnė jos vei kla.
Gruodžiu 9 d. komisija visus asmenis, turinčius žydt! arklių ir karvit!, paragino
pristatyti galvijus į valsčiaus savivaldybės kiemą įkainojimui. Įkai noti galv ijai buvo
parduoti. Gruodžio 10 d. komi sijos nariai lankėsi pas as meni s, kurie „g lobon" buvo
paėmę žydų baldus. Peržitirėję globos aktus ir patikrinę „globoj amtį" daiktų sąrašus,
baldus įkainojo ir pardavė. 11- 12 d. buvo parduodami sandėlyje likę žydtĮ da iktai.
Gr uodžio 13 d. buvo tęsiamas sandėlyje likusių daiktų pardavimas . Komisijos nariai
taip pat nuvyko į pagalbinės policijos bendrabutį ir apžiūrėjo jame esančius nenau dojamus žydtĮ daiktus - 3 lovas, l stalą, ,,vienu s patalus" ir pagalvę, l uosinę spintą.
Komisija juos inventorizavo ir pardavė's. Gruodžio 15-20 d. toliau buvo parduodami
sandėlyje likę daiktai. 22-23 d. komi sijos nariai ėjo pa s asme ni s, turinčius žydtĮ daik tq, tuos daiktus įkainodavo ir pardu odavo. Gruodžio 30 d. komisija nutarė pa samdyti
3 darbininkus ir užkalti „buvusio sandėlio-sinagogos" išda u žtus langus (,,kad pa statas negestq nuo sniego ir lietaus ir kad galima būtų panaudoti kokiam nor s reika lui").
1942 m. sausio 14 d. komisija baigė darbą 46 •
Už visus parduotus daiktus komisija suri nko 3292 Rm . Likusius be še iminin kų žydų daiktus pirko beveik 400 Švėkšnos ir Veiviržėnų (Kret ingos aps.) valsčių
gyventojų; dauguma pirkėjų buvo iš Švėkšnos ir Inkaklių seniūnijų kaimų. Tiesa,
vieni įsigijo už l Rm ar net mažiau, kiti - už kelias dešimtis Rm. Šeš i asmenys (beje,
penki iš jų - Švėkšnos gyventojai) daiktų įsigijo daugiau kaip už l 00 Rm - tai Povilas
Norvilas (už 157 Rm) , Kazys Keblys (151,70 Rm), Ju ozas Sta nku s (150 Rm), Vaclovas Norvilas ( 132,20 Rm; beje, buvusios komisijos pirmininkas),
Vincas Maskolaitis (106,60 Rm) ir Ignas Urbo na s (už 116,50 Rm). Iš šešių komisijos naritĮ daiktų
pirko penki (daugiaus ia - Izidorius ir Stasys Klumbiai), o iš vienuo lik os valsčiaus
seniūnų - vos du. Brangiausiai buvo įkainoti nami niai ga lvija i - karvės ( nuo 20 iki
54 Rm ), arkliai (nuo 5 (,,raišas") iki 50 Rm), žemės d irb imo įrankia i, geri nauji bal dai . Dažniausiai pasitaikantys pirkiniai buvo se ni ba ld ai, namų apyvokos reikmenys,
patalynė, rečiau - veidrodžiai, sien ini ai laikrodžia i, radijo aparatai, siuva mo sios ma šinos. Bene skaudžiausia skaityti tokius įrašus: ,,vaikiška se n a lovelė", ,,vaik iškos viršutinės ke'11ės" 47 ir pan.
Gauti pinigai buvo naudojami ir atlyginimam s žydų turto komisijos nariams
išmokėti. 11 asmenų (įskaitant komisijai priklausiusius vežikus ir darbininku s) už
darbą gruodžio-sausio mėn. išmokėta per 900 Rm . Daugi ausia _ l 82,84 Rm ( už 32
darbo dienas) - išmokėta komisijos raštvedžiui P. Žukau sk ui , komi s ijo s pirminin·

turtu
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kui I. Klumbi u i - 165,6 1 Rm (už 27 darbo d iena s), komisijo s nariui S. Klumhiui 146,06 Rm (už 26 d arbo dienas) ir t. t.'18
Minėta komi s ija ieškojo ir n eireg istru oto, tačiau jau pasi sav in to žydų turto. Rastą įkainodavo ir pardu o dav o lig toli n iam jo naudotojui 49 • Jei „paimttĮ globon" žydų
daikt tĮ pa s vien ą ar kitą asmenį n ebuvo rand ama, komisija apie tai prane šdavo policijai, kad ši „išsiaiškinttĮ ap ie jtĮ dingimą"so_ Šta i 1941 m . gruodžio 13 d . komisi jos nariai
at liko tarn ybinį patikrinimą - nuvyko pa s vietos policininką Ign ą Urboną surašyt i jo
anksčiau (spalio mė n.) pasisavintų žydų daiktų. Iš tu o metu dirb u sios kom is ijos akto
paaiškėjo, kad ji s pas isavi nęs 9 maišu s patalyn ės ir drabu žitĮ ir l pintinę indų, tač iau
l. Urbonas tvirt in o, jog „paėm ęs ir prisikimšęs tik penkis (5) ma išus, o n e d evyn is (9)
ir juo se buvę tik keli pataliuka i ... " 51
Komisija likusi žydų turtą ne tik pa rduodavo fizini ams asmenims , bet ir perduo davo ivairioms valdžios istaigoms ar įmonėms: Švėkšnos valsčiaus savivaldybei ir p olicijos nuovada i, vietos ambulatorija i, p ieno perdir bi m o bendrovei, pradžios m okyklai.
D alis tur to ( 10 spintų, 30 lovų, 20 kėdžių, 4 paveikslai ir kt. ) apskr iti es p o licijos vado
nurodymu buvo išvež ta į Tauragęs 2 •

Išvados
LietuvitĮ centrinės ir vietos valdžios inst itucijos aktyviai dalyvavo reglame n tuojant žydų turto l iki m ą. Laikinoji vyriausybė rengė sovietų vald žios nac ionaliz u oto tur to denac io nalizavimo istatymus, kurie žydams neturėjo būti taikom i. Vilniau s miesto
ir srities piliečių komiteta s sudarinėjo žydtĮ turto perėmėjų sąrašą. Prie žydtĮ tu r to liki m o reg lamentavimo prisidėjo apskričių administracija , o valsčių pareigūnai ne retai
ti es iogiai da lyvavo jį įvertinant ir parduodant. Akiva izdu, kad to kia valdž ios institucijų pozicija buvo nepi lieti ška ir diskriminacinė. Kita vertus, šios insti tuci jos nebuvo
sava rankiškos , todėl jų veikla rodo tik atskirq jose dirbusių pareigCmq poziciją, be t ne
Lietuvos valstybės laikyseną.
Lietuvo s katalikų bažnyčios ats tovai žydtĮ turto daly bas įvertino joms jau iš esmės pasibaigus, t. y. tik 1942 m . vasarą, ka i did žioji Lietuvos žydtĮ bendruomenės da lis jau buvo su naikinta. Svarstym u ose, ką daryti su likusiu žydtĮ tur tu , galima ižvelgti
apga ilest avimą dėl žydu s ištiku sios tragedi jos. Svetimo turt o pasisavinimas
d ažnia u siai pateisinamas motyvuojant tuo, kad tik tokiu b ūdu likusi turtą gal ima apsa u goti
nuo vis iško sun aik inim o.
Liet uvos žydtJ turto klausimas spręst as ivairiai: kilnojamas is turtas daž n iaus iai
buvo išda lijamas ar išpa rduoda mas vietos gyve nt oja m s, muziejinės, archyvinės ve rtybės išvežamos i Vokiet iją. Daug žydų nekilnoja m ojo turto likd avo vietinės admi ni stracijos ži ni oje ir buvo panaudojama jos re ikmėms, taip pat atitekdavo pr ivatiems
asme nim s.
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ValentinasBrandišauskas

Arūnas

EXPROPRIATION
OFJEWISH
PROPERIY,
ANOOESTRUCTION
INLIIHUANIĄ
OURING
THESECOND
WORLD
WA
R

ln~tillltiom of Uthuaniancentrai and local «llthoritics activcly took part in ratifying the further fote of Jewishproperty.The tempornrilydrafted laws of th e Soviet govern ment on the
dcnationalisationof natlonalisedproperty were not to be applicable to people of Jewish
natlonahty.Thecommittee for dwellers of Vilnius city and its districts made a list of people
who would be the asslgnees
of the Jewishproperty.The ratlfication of the fate of the Jewish
propertywas1nfluenceda lot by the dlstrict administration. The district officia ls wou ld often
dlrectlypart1cipatein evaluatmgand selhngthe property. It 1sevident, that such a position
of governmentalinstitutionswas publicly indecenl and discrim1natory. On the other hand,
thcsemst1tutions
werenot independent;therefore they only reflect the position of individuai officerswho workedthere, and not the position of the Lithuanian state.
Representauves
of the lithuarnanCatholic Churchassessedthis severance of Jewish property only afterthey hadbeenterminated, 1.e.111
the summer of 1942, after the majority of Jews
had alreadybeenexterminated.Considerations regarding the remaining Jewish property
can be treatedasregretabout the trag1cfate of the Jews. Expropnation of property is usually
just1ficdby lheargumentthat it wasonly by doing this that the property could be protected
Iromcompleledestruclion.
Thefale of Jew1sh
propertydiffered,i.e. personaiestate was usually given out or sold on to
localpeople; museumpiecesand archivalvaluableswere takcn to Germany. A lot of Jewish
propertywaslefl undcrthe superv1sion
of the local admlnistration and was used for its purposcs,andwasalso91vento privatepersons.

B ub nys

AlfredoRosenbergo
operatyvinioštaboveikla
Lietuvoje:žydų kultūros
vertybių grobimas
ir
naikinimas

Talentinga ir išsilavinusi žydtĮ tauta sukūrė labai išplėtotą kultūrą, kuri pratur lino pasaulinę kultūrą ir tapo svarbia nacionalinių kultf1rų dalimi. Žydų tautos kultūros raidą ir klestėjimą nutraukė Antrasis pasaulinis karas ir nacių organizuotas bei
vykdytas žydtĮ tautos genocidas - holokaustas. Holokausto metu žydtĮ tauta buvo naikinama ne tik fiziškai. Naciai bandė sunaikinti arba panaudoti savo tikslams ir žydų
kultOros vertybes: menininktĮ ki:irinius, bibliotekas, moksli ninktĮ, filosofų ir rabinų
veikalus. Šimtmečius kurtam kultūriniam Europos žydtĮ palikimui buvo padaryti
mil1.iniški ir dažnai neatitaisomi nuostoliai.
Viena svarbiausitĮ nacitĮ sukurttĮ institucijtĮ, kuria i buvo pavesta organizuoti
žy<ltĮ kult(1rosvertybitĮ registravimą, konfiskavimą ir išvežimą į Trečiąjį reichą, buvo
rcichslciterio Alfredo Rosenbcrgo vadovauj,1masoperatyvin is štabas okupuotiems
kraštams (I.:i11sat
zstal1Reichsleiter Rose11f1erg
fiir cliebesetzte11Gebiete). Šio štabo padalinys nacitĮ okupacijos metais veikė ir Lietuvoje.
Pasibaigus Antrajam pasaulini.im karui, antihitlerinės koalicijos valstybės ėmė
rūpintis išvdt 11kultilros wrt ybitĮ, tarp jtĮ ir iydq kultf1rosvcrtybitĮ, paieška ir gr.)žinimu į t ėvy n<; arba tikriesiems s,wininkams. 1960 m. Vokietijos Federacinės Rcspubli
kos vyriausybė sumokėjo kompcns,1cijasuž meno vcrtybitĮ nuostolius daugeliui šalitĮ,
išskyrus Baltijos valstybes, kurios 1110metu buvo aneksuotos SoviettĮ Sqjungos1•
Pastaruoju melu pasaulio visuomcni!s dėmrsys :1
.yd11kultf1riniam palikimui
ir kulluros vc rt ybitĮ grą1 inimui tikriesiems savininkams labai sustiprėjo. 'lhi liudija
tarplnul in itĮ konkrcncij tĮ ir prii mamtĮ dcklarncijtĮ gausa. Europos demokrnt initJ v,1ls1yhil1vy ri au~ybės ir visuomenės l,,iko savo p.irdga įam}inti holok,msto auktĮ ,1tmi-
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nimą ir bent iš dalies atkurti žydtĮ kultt1ros paveldą. 1998 m. lapkričio 30-g ruodžio
3 d. Vašingtonevykusi tarptauti nė konferencija holokausto vertybitĮ klausimu priėmė
vienuolikos punkttĮ dokumentą „Vašingtono konferencijos pri ncipai dėl nacitĮ konfiskuottĮ meno vertybit( Jo penktajamepunkte rašoma, kad bt1tina „visomis išgalėmis
viešai skelbti apie nacitĮ konfiskuotusmeno korinius, kurių teisėta nuosavybė neatkurta, siekiant surasti tLĮ kOrinilĮ prieškarinius savininkus ar jų paveldėtojus" 2 • Kitas svarbus žingsnis sugrąžinant žydų tautos kulti:1rosvertybes buvo žengtas 1999 m.
lapkričio 19 d., kai Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja pri ėmė rezoliuciją
Nr. 1205„Dėl išgrobstytos žydų kultC1rin ės nuosavybės", kurią inicijavo ir pristatė
LietuvosRespubliko
s atstovas EmanuelisZingeris. Rezoliucijos stra ipsniai skelbia,
kad „žydtĮ kultC1ra
yra neatsiejamakultūros paveldo dalis" ir kad „pagrobttĮ žydtĮ kult(1rosvertybitĮ grąžinimas tikriesiems savininkams ar jtĮ paveldėtojams (asmenims,
organizacijomsar valstybėms) bC1ttĮ svarbus žingsnis atkuriant žydtĮ kultOros vietą
Europoje"3• Rezoliucija taip pat paragino Europos šalis organ izuoti konferenciją, kuri
aptarllĮ išgrobstytLĮ žydtĮ kultt1ros vertybių grąžinimo klausimus.
2000m. palio 3- 5 d. Vilniuje vykotarptautinis forumas išgrobstytLĮ holokausto
aukq kultC1ro
s vcrt )'bių tema. Forumą organizavo Lietuvos Respublikos Vyriaus)'bė
kartu su Tarptautinekomisija nacit)ir sovietinio okupacinitĮ režimLĮ nusikaltimams
ivertinti ir Europos išskaid)'tŲ etn iniLĮ mažumtĮ institutu. Forumas svarstė teisines,istorines, muziejininkystės ir archyvistikossrityse kylančias kult(tros vert)'bitĮ paieškos,
identifikavimoir grąži nimo problemas. Forumas kėlė sau uždavini sudaryti galimybę
ivairitĮ pasauliošalitĮ ekspertams apsvarstyti pasaulinitĮ duom em1 bankL1ir restitucijos organizacijtĮ veiklą, taip pat tolesnius pagrobtLĮ holokausto auktĮ kultf1ros vertybių paieškos, atpažinimo ir grąžinimo darbus".Vilniaus forume dalyvavo 40 oficialitĮ
valstybinitĮ ddegacijtĮ, 17 nevyriaus)'biniLĮ organizacijų atstovai, sveč itĮ iš užsienio ir
Lietuvos. Paskutinėje plenarinėje sesijojebuvo priimta Vilniaus dek laracija, raginanti
toliausiekti, kad bt1ttĮ ig)'vendintiVašingtono konferencijos principai ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijaNr. 1205'.
Minėti tarptautiniai forumai ir deklaracijos atspind i žydtĮ kultf1ros paveldo ir
kultC1ro
s vert)'bitĮ grąžinimo problemos tapsmą svarbiu tarptautinės ir nacionalinės
politikos objektu.
Svan1žodi šioje srityje gali tarti ir istorikai. Rekonstruojant žydtĮ kultC1rospaveldo „išgrobstytą praeiti" Lietuvoje iki šiol nuveikta perne lyg mažai. Holokaust.Į
tiriant)'S istorikai daugiausia dėmesio skiria Ž)'dLĮ persekiojimui ir žudymu i: masinėms žudynėms didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje, getLĮ steigimui ir
lik1·idavi111u
i, genocid,Į vykdžiusiq okupacinių ir kolaboraciniLĮ struktOnĮ veiklai, antinaciniam i ydt1pasipriešinimui.Ž)'dLĮ kullllros vertybitĮ naikinimo ir grobimo tema
Lietu\'oje iki šiol parašyti vos keli straipsniai. Pirmas reikšminga s žingsnis ivertinant
Lietuvos 2ydtĮ kultūros nuostolius ir A. Rosenbergo štabo veiklą buvo žengtas tik
1993 m. tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Vilniaus geto sunaikinimo 50- mečiui.
Joje Valstybinio Vilniaus Gaono Ž)'dų muziejaus direkto rius E. Zingcris skaitė prane-
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„Lietuvos žydtĮ kultC1rosvertybės: tragiški praradimai ir realios susigrąžinimo
viltys"•. E. Zingeris paminėjo svarbiausius žydtĮ kultC1ros
vertybių naikinimo Vilniuje
ir Kaune faktus, atskleidė A. Rosenbergo štabo pareigC1nų požiC1rį i žydų kultūros
vertybes, be to, parodė l ietuviLĮ ir žydų inteligentLĮ pastangas gelbėti vertingas knygas
ir rankraščius. E. Zingerio žodžiais, vien tik Vilniuje A. Rosenbergo štabo pareigOnai
sunaikino apie 80 tūkst. ir išvežė i Vokietiją apie 20 lllkst. knygų 7•
SvarbitĮ nagrinėjamai temai faktų randame istoriko Romualdo Samavičiaus
straipsniuose8• Vis dėlto pirmajame iš j tĮ daugiau dėmesio skiriama žydų kultOros
nuostoliams sovietLĮ valdymo laikotarpiu, o antrajame apie žydtĮ muziejams nacių padarytus nuostolius informacijos nėra daug. NaujtĮ faktų apie žydų kultOrosvertybių
naik inimą ir grobstymą pateikė istorikas Valentinas Brandišauskas savo straipsnyje
apie žydtĮ turto likimą •
A. Rosenbergo štabo veiklai tirti labai svarbos ivykių liudininktĮ - žymaus kalbininko Chackelio Lcmcheno ir poeto Avromo Suckeverio - prisiminimai1°. Abu jie
gana ilgą laiką buvo A. Rosenbergo štabo pareigūnų dispozicijojeir privalėjo ri1šiuoti
nacių konfiskuotasžydiškas knygas.Ch. Lemchenasir A. Suckeveris aptarė A. Rosenbergo štabo veiklospobOdj,pateikė spalvingas kai kurių štabo pareigOnų charakteristikas, žydtĮ kultOros vertybių naikinimo ir gelbėj imo faktus.
Nagrinėjamai temai vertingq faktų randame buvusių Vilniaus geto kalinių Hermano Kruko ir Zeligo Kalmanovičiaus dienoraščiuose" . Ypač daug apie A. Rosenbergo štabo veiklą Vilniuje rašė Vilniausgeto bibliotekosvedėjas H. Krukas.
Reikia pasakyti, kad ir pasaulinės literatllros, nušviečiančios A. Rosenbergo
štabo vei klą, nėra daug. Bene vienintelė monografija, nagrinėjanti šios institucijos
veiksmus europiniu mastu, yra olandtĮ istoriko Peterio M. Manasse'oknyga „Pagrobti
archyvai ir bibliotekos"12• Joje yra nedidelis poskyris, aptariantis štabo veiki,)Sovietq
Sąj ungoje ir Baltijos šalyse. Tačiau knygos autorius nepanaudojo buvusios SoviettĮ
Sąj ungos respubliktĮ archyvinitĮ dokumentLĮ, dėl to A. Rosenbergo štabo veiksmai
Baltijos šalyse, ypač Lietuvoje,išnagrinėti gana paviršutiniškai.
Nagrinėjamai temai yra svarbus Mashos universiteto Istorijos fakulteto „ŠaltiniL( serijos leidinys apie A. Rosenbergo štabo veiki,) okupuotose Rusijos. Ukrainos ir
Baltarusijos srityse 1941- 1942 m.u Jame skelbiama po karo i sovietLĮ rankas pakliuvusi A. Rosenbergo štabo kultC1ros
objekttĮ kartoteka. Leidiniovertę dar labiau didina
kvalifikuotas ivadinis straipsnis ir komentarai.
A. Rosenbergo štabo veiklą RyttĮ Europosšalyse tyrusiems istorikams labai svarbus ir Ukrainos arch)'varės T Sebtos straipsnis apie A. Rosenbcrgo štabo dokumen tus, saugomus Kijevoccntriniaml' valstybiniame aukščiausiLĮjLĮ valdzios ir valdymo
orgam1archyve1 1• Straipsnio autorė apzvelgė šiame archyve saugomus trofėjinius dokumentus ir gana išsamiai išnagrinėjo A. Rosenbergo štabo struktf1r,),uždavinius.
veiki.Į okupuotose SoviettĮ Sąj ungo. srityse.
Tarp kit11nagrinėjamai temai naudingtĮ clarbtĮ verta pamint'ti tarptautinio Vil1
niaus forumo, skirto išgrobstytoms holokausto aukLĮ kultOros wrtybėms. mcdi.iag~)
' ,
9
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Rachelės Kostanian -Oanzig '6 ir Lucy S. Oawidowicz ' 7 knygas bei Sigito Jegelevičiaus 'ij
straipsnį. Visuose paminėtuose darbuose yra nagrinėjamai temai svarbitĮ fakttĮ. Ta -

čiau šie darbai skirti kitoms temom s, todėl A. Rosenb ergo štabo veik la Liet u voje j uo se atspindima fragmenti škai ir ep izodiška i.
Istoriografinė nagrinėjamos temos apžvalga leid žia dar yti išvadą, kad A. Roscnbergo štabo veikla Lietuvoje grob stant ir naikinant žydtĮ kult C1rosve rt ybes nėra
nuodugniai ir sistem ingai ištirta. Svarbiau sias daugumo s m inėttĮ darbtĮ trC1kum as _
nepak ankamas Lietuvoje esančitĮ archyvinitĮ dokumentq ištyrimas ir pana u doji mas. Nors diJ žiausi A. Rusenbcrgo štabo dokumenttĮ komp lek tai sa ugom i Kijevo,
Maskvos, Par yžiaus, Vašingtono, Niujorko ir Berlyno ar chyvuo se, tačiau ir Lie tuvos
centriniam e valstybės ar chyve (toliau - LCVA) išlikęs A. Rosenbergo štabo Lietuvos
darbo grupės fondas (f. R- 633) suteikia istorikam s gal imybę iš dali es rekonstruo ti tos
insti tu cijos vei klą Lietuvoje. Šiame fonde saugoma 30 bylq. Sup ra ntama , tai tik ned idelė Lietuvos darbo grupės dokumentq dalis. Yra žinoma, kad A. Roscnbcrgo štabo
darbo grupės rašydavo savaitine s ir mėnesines veiklos ataskaitas šta bo vyr iausiajai
valdybai Berlyne. Deja, šiq dokumentq LCVA nėra. Čia taip pat nėra tok iq svar biq
nagrinėja mai temai dokumentq kaip štabo darbuotojq sudaryti inventorinia i knyg q

Vilni aus apygard ų komi sani prane šima i apie l 941 m. rud e nj vykdytą žydtĮ kultf1ros
ko nfiskavi m o akciją.
SvarbitĮ dokument tĮ ap ie A. Rosenbergo štabo veiklą ir žydų kulti1ros ve rt ybitĮ li ki mą išli ko ir Lietuvos moksl tĮ akade mijos Centrin ės bibliotekos Rankrašč iq
skyr iuje (to liau - LMA CB RS). Tai A. Rosen be rgo štab o pareigūmi pasitar im11 su
Lietuvo s m o kslini nkai s prot okolai, Vilniau s mi esto ir sritie s p i liečitĮ komiteto (to liau - VMSPK) 1941 m. nurodymai d ėl žydtĮ kulti1ros ista i gtĮ, A. Suckever io 1944 m .
ru gsėjo 5 d. raštas dėl n a ciLĮ sunaik i ntų Viln iau s b i b li ot ekLĮ ( f. 159, f. 165). Kit i straips nyje panaudoti ar chyv in iai šaltinia i ir l iteratūra atsi spindi nu o ro do se.
Šio darb o tiks las - išnagrinėti A. Rosenb ergo štab o veiklą Lietuvoje konfi skuojant, na ikinant ir išvežan t į Vokiet iją žydų kultūros vert yb es. Daugiausia dėmesio ski ria ma Lietuvos žydų bi bliotekLĮ likim u i. Autori us mėgi na at sk leisti sva rbia usius Lietu vos žydtĮ kultūros įstaigtĮ ir vert ybių naikinim o faktus, pateikti orie ntacinę nuostolitJ
sta t istiką, parodyt i p okari nį i Vokie tij ą išvežlLĮ knygtĮ likim ,} ir ryš kiau sius kulti:1ros
vert ybiLĮ gel bėjimo faktu s. Autor iui taip pat rūpi tarptautin iLĮ forumLĮ nuost ato s ir
deklaracijos žydtĮ kultūros vertybitĮ tem a .
ve rtybitĮ

sąrašai ir į Vokietiją išsiqstq knygq sąrašai. Yra vilties, kad galbūt tokie dok um ent ai

išliko užsienio (ypač Kijevo ir Maskvos) archyv uose. Tač iau ir LCVA sa ugomi d oku mentai leidž ia tyrinėtojams susida ryti vaizdą apie A. Rosenb ergo štabo ve iklos Lietu voje pobūdį , uždaviniu s ir atliktus darbus. Verti ngiau siais fond o dokumenta is laikytino s štabo eksper tq pildytos kultūros, religinių ir kitq objektq įskaitos korte l ės. Pagal
centrinės vadovybės instrukcijas štabo darbuotojai privalėjo užpildyti du kiekv ieno
apži(1rimo objekto iskaitos kortelės egzem plioriu s. Vienas jq buv o si unč iamas štabo
valdybai į Berlyną, antras likdavo pačioje darbo grupėje 19 • l 942 m. A. Ro senbergo
štabo ekspertai Vilniuje atliko sinagogų ir kitų žydų istaigtĮ inventorizac iją. Jie apžiūrėjo daugiau kaip šimtą Vilniaus sinagogų ir trumpai ivertino tuometinę jų būklę.
Kiekvienoje kortelėje buvo užra šomas obje kto pavadinim as ir adresas, apži(1rėj imo
data, nurodoma, kas objekte rasta (pvz., knygos, kulto reikmeny s, baldai), kok ia tLĮ
daikt11būklė, taip pat objektą apžiūrėjusio štabo pareigūno pavardė. Šios įskaitos kortelės - laba i svarbūs A. Rosenbe rgo štabo veiklos Vilniuje dokumentai. Štabo ekspe rtai taip pal rašė referatus apie Lietuvoje gyvenančias etnines grupes (žy du s, totorius ,
karaimus), jų kultūros jstaigas ir organ izacijas. Dalis tokitĮ referatų (pv z., apie žydų
mokslo institutą (JIVO), Matitjahu Strašūno biblioteką, demografinę Lietuvo s žydq
raidą ir kt.) taip pat išliko ir dabar saugomi LCVA. Nagrinėjamai temai sva rb(1s ir
Trečiojo reicho vadovybės norminiai dokumentai, regul iuojantys A. Ro senbergo šta bo padalinių veiklą okupuotose šalyse (pvz., A. Rosenbergo 1941 m. rugpjC1čio 20
d. įsakymas). Dokumentų apie žydų kultūros vertybitĮ konfiskavimą ga lima ra sti ir
kituose LCVA fonduose (f. R-614, f. R-6 15, f. R- 1099, f. R- 1421) . Ta i apyga rdo s ko mi sarų nurodymai konfiskuoti žydų kultūros vertybes, pa šalinti iš bi bliotekLĮ ;,,ydiška s
knygas, užantspauduoti sinagogas, knygynus , bibliotekas ir rabinų bu tu s bei Kauno ir

A. Rosenbergo
operatyvinioštabo st r u k t ūra ir uždaviniai

Alfr edas Rosenb ergas ( 1893- 1946) gimė Tali ne. Jo tėvas buvo es ttĮ kilmės. Pir mojo pasaulinio karo metai s A. Rosenb ergas Maskvoje studijav o architektūrą . Bolše v ikam s Rusijoje paėm us valdži ą, jis su grup e Baltijos vokieč itĮ pasitrau kė į Paryžių.
A. Rosenbergo pasaulėžif1rai didelę įtaką padarė a ngltĮ filosofas Houstona s Stewarta s
Chamberlain as ( 1855 - 1927) ir pranc i:1ZLĮ po eto, diplomato Josep ho A rthuro de Gobineau (1816 - 1882) rasistinės, nacionalistinės ir antisemitinės idėj os. A. Rosenbergas
taip pat buvo įsit ikinęs bolševi zmo ir kom un izmo p riešas 20 •
Po Pirmoj o pasa ulinio karo A. Rosenber gas aps igyveno Miun chenc ir netru kus įstojo į nac ionalsociali sttĮ pa rtij,} (NS DAP ). 1923 m. jis buvo paskirtas NSDA P
l aik raš čio „Volkischer Beobachter " vyr iau siu oj u reda ktoriumi. 1930 111. b uvo išleis ta A. Rosenber go kny ga „XX amžia us mitas " (,,D er Mythus de s 20. Jahrhunderts").
Joje autorius auk štino ari j11(na rd inės) rasės pasaulin ę misiją , aišk in o tariamą žydtĮ
rasės pavojtĮ arijtJ civ ilizacijai ir kulti'trai . Ado lfui Hit ler iu i l 933 m . tapu s Vokietijos
kancler iu, A. Rose nbergas buvo pa skirta s fiurer io igalioti niu NSDAP nariq pasaulė
žiC1riniam mokymui ir auklėj imui, t. y. vyr iaus iuoj u naciLĮ part ijos ideologu " . Vokie tija i užė mus didele s Sovict 11 S,}jungos sritis, A. Hitle r is l 94 1 m. liepos 16 d . paskyrė
A. Rosenberg.1 Reich o m in istru okupu o tiem s RytLĮ kra štams (Reic/1smi11ista .Ji'irdic

besetzte11Ostgebiete11).
A. Roscnbergas , kaip vyr iau siasis nacių ideo logas, siekė moksli ška i pagrįsti na ciona lsocializ mo ideologiją ir paversti ją absoliuč iai viešpataujančia vokiečitĮ taut os
pasaulėž ifara, savotiška religija. Jos svarb iausiais eleme n tais turėjo tapt i vokiečit! tau -
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tos dievinimas ir ištikimybė vadui (A. Hitleriui)22• A. Rosenbergas planavo sukurti
gremėzdišką nacitĮ partijos narių ideologinio švietimo aparatą. Koordina cines partinio švietimo funkcijasbuvo numatyta perduoti NSDAP aukštosios mokyklos (ji taip
ir nebuvo iki galo suformuota) centrinei bibliotekai. Vienas svarbiausių A. Rosenbergo rt1pesčitĮ buvo „moksliškai" įrodyti žydtĮ rasės kenksmingumą (Verdorbenheit)
ir rasti galutinį „žydų klausimo" sprendimą. ,,ž.ydLĮ klausimui" tirt i planu ota įsteigti
speciah1 institutą ir biblioteką. Pastarojiketino kaupti pasaulietinę ir religinę žydtĮ
l iteratūrą, rastą Vokietijos okupuotose Europos šalyse. Judaika ir masom1 literat(1ra
turėjo bt1tikaupiama Frankfurte prie Maino. Šiame mieste įsikHrė Ž.ydtĮ klausimo
tiriamasis institutas (Institut zur E,:forsc/11mg
der Judenfrage)ir ŽydLĮ klausimo tiriamoji biblioteka (Bibliothek zur E,:forsc/1u11g
der Judenfrage). Ž.ydtĮ, masonLĮ, komuni stų ir kitų Trečiojo reicho prieštĮ kultūros ir meno vertybitĮ paieškai ir konfiskavimui
buvo kuriami special(1s reichsleiterio A. Rosenbergo opera tyv iniai štabai (Einsatzstab
Reichsleiter Rosenbe,g, ERR).
Pirmasis A. Rosenbergo operatyvinisštabas buvo įsteigtas 1940 m. liepos 17 d.
Jis turėjo veikti vokieč itĮ okupuotose Olandijoje, Belgijoje ir Šiaurės PrancHzijoje. Štabo užduotis buvo kovoti su pasaulėžiūriniais NSDAP priešais, konfiskuoti ir išvežti
į Vokietiją knygas, archyvus ir rankraščius, reikalingus A. Rosenbergo vadovaujamų
institucijų darbui2; .
Vokietijaiokupuojant vis daugiau Europosvalstybil),buvo steigiami nauji A. Rosenbergui pavaldūs operatyviniai štabai.Ilgainiui nusistovėjo centra lizuota A. Rosenbergo operatyvinioštabo struktūra. Jisudarė štabo valdyba (Stabsfuhrung des ERR),
kuri rezidavo Berlyne, O. Bismarckogatvėje. Štabo valdybai nuo 194 1 m. balandžio
l d. vadovavo štabsfiureris Gerhardas Utikalas. Valdybą sudarė trys pag rindiniai skyriai: organizacinis (Hauptabtei/1mg l „Organisation") - jis atliko kanceliarijo s funkcijas; operatyvinis (Hauptabteilung JJ„Einsatz'') - rūpinosi kultt:1rosobjekttĮ paieška ir
kontrole okupuotose šalyse; ypatingųjų užduočiq skyrius (Hauptabteilung llf „Sonderaufgaben'') - buvo atsakingas už kultūrinį žydLĮ palikimą ir dailės objektus!".
Praktinį darbą okupuotose šalyse dirbo pagrindinės da rbo grupės (Hauptarbeitsgruppen), pavaldžios štabo valdybai. l 944 m. veikė net septyn ios tokio s grupės,
kurios apėmė beveik visą Europos žemyną. Ostlando pagrindinė darbo grupė (Hauptarbeitsgmppe Ostland), įsteigta 1941 m. rugpjūčio 20 d., veikė okupuotose Baltijos
šalyse, Baltarusijoje ir Šiaurės Rusijoje.Jos vadovybė buvo įsikūrusi Rygoje. Ostlando
pagrindinę darbo grupę sudarė keturios darbo grupės: Lietuvos (Arbeitsgruppe Litauen, centras Vilniuje), Latvijos, Estijos ir Baltarusijos25. Visi nacistų partijos, valstybės
ir vermachto padaliniai Reicho maršalo Hermanno Gar ingo 194 1 111. gegužės l d.
potvarkiu buvo įpareigoti visokeriopairemti A. Rosenbergo štabo darbo grupitĮ veiklą
okupuotose srityse'•.
A. Rosenbergo štabo uždaviniaiokupuotose Sovietų Sąj ungos srityse buvo suformuluoti l 941 111. rugpjL1čio 20 d. ir 194 1 111.spalio 3 d. A. Rosenb ergo potvarkiais
ir A. Hitlerio 1942 m. kovo l d. įsaku. 1941 m. rugpj0čio 20 d. A. Rosenbergas pavedė

2.yJų turt as ir kullū ros ver t yb ė 1
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Ostlando reicho komisarui Hinri chui Lohseei perimti ir konfiskuot i (vok. sicherstel/en) tyrimam s reikalingas nacizmo prieštĮ kultHros vertybes. Policija privalėjo konfiskuoti numatomus objektus, kuriuos vėliau turėjo ištirt i ir įverti nti A. Rosenbergo
štabo pareig0nai. Be to, šie turėjo nuspręst i, kas bus palikta vietoje, o kas - išsi ųsta
toliau tirti ir saugoti į Vokietiją. H. Lohseei taip pat buvo pavesta su šiuo potvar kiu supažindinti jam pavaldžius generali nius ir apygardtĮ komisarus 27 • A. Hitlerio
1942 m. kovo l d. įsaku A. Rosenbergo štabui buvo suteikta teisė okupuotuose kraš tuose konfiskuoti visas nacizmo prieštĮ bibliotekas, archyvus ir kitas kult0ro s įstaigas
bei jLĮ turtu s panaudot i NSDAP ideologinitĮ uždaviniLĮ sprendimui (propagandai ) ir
moksliniams tyrimams28•
Tiksli A. Rosenbergo štabo Lietuvos darbo grupės veiklos prad žia n ėra žinoma, tačiau ji negalėj o prad ėti savo darbo anksčiau kaip 1941 m. rude n į (kaip minėta ,
Ostlando pagrindinė darbo grupė buvo įsteigta 1941 m. rugpjūčio 20 d.). Tikėtina,
kad A. Rosenbergo štabo Lietuvos darbo grupė Vilniuje pradėj o dirbti 1942 m. sausio
mėn. Tačiau dar iki atvykstant šio štabo pareigūnams žydų kultūros paveldas dom ino
kitas okupacinės valdžios institucijas, pirmiausia vokiečiLĮ saugumo policiją ir SD.
Žydų kultūros paveldo naikinimas iki
atvykstantA. Rosenbergo štabo darbo grupei

Nusavinti ir naikinti žydl) kultūros paveldą pradėta pirmomis naciLĮ okup acijos
dienomis. Jau 1941 m. birželio 26 d. VMSPK pirmininka s doc. Stasys Žakevičius pra neš ė jam pavaldžiam vidaus reikahĮ valdytojui Kostui Kalendrai pasiruošti „perimti
žydtĮ daiktus" šioms įstaigoms: Moksit) akadem ija i - visas bibliotekas, Meno mu ziejui - meno vertybes, lombardui - saugoti įvairias brangenybes, Meno reikaltĮ valdybai - muzikos instru mentus ir Sveikatos reikalt1skyriui - gydytojLĮ kabin etus2• .
Tačiau lietuviLĮ valdžios įstaigos neturėjo realios galios dispon uoti žydlĮ kultūros
ir meno ver tybė mi s. Kol Lietuvoje nebuvo įvestas vo kieči tĮ civilinis okupacini s valdymas, šis klausimas faktiškai nebuvo sprendžiama s. VMSPK 1941 m. liepos 26 d.
pranešė Meno muziejui, Meno reikah1 valdybai ir Moksh1 akademijai „esant reikalui
per imti visas žydams prik lausančias meno vertybes, ,,muzikos instru mentu s", ,,bibliotekas"' ". Raštuose esantys žodžiai „esant reikalui" rodo, kad minėttĮ žydtĮ ve rtybitį
tikrasis šeimininkas dar buvo nežinomas.
l 94 1 m. liepos 3 d. Lietuvos moksit) akademijos komisija užantspa udavo S. Anskio istorijos ir etnografijos muz iejtĮ. Muziejaus t urtą pe rėmė vokieč itĮ saugum o tar nyba (SD). Dalis vertingtĮ pergamentq buvo išgrobstyt a". Jau 194 1 m. liepo s mėn.
Vilniaus bibliotekt1 fondais domėjosi vermachto Baltijos propaga ndos bt1rio Nr. 3
(Propag1111da
-Staffel Baltik11111
lll) pareigūnai. Dalis jtĮ atrinkttĮ „marksistinC:·
s-žydiškos" kilmės knygtĮ 194 1 m. liepos paba igoje atsidt1 rė vokiečitĮ knygyno ri:1siuose' :.
l 94 1 m. liepos mė n . į Vi ln itĮ atvyko 1-leinricho Himmleri o patarėjas Gotharta s. Jo
įsakymu 1941 m. ru gpjL1čio l d. buvo suimti žymus filologas Noachas Priluck is ir rn-
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šytojas Elij a Goldšmitas. Abu jie buvo įkali nti gestapo rf1siuose. Juos kasdien veždavo
į M. Strašt:1110
biblioteką registruoti in kunabulų ir vertingesnitĮ hebrajtĮ kalba parašyttĮ knygq. Atlikę ši darbą, N. Priluckis ir E. Goldšmita s buvo nužudyti3 3• Tikriausiai jau l 941 m. vasarą, dar iki atvykstant A. Rosenbergo štabo pareigūnams, buvo
sparčiai peržiOrimi Lietuvos bibliotekt1fondai ir iš jų išimama naciams kenksmi nga
literatOra. Iki nacitĮ okupacijosVilniuje buvo dvi žydq leidyklos - TOMOR ir Boriso
Kleckino. Šios leidyklos buvo perduotos Valstybinės leidyklos Vilniaus skyriui. Jose
rastos knygosbuvo sukataloguotos, pakuojama po 30 kiekvienos knygos egzempliorių ir ruošiama siqsti i Berlyną. Šis darbas buvo atliekamas vokiečių policijos įstaigų
pavedimu3'.
Daug nuostolių Vilniaus žydų kultOros įstaigoms buvo pada ryta 1941 m. rugpjOčio pabaigoje, dar iki atvykstant A. Rosenbergo štabo pareigūnams. Pirmuosius
nuostolius 1942 m. birželio mėn. apskaičiavo A. Rosenbergo štabui pavaldi žydq darbininkq grupė. Žydų mokslo instituto (JIVO) pastatą Vilniuje (A. Vivulskio g. 18)
194 l m. vasarą užėmė vokiečių kariuomenės dalinys. l 94 1 m. liepos 3 l d. pas LMA
Okiovedėją atvykę vokiečitĮ SDvaldininkai paėmė šios įstaigos raktus ir pastatą „kaip
žydams priklausanti turtą". LMApirmininkas prof. M. Biržiška bandė gelbėti padėtį,
įteikdamas raštą VMSPkomitetui. Prof. M. Biržiška aiškino, kad nėra jokio juridinio
pagrindo išbraukti ]I VO ir S. An-skio muziejus iš LMA priklausomybės, nes iki tol
juos teisėtai valdė LMA. Profesorius prašė komiteto tarpinink auti vokiečiq įstaigo
se, kad minėtas turtas botų paliktas LMA ir leista jį saugoti bei prižiūrėti įstatymų
numatyta tvarka35 • Tačiau prof. M. Biržiškos pastangos buvo bevaisės - minėti žydų
muziejai liko vokiečių įstaigų žinioje. 1941 m. rugpjOčio pabaigoje vokiečių kariškiai
iš M. StrašOno bibliotekos (Žydų g. 6) pirmo aukšto išvežė daug knyg q, tarp jq 5 inkunabulus ir kitus retus leidinius. l 941 m. rudenį ir žiemą dar daugiau knygų buvo
sunaikinta ir pavogta, tačiau ir 1942 m. vasario mėn. M. Strašūno bibliotekoje dar
buvo likę retų ir vertingų leidinių36•
1941 m. rugpjOčio pabaigoje vokiečių kareiviams užėmus JIVO pastatą, iš čia
dingo beveik visas spaudos archyvas(apie 12 tūkst. laikraščių ir žurnaltĮ metinių rinkinių jidiš ir hebrajų kalbomis) ir dalis bibliotekos knygq bei rankraščitJ. Dalis instituto medžiagos buvo sunaikinta vietoje. Be to, buvo pagrobta paveiksltJ. Kai žydtĮ
darbo grupė 1942 m. vasario mėn. pradėjo tvarkyti JIVO kolekcijas, instituto patalpoje tvyrojo visiškaschaosas:knygos, laikraščiai, paveikslai, žemėlapiai, susimaišę su
baldų liekanomis, gulėjo bendrose krūvose37 •
Tai, kad žydų bibliotekospradėtos naikinti ir plėšti jau 1941 m. vasarą, patvirtina
ir generaliniokomisaro Adriano Theodoro von Rentelno 194 1 m. rugsėjo 24 d. raštas
Karaliaučiaus universitetobibliotekai,kuriame jis pranešė, kad Kauno ir Vilniaus bibliotekos jau patikrintos, o politiškai ir ideologiškai kenksminga literatūra konfiskuotais.
1941 m. rugsėjo 22 d. Ostlando reicho komisaras H. Lohse pranešė Lietuvos generaliniam komisarui A. Th. von Rentelnui, kad Ostlando reicho komi sariate 1941 m.
rugsėjo l d. pradėjo veikti A. Rosenbergo štabo padaliny s, vadovaujamas vyresnio·
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jo vyriau sybės tarėjo Griessdorfo. H. Lohse įsa kė A. Th. von Rentelnui nedelsiant
pasirf1pinti, kad bi1tų konfiskuotos ir užantspauduotos visos sinagogos, žydq bendruom e nių pastatai su archyvais ir bibliotekomis, ra binų namai ir darbo kabinetai,
žydtĮ knygynai ir meno k(1rin ių parduotuvės. Apie atliktus darbus A. Th. von Rentelnas turėj o pranešti H. Lohseei iki 1941 m. spalio 20 d. 19 Po 1941 m. rugsėjo 22 d.
H. Lohse's nurod ymtĮ labai s uintensyvėjo žydų kultOros paveldo įsta igų registravimo,
antspaudavimo ir konfiskavimo darbai . Daugiausia jie buvo atliekami vokiečilĮ ir lietuviq policijos jėgo mi s. Toliau apžvelgsime šių darbų e igą Lietuvos ge neralin ės srities
apygardose.
Kaunoapygarda.Kaune voki eči ų SD dar 1941 m. liepos mėn . užantspaud avo sinagogas ir dali komunistų partijos įstaigų. Dalis čia paimtos medžiagos buvo išsiųsta į
B erly ną, kita išgabenta į Kauno gestapo rūsius •
Kėdainių apskrityje buvo užantspauduota ir konfiskuota 18 sinagogų, 22 0 žydtĮ
bendruome niq įstaigq, l biblioteka, 5 rabinų butai, 6424 knygos žydLĮ kalba" .
Ma rijampolės sinagogoje buvo sukrauta apie 3 tOkst. žydų ir 3 tū kst. komu nis40

tiniLĮ knygLĮ'12 •

Šakių apskrityje buvo užantspauduo tos Šakių, Kudirkos Naumiesčio ir Kriūkų
sinagogos. Surastus žydiškus raštus konfiskavo gestapas ir sukrovė Šakių apskr ities
viršininko įstaigoje. Kudirkos Naumiesčio sinagogą užėmė verma chtas ir ją naud ojo
kaip karo belaisviLĮ ligon inę' 3 •
Vilkaviškio apskrityje abi KybarttĮ sinagogos buvo rastos tuščios, apiplėštos ir
apgadintos. Tokia pat buvo ir dviejLĮ Virbalio sinagogq bf1klė. Virbalio mokykloje
konfiskuotos žydLĮ ir komunisttĮ knygos (apie 1500 vienetlĮ) buvo perkeltos i apskrities viršininko įstaigą. Čia taip pat buvo paimtas vienas žydiškas filmas, kuris buvo
perduotas Kauno apygardos komisaro įstaigai".

Vilniaus
apygarda.
Tarpukario laikotarpiu Vilnius garsėjo kaip vienas svarb iausių
Europoje žydtĮ švietimo, kultiiros ir religiniLĮ centnĮ, Jis pagrįstai buvo vadin ama s
Lietuvos Jeruzale. Vilniuje jau nuo XIX a. pabaigos veikė garsi Matitjahu Strašū no
(181 7- 1885) biblioteka, kurioje buvo sukaupta 35 ti1kst. kn ygtĮ , .,Mefice Haskalos"
(.,Švietimo skleidėjt() bibliotekoje buvo saugoma apie 55 ti1kst. knygLĮ, 1925 m. Vilniuje buvo įsteigtas Žydt1 mokslo institutas - )IVO (Das Jiddische Wissenschaftlic/1e
Instit.ut). Iki nacitĮ -sovie tų karo )IVO bibliotekoje buvo apie 60 t(1kst.knygq, daugu ma jidiš ir hebraj LĮ kalbomis. Apie 28 tftkst. knygq buvo inventor izuota ir sudarytas
jtĮ abėcėlinis katalogas. Čia taip pat veikė bibliografinis centras, kuriame buvo trys katalogai (knygtĮ, periodikos ir mokslin itĮ straipsnitĮ pagal mokslo šakas), spaudos archyvas, ŽydtĮ teatro istorijos archyvas su muziejumi ir kartoteka, žydtĮ folkloro archyvas
(apie 70 000 vienet11),be to, daug kitq specializuottĮ archyvtĮ ir kolekcijtĮ (žydtĮ švietimo, literatf1ros, jaunimo judėjimo ir t. t.), fotoarchyvas, paveikslLĮ kolekcija ir t. t:" Vilniuje taip pat veikė žydtĮ rašytojo, etnografo S. An-skio (tikroji pavardė Šloimė Rap-
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poportas, 1863- 1920) muziejus. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse jame buvo per
3 tūkst. eksponatų, tarp jų - žymit) menininkų Marko Antoko lskio, M. Ginsburgo,
. Tregerio, Iljos Repino ir kt. paveiksltĮ, skulptCmĮ, numizmatikos rinkinių, knygų,
spaudos, dokumentų kolekcijų įvairiomis pasaulio kalbomis 16 • Pirmojo sovietmeč io
(1940-1941 m.) pertvarkymai pakeitė žydų kultt":1ro
s įstaigų gyvenimą. 1940 111. rug.
pjūčio 28 d. buvo sustabdyta )IVO veikla. TtĮ pačių mettĮ lapkričio 12 d. )IVO kartu
su S. An-skio muziejumi ir M. Strašūno biblioteka buvo perduoti Lituanistikos institutui, o 1941 m. pavasarį - Lietuvos SSRmokslų akademijai. M. Strašt":1110
biblioteka
buvo reorganizuota į Vilniaus viešąją valstybinę biblioteką Nr. 4, ,,Mefice Haskalos"
biblioteka - į biblioteką Nr. 5 ir t. 1.•·
Nacių-sovietų karo išvakarėse Vilniuje buvo apie šimtas sinagogų. Dauguma
jų buvo privačios ir priklausė įvairioms draugijoms. Didžioji sinagoga (ŽydtĮ g. 6}
1941 m. rudenį buvo Vilniaus mažojo geto teritorijoje 48•
Nacių okupacijos metu buvo ne tik vykdomas fizinis žydtĮ tautos genocidas, bet
ir naikinamas žydų kultūros paveldas. Pirmiausia iš visų aukštųjų mokyklų, mokslo,
švietimo ir kultūros įstaigų buvo atleisti visi žydų tautybės darbuotojai. Pirmomi s
nacių-sovietų karo dienomis Vilniuje susikūręs laikinasis valdžios orga nas Vilniaus
miesto ir srities piliečių komitetas nurodė pavaldžioms įstaigoms atleisti iš darbo žydų
tautybės mokslininkus, universitetų dėstytojus, muziejų darbuotojus. Nuo 1941 m.
birželio 22 d. iš darbo buvo atleisti Vilniaus muziejų Nr. 3 ()IVO} ir Nr. 5 (S. An-skio)
vedėjai N. Priluckis ir E. Goldšmitas' 9, iš Vilniaus universiteto - prof. Vladas Lazersonas, vyr. dėstytojas Ruvinas Lakovskisir daugelis kitų 50•
Vilniuje pradėjus dirbti A. Rosenbergo štabo pareigūnams, buvo nustatyta sinagogoms, žydų leidykloms, knygynams ir kitoms įstaigoms padaryta žala. Kiekvienas
objeJ...1as
turėjo specialią įskaitos kortelę, kurioje buvo pažymimas objekto pavadinimas, adresas, užduotis ir ją atliekančio pareigt":mopavardė, trumpai apibūd inama
objekto bC1klė ir jame rastos medžiagos pobūdis. Štai Ukmergės g. 110 esančią sina·
gogą 1942 m. sausio 31 d. apžiūrėjęs A. Rosenbergo štabo pareigūnas Stuhlis nuro·
dė, kad joje visi baldai sulaužyti, knygos vokiečių kariuomenės įžengimo metu, t. y.
1941 m. birželio mėn., sudegintos" . Kitoje tos gatvės sinagogoje (Ukmergės g. 70) tas
pats pareigūnas rado sulaužytus baldus ir ant grindų išmėtytas suplėšytas knygas. Be
to, spintoje buvo rasta apie 120 sveikų knygų, tarp jų - babilonietiškas Talmudas 52.
Daugumoje Vilniaus sinagogų baldai ir knygos buvo sunaikinti. Tai buvo padaryta
1941 m., dar iki A. Rosenbergo štabo darbo grupei atvykstant į Lietuvą. Retai kurioje
sinagogoje pavykdavo rasti sveikų knygų, kulto reikmenų ar kitų vertybių. Daugiau
knygų buvo rasta S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje (Nr. 6) esančioje sinagogoje, žydų
pirklių didžiosios sinagogos (Pylimo g. 35) bibliotekoje (čia rastos Toros, religinės ir
pasaulietinės knygos buvo perkeltos į )IVO pastatą}, Išganytojo (Nr. 4) ir GėlitĮ (Nr. 6)
gatvių sinagogose (čia rastos knygos taip pat atsidūrė )IVO pastate) 53•
Žydų kultūros paveldas buvo konfiskuojamas ir antspauduojama s ne tik Vil·
niaus mieste, bet ir Vilniaus apygardoje.Tačiau čia ši akcija buvo vykdoma kiek vėl iau
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negu Kauno ir Šiaulių apygardose. Akcijoje dalyvavo ne tik vietinė administracija, bet
ir KultOros paminkit! apsaugos įstaiga bei StudijtĮ biuras (jis t yrė sovietų okupacinio
režimo pol itiką Lietuvoje 1940- 1941111.)" .
Lentvario sinagogoje buvo rasta 900 žydiškų knygų, Vievio rabinų butuose - religinės literatūros, Aukštadvario sinagogoje - 130 žydiškt1knygų, ROdiškėse - kulto da1kttJ. Žiežmariuose rastos žydiškos knygos buvo suvežtos į miesto viešąją biblioteką".
Vilniaus apskrities Jašiūm1 miestelio sinagogoje rasta 800 žydišktĮ knygų"'.
Švenčionyse buvusios penkios sinagogos buvo užantspauduot os, čia rasttĮ žydišktĮ knygtĮ s kai č ius nenurodytas (raktai - pas miesto burmistrą Kazį Gaižutį) 57 •
Švenčionėliuose rastos 1213 žydišktĮ knygų ir 9 Toros buvo išvežtos į savivaldybės pastatą. 300-400 žyd i škų knygų rasta Kaltanėnuose 58 •
Tolesnis provincijoje rastų žydiškų knygų ir kitų vertybių likimas nežinomas. Galima spėti, kad dalis vertingesnės literatūros buvo perduota A. Rosenbergo štabo pa·
reigOnams,kitos knygos išgrobstytos arba sunaikintos. Štai Trakų apskrities viršininkas 1942 m. lapkričio 19 d. generaliniam vidaus reikalų tarėjui pranešė, kad jo žinioje
buvusios žydų religinės knygos perduotos A. Rosenbergo štabo darbuotojamss9•
Šiaulių apygarda.Čia H. Lohse's 194l m. rugsėjo 22 d. įsakymas pradėtas vykdyti tik 1941 m. spalio antroje pusėje. Šiaulių apygardos komisariato štabo viršininkas Schrepferis 1941 m. spalio 18 d. apskričių viršininkams ir miesttĮ burmistrams
pranešė, kad iki 1941 m. spalio 23 d. .,turi būti konfiskavimui priklausomi pastatai ir
t. t. konfiskuoti, užantspauduoti ir pagal tikslų adresą pranešti Apygardos Komisaro
įstai gai: l. Visos sinagogos. 2. Visos žydtĮ bendruomenių parduotuvės su archyvais,
bibliotekom ir t. t. 3. Butai ir įstaigos vyr. rabinų ir rabinų. 4. Visos žydų knygq ir meno
dirbtuvės" 60 •

Atsakydamas į apygardos komisaro raštą, ŠiaulitĮ miesto burmistras informavo
komisarą Hansą Geweckę, kad Šiauliuose, Tilžės g. l36 , yra sinagoga, kurios kieme

stovi spinta su religinėmis knygomis. Be to, dar viena sinagoga esanti Varpo g. l 9, o
kita - Varpo g. 27. Šiose sinagogose žydiškų knygų ir meno kOrinitĮ nerasta. ŠiaulitĮ
valstybinė biblioteka paėmė apie 13 t(tkst. žydiškų knygtĮ. Žydų gimnazijos bibliotek,1
išgrobstė vietos gyventojai, į miesto biblioteką pateko tik jos likučiai. Žydiškos knygo
buvo padėtos į bibliotekos saugyklas ir skaitytojai negalėjo jomis naudotis••.
Žagarės miesto burmistras informavo Šiaulit1apskrities valdybą, kad vi o šešios miesto sinagogos yra „konfiskuotos, užantspauduotos, visos jos per žydų sušaudymo laiką yra išplėš tos ir, kas jose buvo vertingo, išgrobstė, liko ten sud raskyto'
maldaknygės ir keliolika suoh( 02 •
Tauragės apskrities viršininkas ŠiaulitĮ apygardos komisarui pranešė, kati žydtĮ
kultOros vertybės yra sudegintos, Šilalės sinagoga užantspauduota, jos raktai - valsčiaus viršaičio žinioje"'.
Panaši padėtis buvo ir kitose Lietuvos apskrityse. Štai MažeikitĮ apskritie
Akmenės miestelio sinagogoje buvo įrengta karo bclaisvitĮ stovykla, YlakitĮ, Laižuvos,
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Tirkšlių, Židikų sinagogos su jose rastu turtu buvo ufa ntspaudu otos, raktai perduoti
valsčių vi r'aičių žinion. Tas pat buvo padaryta ir su rabinų butai s. Viekšnių sinagoga
buvo paversta bulvių sandėliu. Didesnis kiekis knygų ir dokumentų rasta Tirkšlių ir
\'ėgerių sinagogose (pastarojoje rastos 188 žydiškos knygos buvo perduoto s poli cijo
1inion).
Mažeikių sinagogoje (Laisvės g. 21) buvo rasta l 00 žydišktĮ ir 100 rusiškų knygų,
jos perkeltos į buvusią žydų mok')'klą (Vydūno g. 3). Mokyklos bibliot ekoje rasta dar
tūkstantis žydiškų knygų. Sinagogos ir mokyklos raktus paė mė miesto burmi stra s6.1.
Telšiai nuo seno buvo svarbus religinis ir kultūrinis Lietuvos žydų centra s. Vykdant H. Lohse's nurodymus, mieste (Kęstučio g. 2) konfiskuota 15 tu kst. žydišktĮ knygLĮ. ! Tegius taip pat buvo suvežtos žydiškos knygos iš Luokės, AlsėdžitĮ ir Nevarėm!
valsčių. Užantspauduotų patalpų raktus saugojo Telšių bu rm istro pavaduotojas Mališauskas. Pagrindi nė Telšių sinagoga su visu turtu buvo sudeginta karo prad žioje65 •

A. Rosenbergoštabo Lietuvosdarbo grupės veikla
A. Rosenbergo štabo Lietuvos darbo grupė į Vilnių atvyko 1942 m. sausio mėn.
buvo Frankfurto prie Maino žydų klausimo tiriamojo inst ituto darbuotojas
Johannas Pohlis, daktaras Mi.illeris,Willi Schaferis, Sporketas, Ger hartas Spinkleris ir
dar kclcta~asmenų. Grupei vadovavo (bent jau iki 1942 m. rudens) W. Schaferis, vė
liau jį pakeitė Sporkctas. Grupės štabas įsikūrė Žygimantq g. 18r,,,.Grupės darbuotojLĮ
skaičius svyruodavo nuo 10 iki 20 žmonių•·. 1942 m. vasario vidu ryje A. Rosenbergo
štabo pareigi:maiVilniaus gete surado buvusį )IVO valdybos narį Z. KalmanovičitĮ,
geto bibliotekos vedėją H. Kruką bei kitus žydų inteligentus ir paaiškino jiems bC1
simo
darbo pobūdį. Štabo pareigūnai ketino M. Strašūno bibliotekos knygas perkelti į universiteto patalpas (Universitetog. 3) ir ten jas atrinkti. žydtĮ darbo grupės vadovu buvo
paskirtas H. Krukas,jo pavaduotoju Z. Kalmanovičius, eksper tu bibliogra fu Kchayklas
Lunski. Knygoms pervežti iš geto buvo paimta 20 darbininkų (tar p jų - po etas A. Suckcveris, rašytojas Šmerkė Kačerginskis ir kt.). A. Rosenbergo štabo pareigCmas žydų
inteligentams pareiškė: ,,Dabar karo metas. Kultūros vertybės gali nukentėti. Todėl,
noredami jas apsaugoti, turime išsiųsti į Vokietiją.""' Žydiškos knygos turėjo bi:1ti kraun,1mosdidelėje salėje, kurioje sovietmečiu vykdavo marksizmo- lenin izmo seminarai .
Čia buvuMmarksistinės literatūros biblioteka turėjo būti perke lta į kit,} kambarį. ! universiteto patalpas turėjo būti atgabenta ne tik M. Strašū no biblioteka, bet ir dalis )IVO
bibliotekos bei kitLĮ iydi~kų bibliotekų, knygynų, lcid)•kltĮ ir sinagogtĮ knygų. žydų inteligentai privalėjo rūšiuoti knyg,1sir sudaryti jų S,Įrašus••.
KnygtĮ 1r dokumentų atranka buvo vykdoma ir )IVO pastate. A. Rosenbergo
~labui pJvald1žydų inteligentLĮ brigada darbą pradėjo 1942 m. vasar io 18 d. Iki 1942
m. b1richo 18 d. iš bibliotekų, knygymĮ, leidyklų, sinagogų ir privačių butų bu vo sunnkt.i per 160 tū~t. knygtĮ ir brošiūn1, per 100 pergamentinių Toros ritinitĮ, daug
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rankraščitĮ,

paveiksit!, nuotraukų ir kulto rcikrnem1. Surinkt os knygos ir daiktai buvo
kaupiami trijose vietose: universitete, )IVO pastate ir geto teritorijoje ( Rūdninkų g. 7)
esanč ioje krautuvėje. Į universiteto patalpas buvo atgabenta dalis M. Stra ūno bibliotekos knygtĮ, laikrašfoĮ, žurn alq, rankraščių (apie 50 tūkst. vienetų), apie 2000 knygq
iš chasidtĮ sinagogos (Vilniaus g. 2 1), apie l O tūkst. knygų iš kitų bibliotektĮ, apie 20
Toros ritinitĮ iš įvairių Vilniaus miesto sinagogų , be to, išlikusi M. Straši:ino bibliotekos katalogo dalis, paveikslai ir kulto reikmenys;0 •
Daugiausia dėmesio A. Rosenbergo štabo pareigūnai skyrė )IVO bibliotekai ir
archyvams. Čia taip pat iš sinagogtĮ, leidykltĮ ir knygym1 buvo gabenamo s knygos,
dokumentai ir kulto reikmenys. ! )IVO pastatą buvo atvežta ir daug marksistinės literatC1rosruSLĮ, lenkų, lietuvių ir vokiečiq kalbomis iš jvairiq Vilniaus miesto knygynų. Šios knygos taip pat buvo sutvarkytos. A. Rosenbergo štabo pareigūno Sporkcto
įsakymu jos buvo sunaikinto s". Didelė dalis )IVO turtų buvo sunaikinta ir išgrobstyta dar 1941 m. vasarą. Žydų darbo grupė, pradėdama dirbti )IVO pastate, rado čia
visišką chaosą ir netvarką . Knygos, laikraščia i, nuotraukos, paveikslai, bibliog rafinės
kortelės, sujauktos ir susimaišiusios, mėtėsi krūvose ant grindų. 1942 m. kovo 12 d.
savo dienora štyje H. Krukas susijaudinęs rašė, kad jam sunku išreikšti j spūdžius pirmą kartą (naciq okupacijos metu) apsilankius )IVO. Pastato rūsiai buvo vos ne iki
lubų netvarkingai užgriozdinti knygomis, laikraščiais ir pan. Ant grindų gulėjo krū
vos susimaišiusių bibliografinio centro kortelių. Aplink mėtėsi paveikslai, dokumen tai, laiškai ir nuotrauko s. Viskas sulaužyta, suplėšyta, sujaukta ir supurvinta. Pirmas
H. Kruko nurodyma s žydtĮ darbinink ams buvo gelbėti prieš karą veikusios Pereco
parodos likučius, kurie mėtėsi šiukšlių krūvose ant grindų 72 • Kiek vėliau H. Krukas
su Z. Kalmanovičiumi nustatė, kad sunaikintas beveik visas ĮIVO spaudos archyvas ir
daug knygtĮ (tarp jtĮ - senų ir vertingtĮ leidinitĮ) . Iš ĮIVO bibliotekos dingo apie 1200
tomtĮ žymaus žydų etnografo Yehude'io-Leybos Cahano ( 1881- 1937) folkloro rinkinių, nemažai vertingtĮ rankraščitĮ (tarp jtĮ - Šolom Aleichemo, Pereco, Josifo Perlo)' 1 .
Žydų inteligentams prireikė daug laiko ir pastangq, kad atkurtq buvusią )IVO archyvų ir bibliotekos tvarką . Knygos ir periodika buvo sudėti ir laikomi atskirai nuo paveikslt1ir nuotrauktĮ. Kartotekq likučiai taip pat buvo sunešti i atskirą kambarį. acių
pareigūnų nurodymu žydq darbinink ai )IVO knygas privalėj o surūšiuoti į dvi grupes:
judaiką ir ne judaiką. Du A. Rosenbergo štabo pareigūnai atrink o, ką iš uneštLĮ knygq
išvežti į Vokietiją, o ką atmesti kaip bevertę (t. y. skirtą sunaikinti ) makulatūrą. Apie
70 proc. )IVO knygtĮ naciai atmetė kaip makulatūrą"'. Žydų inteligentai bandė gelbėti
sunaikinti pasmerkta s vertingas knygas ir dokumentu s (apie tai plačiau ir. skyrelyje
,,2:ydtĮ kultūros vertybitĮ gelbėj imas").

Per 20 ti:1kst. atrinktlĮ knygtĮ buvo išsit! ta į Frankfurto prie Maino žydtĮ kl,1u imo tiriamąją biblioteką. Likusios dešimtys tC1kstančitĮ knygtĮ kaip makulatūra buvo
parduoto popieriau s fabrikui po 19 markių už toną"'. Tačiau net ir į Vokictij,) g,1benamos knygos ne visada pasiekdavo tiksi.). Antai 1942 m. Sporketas gavo ). Pohlio
nurodymą šešias retq knyg11ir pe rg,1mcntų dėžes išsit1sti į Fr,mkfurt,) prie M,1ino.
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Užuot įvykdęs šį į akymą, jis išvertė knygas ant gri ndų, prikim šo dėžes kiaulienos ir
i si unt ė namo-•.
Vėlyvą 1942m. rudenį A. Rosenbergoštabo pareig(111ai
valė )IVO pastatą, kad
jame neli ktų jidiš kalbaparašyttĮ knygtĮ. Pusė pastato rf1sitĮ buvo užkrauta bulvitĮ maišais, o vertingiausiosB. K!eckino ir TOMOR leidykltĮ knygos išmestos kaip bevertė
makulatūra-·. Liūd ną )IVO bibliotekos likimą prieš pal likviduojant Vilniaus getą
savo dienoraštyjeaprašė Z. Kalmanovičius: ,,)IVO kaitykloje ant grindų guli krfivos
knygų - tai knygt) kapinynas,,,broliški" kapai, Gogo ir Magogo karo aukos, kaip ir
jtĮ savininkai. Neverta kalbėti: dauguma šių knygtĮ visiškai sudėvėtos ir netinkamos
skaityti.Tačiau iš knygynų paimtos naujos knygos galb(Hirgi yra visiškai nereikalin gos, ne jos neturi savo pi rkėjų.''A. Rosenbergo štabo pareigūnai Vilniuje ne tik organizavo žydtĮ kultūros vertybit!regist ravimą, atranką ir išvežimą, bet ir bandė vykdyti mokslinius tyrimus . Labiausiaijuos domino Lietuvosžydų bendruomenės istorija, demografi nė raida, svarbiausi
religijos ir kultūros objektai bei įstaigos, žydų santykiai su gimin iškomis tautomi s
(ypač u karaimais). Labiauišprususiemsnacių pareigūnams didžiulę intelekti nę paramą suteikė H. Krukas, Z. KalmanO\ičius ir kiti žydų inteligentai. H. Kruka s dienora"tyje apra·ė savo apsilank-ymusA. Rosenbergo štabe Vilniuje. 1942 m. vasario mėn.
jis buvo pakviestasten ir kalbėjosi su aukštu štabo pareigū n u (pavardės nenurodė).
ŠISklausinėjo H. Kruką ir Z. Kalmanovičių apie Vilniaus sinagogas, bibliotekas, muzieju , archyvus ir t. t. ir užsirašinėjo žydų inteligentq atsakymus. Iš pareigūno klausimų ir pastabq H. Krukas susidarė įspūdį, jog tai gerai informuota s, inteligentiškas ir
rimtai iydq kultūra bei istorija besidomintis asmuo ·9 _ H. Kruko vadovaujama darbo
grupė atliko milžinišką darbą. LCVAišliko šios grupės 1942 m. vasario 19- 1943 m.
liepos 7 d. darbo ataskaita. Tarp daugelio kitų darbų ši grupė su geto policijos pagalba urinko Talmudus ir pristatė juos A. Rosenbergo štabui Vilniuje. Štabo pareigūnq užsakymu H. Krukas vertė iš įvairiq kalbq juos dominančius straipsnius, pats
rašė įvairia i !orines studijas ir apžvalgas.H. Krukas parašė 78 maši nraščio puslapių
monografiją apie 117 Vilniaus žydų maldos namų, 34 puslapių straipsnį „Lietuvos
žydat su daugeliustatistinių lentelių, 20 puslapių studiją „žydų getai Baltijos šalyse",
16puslapių darbą "Masonų ložesLietuvoje", taip pat parengė straipsnį apie antisemitiniu _1udei1m
us Lietuvo1e,sudarė žydų problemos ir antisemitizmo bibliografiją, parašė
Jl\·o b1bhotekos 1rarchrvų sudėties apivalgas, didelę studiją apie Vilniaus žydų kapmes tr t. t. l. Kalmanov1ėiaus vadovau1amafydų vertejų grupė per metus ( 1942 m.
biržebs-1943 m. b1ržehs) taip pat nuveikė milžini~ką darbą versdama įvairius veikalus
1s11d1s
, hebraių, ru ų 1r lenkų kalbų į vokieė1ų kalbą" . Be žydų inteligentų paramos
A. Rosenbergo
stabo pareigūnų t1riamo1iveikla faktiškai būtų buvusi neįmanoma. Štai
~.i.bopareigūnas dr. Herbertas K1rrims, remdamasis H. Kruko ir kt. surinkt a ir apibendnntamedžiaga
, . paraše·straipsni apie Lietuvos karaimus'' .
2\'dU inteligentaitaip pat pade10A. Rosenbergo štabui 1942 m. vasarą surengti
parod.Į JI\ O pastate. S"acių sumanymu paroda turėjo įrodyti tariamai žydiską bolše8
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vizmo pobūdį . Iš esmės ekspozicija atspi nd ėjo žydų gyvenim ą iki Antrojo pa~.mhni o
karo, labdaros organizacijtĮ vei klą ir pan. A. Rosenbergo štabo pareigimams ri1pe10
padar yti lankytojams kuo didesnį įspt"1dj' • Pati p.irod a buvo u1dara, ją g,1lėjo l.111ky11
tik jvairf1s nacilĮ pareigt:111
ai. Apie štabo organizuo tq parod i}buvo ra om,\ voki. k.111\c
Vilniaus laikraštyje „Wilnaer Zeitung""'. Nors straip nyje buvo dau gybė ant bcrn 111
niLĮ akcenttĮ, iš jo buvo galima susidaryti va izdą apie A. Rosenbergo štabo veiklą 1r
parodo s ekspoziciją. Straipsnyje buvo rašoma. kad parodoje eksponuoti XVI ,\. leidiniai kartu su naujausia bolševikine propagandin e literatf1ra. Toni ritinėliai, daugybė
nuotraukq, atspi ndin čiLĮ kas dienį žydtĮ gyve nim ą. žymit! Vilniaus žydtĮ v i s u o me n ė~ ir
kultllros veikėjų nuotrauko s, Žydų teatro dokumentai , paveikslai, la i krašči .1i ir l. t.•·
A. Rosenber go štabo veiklos pėdsa ku s Kaune aptinkam e 1941 m. rudenį . Yra
ž initĮ, kad jau 1941 m. spalio pabaigoje Kaune, K. Do nel aiči o g. 44, jsi kf1rė A. Ro senbergo štabo pareigūnai • Galimas da lykas, štabo pareigiinai organi ,:wo K,H1no
bibliotekų, knygymĮ ir leidyklq „va lymą", kad ten neli kttĮ žydiškos ir rnarks ist inės
literatūros. Tuo metu buvo sudarin ėjami naciams žalingos lit eratūros s ąra ša i. Dalis
jtĮ išliko LCVA A. Rosenbergo štabo fondo bylose: iš V. Kudirko s biblio tekos 1švd tq
knygq sąrašas (jame - l 162 knygų pavadinimai )•·. konfiskuottĮ Viktoro Cimk.iusko
knygyno knygų sąrašas ir t. 1.88 1942 m. Kaune A. Rosenbergo štabo darbuotoja i
konfiskavo 568 žydtĮ bendruomenės knygas su 1825-194 0 rn. gim imo , vedybt1, ~ky
r ybtĮ ir mirties įra ša is •
1942 m. pradžioje A. Rosenbergo štabas Kaune pareikalavo iš Kauno geto ·cniu
nq tarybos surasti penkis žydus, mokančiu s vo ki ečių, jidiš, hcbrnj lĮ ir le11k11
k,1lb,1~.
Tarp atrinktq inteligenttĮ atsidf1rė ir žymus kalbininkas Ch. Lemchena s. Atrinkl l!JLĮ
žinias tikrino Kauno štabo vadovas dr. Benkc. Vienas kandidatas netiko , tad darbui
buvo paimti keturi žydtĮ inteligentai: Ch. Lemchena , Abraoma s Kisinn:.. Cvi Kir~a, ir
Josifas Ryžinas. Jie buvo nuvesti į pastatą A. Mapu gatvėje, kuriame gulėjo suvcr:.to,
knygos įvairiomis kalbomis. Šia knyga vokieči ai suvežė iš Kauno miesto bibliotekų (Abos Balošerio ir kt.), sinagogtĮ ir privačių :iy<lų bibliotektĮ"'I. žy<l ų inteligcnt,1i
rūšiavo knygas į vertin gas ir nevertingas. Savo atsimin imuo:,e Ch. Lcrnchenas r,1šė:
„Nejkainuojamq žydlĮ ve rt ybitĮ neaptikome, nors, ties.t, pa!,itaikydavo vien,, kita jdn
mi knyga. Kauno sąlygomis nebuvo jmanom.i i~nd ti ir pa!>lėpti bran!:\esniLĮ rai.tų,
kaip tai pavyko padaryti, padedant kitataučiami. (lietuviams, lenka1m ir kt.), Vilniau,
A. Rosenbergo štabe. Įnešt i k,1nors į getą buvo labai !,Unku, kadangi prie v.irtų bcvc1k
visu~ kratydavo, ieškodami paslėpttĮ daikltĮ. " ' 1
Į A. Mapu gatvę buvo suvežto, ne vho!> i~ Kauno iydq Jtimto, kn} go, . (),111,
jtĮ buvo laikoma sandėliu paverslo/e sinagogoje Car dino g. 25. Nc<l1delisJl! ,k.11<.'.
1u,
buvo i&vc:i
ta~ i Vok ietiją , kito, sudeginto!>arba k,iip maku lati1r,1atiduo to, Pl'lr,1, 1 unų
popieriau~ fabrikui"i. Į Kauną vaduvauti zydtĮ knygtĮ atrankai 1; Vilni.tu, i.t al>o bu\11
at vykę, J. Pohli!,. Ji:,puikiai i~manė ,c nąj,J ir naująją litcratC1r,1j1d1 1r hebraJq k,ilbn
mis, prieš kan1 kelerius metu5 5tudijavo lcn11al ėjt· orie11tali, tik4- [ i, daugy be, rl'i1g111n1
knygų jis atrinkdavo vertin gus leicliniu5, ,ki rtu , ii,vciti į Franklurt-i prk M.i11
w . B,11
1
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~us, m ;ų .1tr:.m +g, 111.11rin.ti sp,mJini,1iburn sudėti į mt'tlint'S ddes ir sukrauti
! mn , <'?i1
l\l-1.:m. ,-,1$
,\0\' 2- J . J..:..nmt>
gt'h' gyn'nlllj,m1sbunl p.1,kt'lht,1s:\.. Rost·nbergo
~t.ih..,!&l\1lU$ p<'r, lt'll-!<lien.)surinkti \'i,.1sknyg,is. nep,1is.111tit! turini o ar kalbos.
l~t'tt,1.mnim.1snuo sun.1ikininh r.1slt'!'Č ir i;gdl t'in t!.1ugknygt!, tarp it! Toros ritiniu.
sl.1r1.1
.lindit ! j f_eq g miesto ,in.1gog1!"'.
·
1-:.iips..n, dknor.1~t)i<'r.,s.:,K.1unogc·to ,·t'niŪm! t,trybos sekretorius A. Tory,
-t•turi hębr.1i1! k..1
lh,.,s 111ok.,1o
j.u g<'t<'kontiskuot,1sknrgas b,1igė rūšiuoti 19-12 m. lit-pos l.~d."
19-L m. sp.11io
_.Jd. j K,mn,į ,HYykęs A. Rosenbergo st,160atstovas G. Spinkleris
p,1ft'ik.ib,1JsmMikintivis..is..netink:mrns"K,mno centrinės valstybinės bihlio!t'kos
knygas. Burn ,un,1ikint.11-1LO leidinių"".
~.idt! p.lft'igimusdomino ne tik bibliotekos, bet ir muziejuose bei archyvuose
saugomos zydų kulti1roswrtybės. J..:.aunokulti1ros muziejaus direktoriaus Pauliaus
G.1l,rnnt>s
inkiat~,-a ZYdt!istorijos ir etnografijos dmugijos turta s buvo perga bentas į
1-.:ultūros nmziei1,. Čia burn atwiti zymit! mbim! portretai, kulto apeigų reikmenys,
.m:hyvas.Wliau į Kulti1ro
s muzfrh! at\1·kę A. Rosenbergo štabo darbuotojai is jo pat.'-mt>
arch~Tiniusdokumentus ir dalį h1lto reikmem,. 19-12m. sausio 21- 26 d. nacitĮ
pureigtmaikontiskarn ir iš muziejaus išwžė i.ydams priklausiusius depozi tus: Zacharijaus .\targolino st'novinių auksinhĮ monettĮ rinkinį, mokytojo oachim o Lidskio
jud,iikos n~rtybes.sid:ibrinit!monettĮ rinkin į, advokato V. Cimkausko biblioteką ir
ekslibrisų rinkinį. Taip pat buvo išvežtas ZydtĮ istorijos ir etnografijos draugijos tur tas. saugotas Kultfirospaminldtį apsaugos įstaigoje -.
\ 'okiec:iaipart>ikala
1·0 atiduoti ir žydiškos kilmės ŠiaulitĮ „Aušros" muziejaus
ek. ponatus°".
Konfiskuodamasir atrinkdamas zrdtĮ kultūros vertybes, A. Rosenbergo štabo Lietm·os padaliny }lJaė intens)"iai veikė 1942 m. Vėliau A. Rosenbergo štabas
daugiau dėmesio skyrė bolševizmoveiklos t}rrimamsir antisovietinei propagandai.
1943m. liepos 4 d. Vilniuje A. Rosenbergo štabas surengė pasitarim,) su lietuviq ir
lenkų mokslininkais. jam vadovavoiš Berlyno atvykęs aukštas A. Rosenbergo štabo
pareigfinas Rudolfas. Posėdyje dalyvavo ir vietiniai štabo parcigtmai W. Schiiferis,
G. Spinkleris, lietuvil! mokslininkai prof. Jonas Puzinas, dr. J\llatas Melėnas, Vilni,1usuniversiteto bibliotekos vedėjas Vincas Mačitmas ir kt. Posėdis buvo skirtas
l 9-10- 1941m. bolševizmo veiklos Lietuvoje tyrimui. Rudolfas pareiškė, kad „bolše,·ikinės ideologijos ir jos praktiško poveikio ištyrimas" es,1s vienas svarbiausitĮ
uždavinių. Nacių pareigimas buvo nepatenkintas lietuvių Studij tĮ biuro atliekamais
bolševizmo veiklos tyrimais, nes jie esą labiau žurna listinio pob(1džio, ma žai moksli'ki. Rudolfaskvietė lietuvitĮ ir lenk11mokslininkus aktyviau isitraukti i mokslinius
bolševizmo tyrimus ir glaudžiau bendradarbia uti su A. Rosenb ergo štabu. NacilĮ
pareigfinai sifi lė sudaryti apie dešimties įvairitĮ sričių Lietuvos moks linink11 darbo
grupę, kuri jau po trijtĮ mėnesitĮ galėtLĮ pateikti A. Rosenbergo šta bui pi rmuosius
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d,1rborezultatus. W. Schiifrris netgi pasifilė tirti konkrečius temas ir klausimus. Vienas
SYarl iausi11holkv izmo trrimo aspekttĮ turėjo btiti 1ydtĮ ,~1icimuo iki sovieti nės oku •
padio s ir per pirmqjį sovietmetį"". Tačiau tada iki nacitĮ okupacijos pabaigos buvo likę
YOS met.1i ir A. Rosenbergo štabo iniciatyvos jok i11npčiuopi,tm11 rezultah! nedm·t\
acitĮ okupacijos metajs Vilniaus valstybinis archyvas buvo paverst.1ssvarbiu i
kitų Sovit'tq Sąjungos respublik11atgabr nttJ arch)'Vl! persiuntimo pun ktu. Siuos archyrns taip pat perzif1rėdavo A. Rosenbergo štabo parcigfmai. Į VilnitĮ atYežti archy•
vai buvo kraunami benediktiniq \'ienuolyno patalpose (Ignoto g. 3). 19-12-19 -13 m.
žiem11i VilnitĮ buvo atvežti keturi vagonai Smolensko srities partini o archyvo byhJ.
Šis archyvas burn A. Rosenbergo štabo žinioje. Ji tv;1rkė penkit! žmonit/ Stubo komisija, vadovaujama dr. von Bergo. Vilniuje Smolensko arch}'\'as buvo sutYarkytas
ir 1944 m. birželio mėn. išvežtas į Liepoją, kad bt1tlĮ isgabent,1s i okietii:). Į Vilnit!
taip pat buvo atvezta kelios dešimtys vagom1 byhĮ iš Smolensko. Vitebsko ir IV1insko
valstybiniq archyvt,•00 .
Paskutiniai A. Rosenbergo štabo veiklos Lietuvoje pėdsakai dokument uoj,1mi
1944m. balandžio pabaigoje. Tada iš Vilniaus buvo ruošiama iš\'eiti i \'okieti j:} Smo•
lensko partinį archyvą. Vilniaus karaimq muziejaus eksponatus, Lietuvoje isleistos
komunistinės literalllros pavy1.džius101 bei Lietuvos b.1i.nyčiq, muziejų. pilitĮ ir ar,hi tektūros paminkit! korteliq katalogą ,o:
_
Nacit! okupacijos meta.isypač daug nuo stolit! patyrė žydlĮ bibliotekos . .M. Stmšūno biblioteka turėjo nuostolit! ui apytiksliai L5 min. rb (senuoju kursu ), jl\'0
biblioteka - l 00 min. rb, ..Metice Haskalos" biblioteka - _5 min. rb. \ '.1iklĮ ir j.mnimo biblioteka - 12,5 min. rb, profesinėms sąjungoms priklausiusi žydt! bibliote ka - 7,5 min. rb; iydt! gimnazijtĮ, prndiios mokykhĮ, kitq švietimo ir kultfiros įstaigq
bibliotc-kosprarado apie 50 tiikst. knygt!. Į popieriaus fabriką is \'ilniaus žydi! bibliotek11kaip makulatfira buvo išvežtos 38 t knyg11.dar l S t knygq buvo ii;wžta is ž · liskt!
leidykh1 ir spaustuvitJ103• Į Vokietiją buvo išvežti X\' ir XVI a. leidiniai (inkun.ibul.ii).
l. Repino, l. Levitano, Marko Šagalo paYeikslai, ~!arko Antukolskio. ~1. Ginsburgo.
Aronsono , N. Tregerio skul ptūros. ž.ymhĮ rnšytojt! ra nkrnšči,1i ir kt. kulti1ros verty bės '°". Galima teigti. kad per karą naciai is Lietuvos išvežt' ne maži.iu kaip .>Ot(1kst.
knygq ir rankrnšči11, didžiaj,1jt! dalį sudarė knygos iidis ir hebrnjtĮ kalbom is.

2ydų kultūros vertyb i ų gelbėj i ma s

Antisemitinio teroro ir neaprkantl)S sklaidos S,)lygomisLit'tun,k ,1tsira,lo nemažai žycit! ir ndyd t! tautybės žnwni11.kurit\ 1wpaisyd.1mip:Wl>i.
111
s san, l.tiswi ir
net gyvybei, visok..:riopnipadt·jo prrsekio,i,Huit'ms žydams. \ 'it'n.1is tlik.il1l',1g.1
lt-.os
forrm1 buvo žydtJ kult(1ros vertybitĮ gelbt~jim,1s nuo s11m1ikininll>.
gnibinl\1 ir sun~·kimo. Suprantama , kad tokia pagalba labi;msiai ri1pinosi intdigt'nti~ki inu inc:s. suprnntnnt}'Skulti'iros vcrtybilĮ S\rarb,1visuumen, ·s gywnimui . n.1ugiaHsi.1tl1kiq i nh!
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kultūros vertybių gelbėjimo akcijų buvo Vilniuje ir Kaune, apie kitus Lietuvos miestus

ir miestelius tokios informacijos beveik nėra.
JIVO dirbusi žydų inteligentų darbo grupė (Z. Kalmanovičius, H. Krukas,
A. Suckeveris, š. Kačerginskis, Urna Olkenicki ir kt.) per pusantrų metų išgelbėjo
daug vertingų knygų, rankraščių ir kitų vertybių. JIVO pastato rūsyje ir mansardoje
jie į rengė apie trisdešimt slėptuvių, kuriose slėpė sunaikinti arba išvežti pasmerktas vertybes. Su nežydų tautybės žmonių pagalba dar apie trisdešimt slėptuvių buvo
įrengta mieste105 • Itin vertingus rankraščius žydų inteligentai išnešdavo i getą ir ten
paslėpdavo. A. Rosenbergo štabo pareigūnas Sporketas leido A. Suckever iui paim ti iš Jl VO nereikal ingų knygų krosniai pakur ti. Pasinaudoda mas Sporketo raš teliu,
A. Suckeveris i nešė i getą vertingų dokumentų, tarp jLĮ - Levo Tolstoja us laiškus filosofui Vladim irui Solovjovui, Šolom Aleichemo laiškus Maksimu i Gork iui, Romaino
Rol!ando laiškus, XV ir XVI a. leidinius, 1l1eodoro Herzlio die norašti, l. Repino
ir M. Šagalo paveikslus bei kitas vertybes. JIVO pastato slėptuvėse žydų inteligentai paslėpė apie 5 tūkst. vertingLĮ knygų 106• Paklaustas, kodėl žmonės, rizikuodami
gyvybe, slapta i getą nešdavo knygas, Z. Kalmanovičius atsakė: ,,Todėl, kad knygos
neauga ant medžių." 107 Žydų inteligentams slėpti knygas padėjo Vilniaus universiteto biblioteki ninkė Ona Šimaitė, ten pat tuo metu dirbęs rašytojas Kazys Boruta,
Vilniaus universiteto dėstytoja Marija Abramovič. Vertingiausius žydų literatūros
klasiko Icchako Pereco rankraščius 1942 m. kovo mėn. A. Suckeveris perdavė saugoti O. Šimaitei 108•
Deja, JIVO pastate paslėptos ver tybės sudegė per mūšiu s dėl Vilniaus. Sovietams užėmus Vilnių, rūsyje šalia gete veikusios „Mefice Haskalos" bibliotekos buvo
rasta apie 2 tūkst. M. Strašūno bibliotekos knygLĮ. Po karo jos buvo perduoto s KnygLĮ rūmams. Šiaulių gatvės namo Nr. 6 slėptuvėje išliko Šolom Aleichemo, Chaimo
Nachmano Bialiko, Davido Bergelsono rankraščių ir keli šimta i senesn iLĮ leidinių 109 •
H. Kruko iniciatyva buvo išgelbėta daug l. Pereco gimnaz ijos (Pylimo g. 15) bibliotekos knygLĮ. Jos buvo perne štos i geto biblioteką 110 •
Vilniaus viešosios bibliotekos Nr. 3 vedėjas, garsus keliautojas Antanas Poška,
papirkęs SS sargybinius, gavo iš žydų konfiskuotų vertingų knygLĮ, pe rgament iniq
rankra~čiq ir išsaugojo juos iki karo pabaigos. Bibliotekininkas T. Adomo nis bandė
atkreipti Švietimo vadybos valdininkq dėmesį į lif1dną žydiškLĮ knygq padėti: ,,Vilniaus m. vaiktĮ biblioteka, Pylimo g. 2 1, tu rėjo apie 30 tūkst. knygtĮ. Lentynas iš jos
i~vcžė vokiečiq knygynas, o knygos guli krūvose arba pašaliniq yra nešioja mos. Taip
pat apie 60 tf1kst.gerų knygtĮ turėjo Vilniaus valstybinė biblioteka Nr. 5. Ši biblioteka
dab.ir yra geto ribose." 111
Kaune taip pat atsirado lietuviq šviesuoliq, padėjusiq gelbėti žydtĮ kult(1ros vcrtybe5. aciai pareikalavo sunaikinti sušaudyto Vytauto Didžiojo universi teto Semitologijo5 katedros docento Nachmano Šapiros knygLĮ ir period ikos rinkinius . VDU
bibliotekos direktorius Viktoras Biržiška kart u su studentai s surinko kelis sun kvežimius kanceliarinės makulatūros ir vietoj numa tytq sunaikinti vertingq rinki n ių išve-
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žė ją į Petraš if111ų popieriaus fabri ką. V. Biržiška taip pat išgelbėjo beveik visą Lietuvos
žydq period ikos ( 1922 - 194 1) komplektą 112.
Kauno valstybi n ės ce nt rinės bibliotekos direktorius Juo1..a
s Rimantas išgelbėjo
ži nom ą A. Balošerio b ibli oteką, pateikęs naciams 194 1 m. balandžio mėn . nacionaliwo lL)bibliotekq sąrašą ir įrodęs, kad š1biblioteka buvo nacionali1..uotadar sovietiniais metais 1u. Taip dalis žydų kultf1ros vertybit) humaniškq ir i ntel igentiškLĮ žmonit)
pastangomis buvo išsaugota bf1simoms kartoms.

lšvežtt1ž yd ų

k u lt ūro s ve rty b ių

liki mas

pokario metais

Vilnius buvo vienas svarbiausiq nacių okupuotq Sovietų Sąjungos sriči tĮ centrq,
per kur i kultf1ros vertybės (pirmiausia knygos ir archyviniai dokumentai) buvo vefamos i Vokietiją. Šis procesas intensyviausiai vyko 1943 - 1944 m. (iki pat naciq okupacijos pabaigos). Į Fran kfu rtą prie Maino buvo gabenama judaika, oi Berlyne buvus ią
A. Rosenbergui pavaldžią RytLĮ biblioteką (Ostbiicherei) - marksistinė li teratūra, socialin ių ir humanitarinių moksit) knygos. 1944 m. vasarą, RytLĮ frontui artėjant prie
Vokietijos sienų, A. Rosenbergas įsakė dar esančias vertingas bibliotekas ir archyvus
nedelsiant perkelti i Reichą 1".
Pagal tarptautinę teisę ( 1907 m. Hagos, 1929 m. Ženevos konferencijų ir kt. nutarimus) okupantq pagrobtos kultūros vertybės turi būti grąžintos šalims, iš kuriq
buvo išvežtos. Dar karui nesibaigus, antihitlerinės koalicijos valstybės ėmė ruoštis
pagrobttĮ kultf1ros vertybitĮ paieškoms ir grąžin imui i tėvyn ę. Po karo JAV kariuomenės specialistai Frankfurte prie Maino ir Hungene surado beveik 2 min. knygtĮ ir kt.
leidiniL), naci ų pagrob ttĮ okupuotose šalyse. 194 5 m. vasar.}buvo ikurta Ofenbacho
archyvi nė saugykla (Ojfenbnch Archival Depot, OAD), kuriai buvo pavesta grqžinti
naciq pagrobtas knygas tikriesiems savininkams. OAD direktoriumi buvo paskirtas
JAV kariu omenės kapitonas archyvaras Seymouras J. Pomrenze'as11' .
1945 m. birželio mėn. vienas amerikiečiq serfantas laiške savo žmonai rašė, kad
ji pranešit) Niujorke atkurtam )IVO, jog Frankfurtc jis radęs dali Vilniaus )IVO bibliotekos, knygos buvusios supakuotos i tf1kstantj dėžitĮ. Vilniaus )1\10 knygos buvo l,1ikomos kartu su kilt) Europos šalitĮ bibliotektĮ knygomis. JIVO knygos buvo sur,1stos
Frankfurte prie Maino (Bukclhaimerio g. 68- 70) ir Hungene11• . Surast,1sk11
yg,1s p,1g.1l
kilmės viet,Į (šalis) rf1šiavo JAV kari uom enė · specialistai ( l 946 111.rugpjf1 čio mėn. ten
dirbo 176 žmonės). Į Olenbach,) taip pat buvo atgabentos 13erlync rJstos knygos. l'irm,1
grąži na nHĮ knygtĮ siuntu iškeliavo į Olandij,) 1946 111
. kovo prndi.iujo.:
. Po tu k,1 111<'ll<'Sį
i ivairias Europos šalis buvo gabenamos rastos knygos. Savo darb,) OAD b,1ig.:· 19-19111.
balandžio mėn. Apie 2,5 min. knygtĮ buvo gn)t.intos jtĮ savininkams. Į l ietuv,1 buvo
grąžintos 8392 knygos, i Sovie ttĮ Sąj u ng,) - 236 4 11 knygq. Vakan1 Europt>s i-.1lyssu, igrqžino apie 90 proc. nacitĮ išwžt tĮ knygtJw. RyttĮ Europos šalitĮ žydq bcmlrutimcn.:•s i~
esmės buvo sunaikintos. Dėl to Vakaruosl'v.:ikian.:iost.ydtĮ institucijos d.m: sp,1udi111
,1

IIOlOKAUSTAS
LIETUVOJ(1941_ 1944m.

530

2.yJ11 turi u Ir kultfuo , vrr ty bi "

savo vyriausybėms į Vokietiją išgabentas Ryttį Europos šalitĮ kultūros vert ybes perduoti joms. Į AV valstybės departamentas pripažino Niujorko )IVO teisi, perimti be
savininko likusį Vilniaus JIVO turt ą. OAD saugyklose ekspe rte dirbus i L. S. Dawidowicz per kelis mėnesius perži0rėjo 162 683 knygas jidiš ir hebrajtĮ kalbomi s ir
nustatė daugiau kaip 32 t(1ksl. knygLĮ priklausornybi,, iš jtĮ apie 75 proc. (t. y. apie
24 l(1kst.)knygtJ priklausė Vilniaus JIVO ir M. Straši1110bibliotekorns 11R. l 947 rn.
birželio 21 d. iš Brėmeno uosto į Niujorką išplaukė ĮAV laivas su 420 dėžitJ )IVO
ir M. Straš(1no bibliolektį knygtĮ ir kitos medžiagos 11". Šios Vilniaus i,ydt) knygos ir
šiandien saugomos Niujorko )IVO bibliotekoje. Didel ė dalis iš Kijevo i švežttĮ knyg 11
po atrankos Oi\ D galiausiai alsid(1rė Izraelyje110•
Žydtį kuhC1ros
vcrtybitJlikučiais Lietuvoje ri1pinosi gyvi išlikt, žydtĮ inteligentai.
Kai Vil nių l 944 111. užėmė Raudonoji armija, i\. Suckeverio, Š. Kačerginskio, A. Geršalerio, Į. G utkovičiaus ir kt. iniciatyva buvo atkurtas Žydtį muziejus (M. Straši1no g.
6). Jo eksponatais tapo naci11okupacijos metais išsaugotos vert ybės. Daug eksponattJ
{JIVO kolckcij11liekanos, ,,Vilner trupe" dokumentai, kai kuri e S. An-skio ir Teatro
muziejtĮ eksponatai, dr. A. Landau žydq leksikologijos kortelės, Z. Reizcno leksikonas
ir kt. medžiaga) rasta buvusio geto teritorijoje ir kitose slėptuvėse. Žydtį intelige ntai
muzicj11meiliai vadino „m0s11Luvru". Tačiau stal ininės anti semitinės kampa nijos
įkarštyje Vilniau~žyd11muzieju~ 1949m. birželio 10 d. soviettį valdž ios buvo uždarytJ~. Daug žydiškų knygų iš muziejaus, Vilniaus universiteto, gimnazijų buvo perkelto, i KnygtJ rumus. 1949m. JosifoStalino įsakymu visos 1.ydiškos knygos ir perio diniai leidiniai turėjo b0ti išimti iš bibliotek11fondq ir sunaikinti. Tuometinio KnygtĮ
r(rn111
direktoriaus Antano Ulpio ir jo pavaldini11pastangomis žydiškos knygos buvo
pa~l ėptos ir išsaugotos. 1993 m. tvarkant KnygtJ rf1111t!
fondu s Šv. Jurgio bažnyčioje
buvo rnslos 173 dė;iės JIVO archyvo medžiagos. Ši medžiaga buvo perduo ta mikrofiJ.
111uotiį JAV. l~ viso KnygLJrūmuose buvo išsaugota 1J6 450 egz. žydiškq knygtĮ ir 470
pav,1dini11111
periodinitJ leidini11hebrajų ir jidiš kalbomis. 1988 m. KnygtĮ rCrmuose
buvo į,tc1g1,1~ Judaiko~ ~kyrius, o 1989 m. rugsėjo 6 d. įkurtas Valstybinis Vilniaus
C.iono iydų mu1icju,ll1.

!~vados

N,1Li11
okupatijos 111ctais
buvo ne tik vykdoma, fizinis žydtį tautos genocidas,
bel 1rn,1ikin,1111,I\
;lyd11kultum~ pavclda~ ir kultur.1kuriantys 1.111011ės. Ši~ naikinima s
pr,1,ideJoj,1u pir111ombokup,1cijo~dicnomb . l'ir111iau~iaiš vis11aukšltĮjLĮ 111okyklt1,
1nob lo, O:v
1cl1nHJir kultum~ į~laig11 buvo a1lei~1i vi,i žydtĮ tautybės darbuotojai. Ra·
d1k,d1,1i\pr~,ti i.yd11kulluro~ paveldo rcikaluh pradėta po to, kai Lietuvoje jsitvirtino
vok1cl'.111
l 1vil1m·okupaLinė vald1i,1(gencr,dinb ko111i
sara~~11ja111pavald?.iomi s įstai ·
14111111'),l. y. 11110l '.Ml 111. rugpjul'.10 pr.id;lioh. l )ar 1941 111. vas:m1buvo atlikta pirniin( •
l 1ctuvo,l>1hliot
ck11n.:vi11J,1. l\ hihliotck11buvo ~al1na1110~
:i,yd11aulo ritJ knygos, mark ·
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sistinė literat0ra ir kt. naciams nepalanki11autori tĮ ki1riniai. Šiuo laiko tarpiu buvo su-

naikinta ir išgrobs tyta nenu statytas kiekis judaikos. Tikėtina, kad dalis žydišktĮ knyg11
dar 1941 m. vasarą ir rudenį ga lėjo bi1ti išvežtos į Vokietiją. Šiuo laikotarpiu smarkia,
nukentėjo M. Slrašt:111
0 ir JIVO bibliotekos Vilniuje.
Prielaidos A. Rosenbergo štabo veiklai Baltijos šalyse buvo sudarytos J 91I l m.
rude n į. Rem iantis Reicho mini stro okupuotiem s RyttĮ kraštams įsakymu , p.idedant
vieliniams valdžios organam s (miestų ir va ls č itĮ saviva ldybėms bei policijai), žydų
religinės ir kult0ro s inst itucijos (sinagogos, bibliotekos, archyvai, muziejai) buvo
registruojamo s, antspaudu ojamos ir konfiskuojamos. Ši akcija iš dalies s ustabdė ligl o linį n ekontroliu oj amą žydt) kultt:1ro
s vcrtybiLJniokojim ą ir gro bst y mą , kurį vykdė vokiečiLĮ kariniai daliniai ir vietos gyventojai. Dalį didžiuosiuose miestuose ir
apskričit) centruo se sukauptos judaiko s vėl i au savo žin ion perėmė A. Rosenbergo
štabo pareigCrnai.
A. Rosenbergo štabo Lietuvos darbo grupės veikJa telkėsi Vilniuje. Šis miestas tarpukariu buvo vienas svarbiausiq žydLĮ kultūros centn1 RyttĮ Europoje. Kaune,
kuris liko Lietuvos generalinės srities adm inistraciniu centru , žydų kult0ro s verty ·
bių buvo mažiau negu Vilniuje. A. Rosenbergo štabo pareig0nus Vilniuje labiausiai
domino M. StrašCrnobiblioteka, )IVO ir sinagogos. Dauguma žyd iškų knygtĮ buvo
suvežta i Vilniaus universiteto patalpas. Knygq atrank,), štabo pare igt:1m1prižit:1rimi
ir vadovauj.imi, atliko žydLį inteligentai. Nacitį pareigCrnuslabiausiai domino inkunabulai, senos ir retos knygos. Mažesnioji dalis vcrtingLĮ knygų, spaud os kolekcijtĮ ir
rankraščit) buvo s iunč iama į Vokietijos miestą Frankfurtą prie Maino, kita dalis kaip
makulal0ra buvo pusvelčiui pardu odama popieriaus fabrikui. žy dq kultt:1ros paveldo srityje A. Rosenbergo štabas intensyviausiai veikė 1942 m. 1942- 1943 m. štabo
vdk los prioritetu tapo bolševizmo tyrimai ir antibolševikinė propa ganda , be to, iš
Rusijos atgabcntLĮ archyvinitĮ dokumentLĮ tvarkymas ir siuntimas i Vokietij,). Vien tik
iš Vilniaus A. Rosenbergo štabo pareigf111aiį Vokietiją išsiuntė apie 20 ti,kst. k nygLĮ
(apie 20 proc. peržiflrėttį s paudinitį ), Kita dalis (apie 80 t0kst.) turėjo bftti sunaiki nta.
Vilniaus miesto žydt) bibliotekoms buvo padaryt,1 270 min. rb (senuoju kursu) žala.
Daug verti ngtĮ knygtĮ, laik raščitĮ ir meno kt:1rinitĮ nuo sunai kinimo išgelbėjo A. Rosenbcrgo štabo žinioje di rbusi iy d11inteligcnttį grup(• bei lietuviLĮ ir lenkt) inteligentai .
Kiek knygtĮ buvo išsil1sta i Vokict ij,Į iš kilt) Lieluvo~ miesttĮ, nėra žinoma . Galima
daryti priclaid,), kad iš viso į Vokietijų A. Roscnbago štabo pareigf111.1i
išsiu ntė m:
mažiau kaip JO tC1kst.knyg11.
A. Rosenbcrgo štabo pan:igi1nai ne lik org,mizavo žydtį kultCrros ve rt ybitĮ regisl rav im,Į , atrank,) ir išvežimą. bet ir bandė imtis mokslinitĮ tyrinHĮ, Su žydtĮ intc •
ligc11t11
parama jie rak Lietuvos Ž)1d11istorijos, <kmograftjos, svarbiau si11kult("irinit!
ir rcliginiLJnhjck111bei įstaigLJ, iy d11sa11tyki11su kitomis Lietuvoje grwnančio mis
tautonlis apžvalgas.
Pn karn d,111išvd t11 i Vokil-lij,) 1.ktuvns bihliot(•k11 knygtĮ surado JAV k,1riuo
mcm\s spedalis tai. Did:iioji sur,1stos judaikl>Sdalis buvo ii:w1t.1j Niujorkl· atsikorusį
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)IVO,į Lietuvą buvo grąžinta pers tt"ikst.knygtĮ. Stalinizmo metais_kelias dešimtis tt"ikstančių žydiškq knygtĮ Vilniuje nuo sunaikinimo išgelbėjo KnygtĮ rumtĮ darbuotojai.
žydų kultt"
iros vertybių paieškos ir grąžinimo tema pastaruOJU metu atsidt1rė
svarbit! tarptautinitĮ konferencijtĮ dėmesio centre. Visa tai leidžia viltis, kad iš Lietuvos išvežtos žydtĮ kultt"1ro
s vertybės vėl bus grąžintos Lietuvai.
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•• Lietuv os generalini o ko mi sa ro 194 1 m. lap krič io 20 d . raš ta s Os tlan do reicho k o m isarui,
ibid ., l. 38.
"!bid.
" Ibi d ., l. 39.
., lbi d ., l. 38 a.
"l bid.
" A. Rosenbe rgo štabo iydLĮ darbo grupės veik los ataskaita ( 1942 m. vasario 18- birželio 8 d.).
ibid., l. 5-6.
•• R. Sa nrn viė ius, ,.ŽydtĮ ku lt(1ros n e tek tys ...",
Nr. 14 (29 6), p. 8.

„

" !bid.
·" Lietuvo s ge n eralin io komisaro 19,11 m. lap krič io 20 d . ra št,ts O stl a nd o rcicho komi sarui,
LCVA, f. R-6 l 5, ap . l . b. J~ . l. JS a.
'" Lietuvo s mok sit! akademi jos l. e. pre z idento
pareiga s pr o f. M . Bil"i.iško s 1941 m . liepos l d.
įsakymas Nr . 6 9, LMA C ll RS, 1'165- 9 72, l. 3.
"' Švietimo rcika h1 valdytojo 1941 m. birželi o 26d .
mštas VMSPK pirm in inkui , ibid. , Fl 65 -973, l. 2 .
" 1942 m. sa us io 3 1 d. įska itos kortelė, LCVA,
f. R-633, ap. l. b. 3, l. l .
" lbid ., l. 2.
" lbid ., l. 13, 17, 96, 107, 118.
" G ene ral in io vidau s re i kal LĮ tarėjo 1942 m . lic -

p o s 8 d. ra š ta s apskrič ių viršininkams ir m ics t11
bu r mi s tram s , ibid ., f. R-500, ap . l, b . 8 , l. 36 2.
" Viln iau s apy gardo s komi sa ro 1942 m. vasario 4 d . ra štas ge n eralin iam komisarui Kaune ,
ibid. , f. R-615, ap. l , b . 35, l. 76 - 7 8 .
"' lbi d. , l. 79.
" Ib id ., l. 80.
,. !bid .
s• Trakų apskrit ies v irš in inko 1941 m . lapk r ičio
29 d . raštas ge n eraliniam vid au s rei ka lų tarėj ui ,
LCVA, f. R-50 0, ap. l , b. 8, l. 3 75 .
"' Š iaulių apygard os komi saria to šta bo vi rši nin ko l 941 m. spal io l 8 d . ra š to vert imas , ibid .,
f. R - 1099,ap . l , b. l, l. 379 .
1
•
Šiau liq burmist ro 1941 m . lapkričio 4 d . raš tas Šiau litĮ ap yga rdos ko mi saru i, LMA C B RS,
f. 76- 181. l. 17 1.
•> 2:agarės burm ist ro 1941 m. spa lio 24 d . telefo no gra m a Š iaulitĮ a pskr ities vald yba i, Lietu vos
ypating as is a rchyvas, f. K- 1, ap. 58, b. 6458 / 3,
l. 73.
•' Tauragės ap skrit ies vi rši n inko 1941 m. lapkr iči o 15 d. raštas Š iau l i tĮ apyga rd os komisa rui .
LCVA , f. R-615, ap. l. b. 35, l. 36.
"' Mažei kių ap skrit ies virš inin ko l94 l m. spa lio
25 d. ra šta s ŠiaulitĮ ap yga rdo s komi saru i, ibid ..
l. 46- 46 a . p.
•' TclšitĮ aps k r it ies virš ininko 194 1 m. s pa lio 27 d .
ra štas Šiaulių ap yga rdo s kom isar u i, ibid., l. 5 2;
Z. Kalmanov itch, o p . ci t. , p. 29.
.. žr. : A . Rosenbergo š tabo Lie tuv os dar bo gru pės 1942 m . sp ali o 27 d . raštas Vilni.1 us m iest o
komenda n tfarai, LCVA, f. R-6 14, ap. l, b. 148,
l. 2.
1
• Pažym ėji mai a pie A. Roscnbe rgo štabo d ar b o
grupės apr C1pin ini. 1 ma ist u ir buit i nėmi s prekė 
mi s, ib id„ f. R-6 33, ap . l, b. 2. l. l O, 26, 41.
"" Cit. iš E. Zi ngeris , ,.Lie tuv os žydų kul tfaros
ve rtybė, .. . ", A t111
i11ties tlic11<s.1 Vil n ius . 199 5 ,
p. 260.
•• 11. Kruk , op. cit .. p. 2 12 - 214 .
0
'
A. Roscnbcrgo
štabo žyd tĮ da rbo grupės
19 4 2 m . vasa rio 18 - biržclio 8 d . veik los at ,tsk,Lita, LCVA, f. R-63:\ . ap . l, b . 5, l. 1- 2 .
-, lb id., l. 3.

"
"
,.,
"
-•
"

I-1.Kruk , o p . cit., p. 231 .
lbi d„ p. 267.
lbi d ., p. 305 , 322.
E. Z ingcri s. op. c it., p . 260 .
lb id ., p. 261 - 262.
1-1.Kruk, op. c it., p. 408 .

1vdą

,,:h or ,,1..r -e-.
'H. :-..rn,.c-rm. r ~15
"'H :n1i..o .urbo gru~ 19-B m. liepai 19 d.
,-n , it.1>"'1ltl.LC\"A.i. R-633, ap. l. b. 5.
L r-;9 .

S J~elėnČ1US. or . cit.,

• \'m~1ų grupodarbo (1942 m. b1rieli,-1943 m.

1b1d.,b. S,

• ? •

~,.,,

p. 13-

larus

ir Lullliros ,~rtybh
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14.

G. '>rmkkno 1944 m. balandi.10 28 d. pažy.
ma, IC \ .-\,f. R-633. ap. l , b. 30, l. 16.

Arūnas

Bubnys

G SpmlJcno 1944 m . baland žio 29 d. raštas
A. Rosenbergo

~tabo

u do vv bei

L l.

ACTIVITIES
0FALFREO
R0SENBERG
0PERATI0NA
L
STAFF
INUTHUANIA
.
PLUNDERING
ANDANNIHILATI0N
0FJEWISH
CULTURAL
VALUE
S

Ratibore

'

.-\ Suckeveno 1944 m . rugsėio 5 d. raštas
YpaungaJai vals tyb in ei k omi sij ai vokiškŲJų fa.
H Ktmmo straip ms .Karaimai· (D1i Karaifotin ių g robikų 1r JŲ bendrininkų piktadary min 1b1d.,f. R-614.ap. l. b 3 , l. 7-9.
bėms nu, tatytt ir ištirti , LMA CB RS, Fl59-2l ,
H . Kr uk. op. Cit., p. 340, 341.
l. 9- 10 a. p.
" . Die emst1ge Zentrale des Judentum s", \\'1l11aer
'°' H1tlcr111ė okupac11aLietuvoje, Vi lniu s, 1961,
Ze1t11ng,l 942, rugpj ūčio 20.
b,riehs apinlga. 1b1d..l. .W- 42.

' lb1d.
" LC\'A , f. R-633, ap. l , b. l , l. 11.

„ lš\'ežtų 1š V. Kudirkos biblioteko s knygų sąra

p. 430.

ti tuti ons of higher education, science, education and cultu re we re dismissed. After the establishment of the German civilian occupation authority (the Commissar General together

'"' A. Cyu Keoep, op. cit. , c. 236.

with subordinate bodies) in Lithuania, i.e. starting from Augus t 1941, issues of Jewish cu ltu -

, 09

konfiskuoj amų objektų

11•

registracij os kortele, 1942 m., 1bid., b. 3, l. 137.
., Ch. Lemchenas, op. cit., p. 124- 125.
" lb1d.• p. 126.
., lb1d., p. 128.
" lbid ., p. 129.
" A. Tory, Ka11110
getas: dienapo dienos, \"ilniu s,
2000, p. 7 1, 72.

cit., p. 76.

'" A. CyuKeoep, op . cit., c. 237.

" Konfi skuotų V. C1mkausko knygyno knygų są
rašas, 1b1d
., l. 42- 65.

" A. Rosenbergo štabo

destruction happened from the first days of occupation . First, Jewish employees of all ins-

"'' R. Ka, tani an- D anz1g, op . cit., p. 76.

"" R. Kostanian - Dan11g, op.

šas, ibid .• l. 91- 109.

During the Nazi occupation , it was not only physical genocide of Jews that took place, there
was also destruction of Jewish cultural heritage and people involved in cultural life . This

111

E. Z tngen s, op. ci t. , p. 264 .
H. Kruk , op. ci t., p. 344.
Cit. iš E. Z m gcri s, .,Lietuvos žydų kultūros
vertybės ... ", Atminti es dienos, Viln iu s, 1995,
p. 263.

11~

113
114

lbid., p. 261.
Ibid., p. 264.
P.M. Manasse, op. cit., S. l 12, l l 3.

"' P. Kenned y Grim sted, .,Survivors of th c Ho-

ral heritage were resolved in a radical manner . As early as summer 1941, there was a primary

rėvision of lithuanian

libraries. Books by Jewish authors, Ma rxist literature, and other books

by those authors , who did not welcome the Nazis, were removed from libraries. Du ring this
period , an undefined amount of Judaica was destroyed and plunde red. It is likely that some
of the Jewish books could have been exported to Germany in the summer and autumn of
194 1. During this period, the Matitjahu

Strašūnas and JIVO libraries in Vilnius were severely

affected .
Conditions for the activities of the Operational Staff Rosenberg in the Baltic States were created in autumn 1941. According to the order of the Reich Minister for the Occupied Eastern
Territo ries, with the help of local authori ti es (city and district municipalities and the police ),

" lbid. , p. 110.

locau st: Di splaced Rooks and Archives Plun -

Jewish religious and cultural institutions

"' E.Zi ngeris. op. cit., p. 261.

dcred from

" R. Samaviėius, .,Žyd11kultūros netektys okupacijtĮ metais", Voruta, l 997, Nr. 14(296).

were registered, sealed, and confiscated. This campaign partly halted the previously uncon -

/11tematio11al
Vilnius Forn111
on Holocaust-Era
Looted C11/turalAssets, Vi lniu s, 2001, p. 329;
P. M. Mana sse, op. cit., S. 119- 120.
L. S. Dawidowi cz, op. cit., p. 246.
Ibid., p. 121.
Ibid., p. 294.
Ibid., p. 295.

" lbid.; .,Muziejų likimai sovietų ir nacių okupacijo s metais ( 1940- 1944)", Darbai, l 996, Nr. l,

p. 45.
., V. Bulavas, \lokišk1Įj11 fašist11okupacini
s Lietu-

116
111
118

l'OS mldymas {1941-1944 111
.), Vilniu s, 1969,

11
'

p. 221- 222; A. Rosenbergo štabo Lietuvos dar bo grupes 1943 m. ltepos 5 d. pranešimas, LMA

120

CB RS, Fl65 - l 75, l. 10- 14.

l:'.I

Encmic s of the Nazi Regime",

P.KenncdyGrimsted, op. cit., p. 329.
Ibid., p. 351,3 53.

(synagogues, libraries, archives, and museums)

trolled destruction and plundering of Jewish cultural values carried out by German military
unit s and local residents. Officers of the Operational Staff Rosenberg later took charge of the
part of Judaica collected in major cities and regionai cen tr es.
Activities of the Lithuanian working group of Operational Staff Rosenberg were conce ntra ted in Vilnius. This city

was, in the interwar period, one of the most important centres of

Jewish culture in Eastern Europe . ln Kaunas, which remained the administrative centre of the
Lithuania General Region, there were fewer Jewish cultural values than in Vilnius. Officers
of the Operational Staff Rosenberg were most interested in the Strašūnas library in Vilnius ,
JIVO, and synagogues. The majority of Jewish books were delivered to the premises of Vilnius University. The selection of books, under the supervision of the officers of the Operatio nal Staff, was carried out by Jewish intellectuals. Nazi officials were most interested in incu nabula, and old and rare books. A small portion of valuable books , newspaper collections,
and manuscripts were sent to th e German city of Frankfurt am Main, whereas the rem aining
part was sold as scrap paper to the paper mill. Operational Staff Rosenberg worked most
in t ensive ly in the area of Jewish cultural heritage in 1942. Between 1942 and 1943, the prio rity of th e Operatio nal Staff was the research of Bolshevik and anti -Bolshevik propaganda as
well as the handling of documents brought from the Russian archives and sendi ng th em to
Germany. From Vi lniu s alon e Rosenberg 's officers sent around 20,000 bo oks (about 20 % of
th e reviewed publications) to Germany. The remaining part (aro und 80,000) were destroyed .
Jewish librarie s in Vilnius suff ered 270 million roubles (old exchang e rate) worth of damage.
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apers and works of art were saved from destruction by a gr
Many valuable
boo ks, news
. .o n of Rosenberg ,s staff as welloup
. .
hoPworked under the superv1S1
of Jew1sh1ntel1ectua1s w
as
.
d p i·sh ·ntellectuals It is not known , however, how many books were se
Lithuanian an o 1 1
·
nt
to Germany from other Lithuanian cities. It can be assumed that the office rs of Operational
Staff Rosenbergsent at least 30,000 books to Germany.
Officersof Operational Staff Rosenbergnot only organised the registrat ion of Jewish cul tural
valuables, their selection and dispatch, but also tried to conduc t research. Wit h t he support
of Jewish intellectuals, they wro te surveys of Lithuanian Jewish history, demograph ics, the
mosi import ant cultural and religious sites and instituti ons, and Jewish relatio ns wi th ot her
nations residing in Lithuania.
After the war, some of the books sent to Germany from Lithuanian libraries we re found by

u.s.military specialists.The major part of the discovered Judaica was taken

to JIVO located in

NewYork. Over 8,000 books were returned to Lithuania. During the Stalini s! years, employees of the BooksChamber in Vilnius saved several thou sand Jewish books from destruction.
The subject of the searchfor Jewish cultural values and their repatriat ion has recen t ly been
the focus of important international conferences. This gives hope that the Jewish cultural
values taken from Lithuania will be returned to Lithuania.

p
Vikto

r ija

Sakaitė

„Yra legenda, kad pasaulį laiko 36 teisuoliai. Jie niekuo nesiskiria nuo papras
ir dažnai nenujaučia esą teisuoliai. Bet jei nors vieno iš JŲ nebutų
kiekvienoje kartoje, žmogiškasis skausmas pražudytų net naujagimių sielas, ir zmo
nės uždustų nevilties jūroje. Teisuoliai - tai žmonijos širdis, į kurią, kaip į bedugn1
šulinį, susirenka mūsų kančios."'
ŽydLĮ istorikas Yizthakas Aradas rašė: ,.Per visą karą sąjungininkai (Vašmgtonas,
Maskva ir Londonas) nežengė nė žingsnio, kad išgelbėtų žūvančius žydus. Taip, jie
kovojo su Vokietija ir pagreitino pergalę. Tačiau milijonai žydų visoje Europoje netu
rėjo laiko laukti pergalės. Iki savo pralaimėjimo fašistai spėjo sunaikinti 6 milijonus
2
žydų." Ir toliau: ,,Okupuotoje Sovietų Sąjungos teritorijoje nebuvo organizuotos nei
antifašistinio, nei kito pogrindinio judėjimo pagalbos žydams. Tokia, tegul 1r nelabai
didelės apimties, pagalba buvo kai kuriose Vakarų Europos šalyse ir lenkų pogrindiniame judėjime, kuriame egzistavo maža grupė „žego ta"."'
Sunku nesutikti su cituojamų eilučilĮ autoriumi, jo išvadomi . Juo labiau kad
Y. Aradas tyrinėja atskirus žydų gelbėjimo atvejus bendrame jq naikinimo procese Ap
žvelgęs tuos atvejus, įsitikini, kad gelbėjo ne tk, kurie garsiausiai kiekvienoje sankryfoJC
šaukia: ,,Tebūnie šviesa!",o tie, kurie tamsoje sugebėjo išsaugoti trapią gyvybės i.vak1,
Žydai atsidi'irė lietuvitĮ žemėse XIV amžiuje, valdant Gediminui, sunkiu Furo
pos žydams laikotarpiu, ir per šimtmečim sukure čia palyginti nedidelę, bet l,1b.11
savitą bendruomenę, kuri ilgą laiką turėjo garbing,1 vietą visos žydq tautos 1ston1ojc
Kiekvienoje naujoje vietoje žydq istorija buvo ne pradžia, o tik tęsinys bendros žy<lt1
tauto s raidos, trunkančios daugiau kaip penkis t(1kstančius mettĮ. Remdam1c~i t, irtu
dvasiniu pagrindu ir sukaupta patirtimi, žydai niekur ir niekada absoliuči.,i neištirpo

ttĮ mirtingųjų

Vi/1111111s
J.:t'lc1s.
Samuelis Bakas vaikystcJC
g \'al,1yb1nioVilniaus C..1onoiydų mu,ic,aus fondų

Žydų gelbėj i mas
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kilt! tauttĮ, tarp kuritĮ gyveno, istorijoje. Jie prisitaikyd_avo naujoJe apl ink_oje,prisitaikyda,·o prie naujtĮ sųlygtĮ, bet išsaugodavo savo tikCJilll:), ku ltur,Į, istortJ.). Ištisos
žyd11ir lietuviq kartos gyveno, dirbo, augino vaikus kaimyny5t ėje ir puik iausiai sutardavotarpusavyje.
1939 111. Lietuvojegyvenoapie 240 ti:1kst
. žydt( Devyniasdešimt keturi iš šimto
atgulė po velėna. Tokio tautos išnaikinimo Baltijos žemės nematė nuo prŪSLĮ sukilimq laikl).

Įamžinti,

tirti ir a ukl ėti

!y dl) padavimuose kalbamaapie lat11
ed vov, t. y. teisiuosius, - paprastus, kuklius
žmones;jau vien būt i šalia jtĮ - laimė. Valstybinio Vilniaus Gaono žydLJmuziejaus
Gelbėtoji) skyriaus archyve saugomi dokumentai, nuotraukos, prisi minimai apie lietuvitĮ, lenkti, rusLĮ, baltarusi\)šeimas, gyvenusias Lietuvos teritorijoj e ir karo metais
gelbėjusi as žmones.
Gelbėtoji) skyriaus archyvekaupiama Lietuvos ir užsienio spaudos informacija
apie žydq gelbėjimo atvejus, susirašinėjimas su gelbėtojais ir išgelbėtaisiais ar jtJ giminėmis, kaimynais. Labai vertinami i šgelbėtLJ žydq liudijimai, laiškai, nuotra ukos. Visos
bylos,kuriose sukauptainformacijaapie gelbėtojLJ šeimas, numeruotos ir aprašytos5•
1953 m. Izraelyje specialiu Kneseto nutarimu buvo įkurtas Jad Vašemo Holokausto ir didvyriškumo atminties institutas. Jis siekia trijtĮ tikslLJ:įamžinti, tir ti ir
auklėti. Jad Vašemas - tai tautos lit:1de
sio paminklas. Institute perž it1rimi išlikusi\)
gyvqžydtJpristatyti dokumentaiir gelbėtojams suteikiamas Pasaulio TauttJ Teisuolio
vardas,jie apdovanojamiatminimo medaliu ir garbės raštu, jų garb ei Teisuolių alėjoje
pasodinamas medis.
l 975 m. vasario mėn. Onos ir Juozo Audėjq dukr a Aldona Audėjt1tė- Krutulis
gavolaišką iš Izraelio",kuriameišgelbėtq LietuvosžydLĮ vardu gydytoja F.Gurvičienė,
rašytojai M. Jelinasir lcchokasMeras dėkoja jai už humani šku m,} ir d idvyriškumą
gelbstint Rachelę ir Abelį Freimčikus.
1992 m. rugsėjo 23 d. pirmą kartą grupę gelbėtojLĮ Lietuvos Respublikos Prezidentas apdovanojo !ūvančiLJjtJ gelbėjimo kryžiumi. Šio apdova nojimo iniciatoriai - Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsberg is ir žydtĮ
muziejaus direktorius Emanuelis Zingeris.

Ašišlikau...

Gelbėjimą lėmė įvai rios priežastys: pol itinės arba konjunktūrinės, visuomeninės, asmeninės arba konspiracinės, diplomatinės arba teritorinės, taip pat ir kitos,

sunkiai klasifikuojamos,bet daugiausia subjektyvios.

scl bljl mu
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Pažangiosios lietuviLJinteligentijos atstovai neliko abejingi to sunkau s laikotarpio įvykiams. Taip Kipro Pctrausko šeimoje išliko Siuzi Pomerancaitė. Dabar SiuziDa nu tė Pomerancaitė - Bostono universiteto profesorė. Žyd11bendrijos surengtame
susitikime su artimaisiais, pažįstamais ir bičiul iais ji pasakojo:
„Aš buvau niekada neverkiantis geto kūdikis. Kai tėvel iai sužinojo, kad Kipro
Petrausko šeima sutiko mane priglausti, jie gete surado daktarą, kuris suleido man
migdanč iLĮ vaislLĮ. VaistLĮ dozė buvo tokia di d elė, kad visi galvojo, ar aš užmigsiu, ar
numir siu. Aš užmigau, bet nujausdama , kad manęs laukia išsiskyrima s su tėvais, vis
atsibusdavau. Mane įkišo į maišą su bu lvėmis ir nešė iš geto. Būtent tuo mom entu,
kai vokiečitJ karininkas paklausė: .,Kas čia yra?", aš atsibudau; man turbūt tri'tko oro
kvėpuot i ir aš pradėjau inkšti. Ponas Simonavič ius, kuris man e nešė, atsakė - ,,maža
kiauliukė". Taip aš išsigelbėjau iš geto - kaip maža kiaul i ukė bulviLĮ maiše.
O Petrauskai mane mylėjo taip, kad aš niekad nepagalvojau, jog turiu kitus tė
vus. Kai aprašiau savo gyvenimą, prašydama suteikti Elenai Žalinkevičaitei-Petraus
kienei Pasaulio TautLĮ Teisuolio vardą, parašiau, kad jos meilė man buvo karštesnė
už saulę." 7
Respublikos nusipelniusi artistė Olga Kuzmina- Da uguvietien ė Kaune slėpė ir
globojo Ilją Tauberą, Solomom1Nabri ckį, B orisą Vošč i ną, Margitą Stenderytę, Frum q
Vitki n a itę , lrutę BagrianskytęR.

ŠiaulitJ burmi stras Jackus Sondeckis išgelbėjo dabar žinomą ir garsų teatrolog,)
Mark,) Petuchausk,}su motina9•
Mikalojaus Konstant ino Čiurlionio duktė Danutė Zubovienė ir jos vyras Vladimiras Zubovas Kaune slėpė keletą žydtĮ iš geto, juos globojo ir parūpino jiem s dokumentus. Tarp jLJbuvo M. ir D. Elinai, jtĮ duktė Estera, Tamara Levi, Ruth Peer, Judita
Zupavičienė- Sperling, Leonas Gurevi čiu s, Anatolijaus Rozembliumo penki tĮ asmem1
šeima, Marija Kamberienė ir jos sCmusAleksandras 10 •
Gydytoja Elena Kutorgienė ir jos st:111u
s Viktoras Kaune gelbėjo Gordonaitę- Ly
rovienę, F. Švabaitę ir kt.11
PalčinsktJ šeima Kaune slėpė ir globojo penkis ŠulgaseritJ šeimos nariu s: Sarą,
jos 1942 m. gimusią dukrą Violet,Į, brolius Bernard:1 ir Leoną ir jLJžmo nas. Poetė
Violeta Palčinskaitė savo prisiminimu ose rašo:
,,...Gimti neturėjau teisės. BC
1tent tada mano geltonkasė senelė, visom is savo šaknimis atsirėmusi į lietuvišką kaim,,, pasakė mano motinai - žydei: ,.Nežudyk. Karas
greit baigsis, turėsim anti ką ..." Tačiau karas baigėsi negreit. Mane slėpė spintoje ir balliniq pi ntinėje, nes menkiausias mano riksmas galėjo baigtis šeimos sušaudymu . Tai
buvo labai retas atvejis, kai anyta gelbėjo marčią, rizikuodama savo vaiktJ gyvybe...
Keista, bet mano tėvas retai kada užsiminda vo apie tuos baisius laikus. Tik t,) µaskutinį kart,), kai ligos iškamuotas tėvas kl iedėjo priešmirtiniame patale, jis sugriebė mamos rank,J ir sušuko: ,.Paimk ll\l! Sl) vaik,) ir bėk." Tada, pokariniame Kaune. galbC1t
jam prisisapnavo anas geto sargybinis, kurį kažkada papirko už penkiasdeši mt ciganĮ ,
kad gal ėttJ perduoti maisto davi nį saviškiams - už spygliuotos viclos ..." 12
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Alfonsas Bukontas, kitas Lietuvos poetas, - taip pat išgelbėtas žydų vaikas. Apie
savo gelbėtojus jis prisimena:
,,Rizikuodamisavo gyvybemane įsi:mijo ir augino DapšiLĮ kaimo Okininkai Marija ir Jeronimas Bukontai. )tĮ namuose aš buvau ne tik saugus, bet ir nepaprastai
mylimas. Čia po kurio laiko mane slapta aplan kė kuni gas V. Martinku s, pakrikštijo
Alfonso vardu ir suteikė Bukonio pavardę. Po to, kažkam įskundus, kunigas turėjo
rimttĮ nemalonumų su policija, tačiau laikėsi tvirtai ir laimėjo (taip rašė man viename
laiške). Užėjus soviettĮ valdžiai Jeronimas Bukontas l945 metais buvo suimta s ir ištremtas į Archangelsko lagerius, kur dėl nežmonišktĮ S,J lygLĮ 1948 metais mirė. Aš su
savoantrąja motina Marija Bukontiene buvau įrašytasi buožiLĮ sąrašą ir turėjome bOti
išvežti i Sibin).Turėjome slapstytis ir tik taip išvengėm e tremties. Mano mot ina darė
viską, kad mano gyvenimas bi:1tų kuo šviesesnis ir laimingesnis. Pati bi:1dama beraštė,
ji skatino mane mokytis, mylėti knygas ir bOti garbingam."13
Tiek vaikus, tiek suaugusiuosius pasiaukojamai gelbėjo lietuviLĮ poeto Kazio
Binkio šeima. Sunku šiandien pasak·yti, keliems žmonėms mirtino pavojaus valandą
padėjo Sofija Bi nkienė, jos dukterys Lilijana ir Irena, taip pat smuikinink as Vladas
Va rčikas. Pirmas BinkitĮ priglaustasvaikas buvo Gita JudelevičiOtė. Jų namuose prieglobstį rado gydytojasM. Ginka,jo sūnus Kama, V. Rabi navi čius, Ste nderi ų šeima 14.
Vaikų gydytojasPetras Baublys Kaune, ,.Lopšelio" vaiktĮ nam uose, gelbėjo geto
vaikusT. Levinienę, V. Kacą, R. Milnerytę, Tamarą Ratnerytę, M. Kotleri ir kt. 15
Profesorius Pranas Mažylis slapta gabeno iš geto mažamečius vaikus ir ri:1pinosi
tolesne jų apsauga bei globa16•
Gelbėjo žydus Lietuvos kaimiečiai, pasibaisėję žudynėm is. Žydai atbėgdavo iš
sušaudymo vietų sužeisti, pusnuogiai ir rasdavo prieglobstį. Ypač da ug žydtĮ vaikų
išliko paprastų ūki ninktĮ šeimose. Lietuvio valstiečio sąmonėje bu vo susiformavusi nuostata - kuo šeima didesnė, tuo ji bus turti ngesnė, kai vaikai užaugs. Uršulės
ir Vlado Šleževičių šeimoje Užvenčio rajone Labūnavos kaime pavojaus išvengė 20
žmonių ".

Dora Kaganaitė-Tallat-Kelpšienė prisimena:
„Po keletos dienų mus suvarė i Laukuvos žydtĮ sinagogą. o po to išvežė į Telšiq
apskrities Gerulių žydq stovyklą. Praėjus kelioms dienoms į Geru li tĮ stovykl ą atvažiavo manęs ieškoti Stasys Šereika.Mes mokėmės kart u su juo Telšių gimna zijoje. Jis
buvo labai kuklus, doras ir taurus, todėl man nebuvo nuostabu, kad kaip tik jis, o ne
kas kitas taip šiltai atsiliepė i mano sielvartą. Jis atnešdavo man savo Mamos daryllĮ
sumuštinių su sū riu ir šiltos kavos su pienu. Rodos, ir dabar nur yju seiles, kaip tai
buvo skanu.
Lapkričio mėnesi Stasio mama mane parsivedė i na mus kaip samdytą darbininkę, nors nieko pas juos nedirbau, visi trys sūn ūs mane mylėjo kaip seserį , o tėvai
kaip savo dukterį ..."18
Antanina Žemeckienė Vidiškiuose, Ukmergės rajone, išgelbėjo Rozetą Solomovič. Ši prisimena:
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„Gimiau 1940 m. gegu žės l d. Karui pras idėjus, mano tėvą i šs i u ntė i frontą
(jis žuvo karo pabaigoje). o mud vi su mama pabėgome iš Kauno. Pravažiuoja nt
U km ergę, pras id ėj o bomb ardavimas, mašinos vairu otojas p abėgo. Mama liko ir paguldė manei ligoninę, nes aš sirgau skarlatina. Mam ą kažkas įskundė ir vokiečiai ją
suėmė. Greitai mamą bei dar kelias merginas išvedė i kel i ą, pasodino ant dvi račių
ir pa sa kė: .,Tik tas, kas aplen ks vo kietį, liks gyventi." Mama apl enkė vok ie tį ; šis
išsitra ukė pis toletą ir ją nušovė. Tai vė li au man papasakojo vietiniai gyvent ojai, įvy
kio liudytojai. Aš pasveikau, bet niekas nepas i ėm ė manęs iš ligonin ės. L i gon in ėje
sanitare dirb o Antanina Žemeckienė. Ji mane priglaudė ir auklėjo iki 1949 m., kol
atsirado mano g imin ės."
Antanina Š neiderienė, gyvenanti Vilkaviškio rajo ne, turėdama keturis savo vaikus, išgelbėjo S. Fruminą, R. Veberytę, š. Veberytę, mergaitę Beią iš Vilkaviškio geto,
Šperlingaitę ir kt.20
Jadvyga ir Mykolas Šimeliai iš Stošiūnų girininkijos augino penk is mažamečius
vaikus ir išgelbėjo 14 žmonių, tarp j ų M. Museli su dviem vaikais, Korną su žmona,
Aranovičių su žmona ir kt.21
Bronė Grigalaitienė Daugėliuose prie Šiaulių išgelbėjo, o vėliau augino Li ubą
19

Funka itę.
Atėjo

diena, kai D augė lių gete vaikus atskyrė nuo suaugu siųjų. Kilus visuotine i
Funkas spėjo sušnibždėt i Pranui G rigalaič iui, kad vai ką p aslėpė kanalizacijos šulinyje. Praną pažinojo, nes šis tarpininkaudavo maist;Į keičiant i žyd ų tu rimu s daiktus.
Žydus išvežė: tuščia, tylu. P. Grigalaitis pradėjo atidarinėti visus iš eilės kanalizacijos šulinius. Viename rado me rgaitę. Ketveri ų metų vaikas iki pusės buvo
įs m igęs į dumb lą, bet tylėjo. Parnešė namo, nuprausė, pavadino Aldute. Mergaitė
buvo tamsi apl aukė, todėl G rigala ičiai labai bijojo, kad kas nors neišd uotų . Galima
tik pasidžiaugti, kad da ugėliškiai tylėjo visą vokiečių okupacijos met ą. A ldutės tėvai
liko gyvi. Buvo taip išsekę, kad porą metų gydėsi. Kartą vasaros pavakary kaimo
pakraštyje pasirodė du pagyvenę žmonės ir pustekiniai pasileido Grigalaičių namo
link G uragitĮ kumet yne. Pamatę du krą, apkabino ją, o ši vis tvirtin o, kad ja u turinti
mamą - Bronę G rigalaitienę. Po trijų diem1 vaikas nė per žingsnį nes.itraukė nuo
tikrosios mamos.
Liuba-Aldutė gyvena Izraelyje. Kai važiuoja i Lietuvą, Aldutės motina visada
prašo: .,Atvežk kaimiškos duonos kepalą. " Bent taip palaiko ryšį su Lietuva20•
Daugiausia žydtĮ išliko slapstydamiesi kaime pas fikininkus: nuošalio se sodybose buvo lengviau pasislėpt i nuo svetimtĮ akit/, religingi kaimiečiai gyvybės gelbėji 
mą lai kė šventa pareiga.
Buvo dar vienas gelbėj i mo motyvas. toks bi:1dingas lietuvio (ypač žemaičio)
chara kteriui. Vok ieč i a i draudė gelbė ti žydus, o priešintis visokiai pr ievart ai - tiesiog užprogramuota lietuvio charak teryje. Šiaip ar taip, da ugiausia žy<lq išgelhėta
Žemait ijoje.
sum aiščiai
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Gelbėjimo

formos

Yra išlike,skunigo Simono Morki111
0 rašytas laiškas pik. gydytojui Baliui Matulioniui:

6839So. Claremo11
t Ave
Chicago, l/l. 60636
Lietuvos iyd11gelbėjimo klausim11
Mielas Baly,
Jums esant Kau110tuberk11/iozi11ės ligoninės direktorium, A ukštaičių 4, o man
ūkio ir administracijos skyrim1sviršininku, 1941111.
birželio 28 d., apie 11 valandą rytą Jums man papasakojus apie sužinotą iš ten bu vushĮ ir 111ačiusi11 labai patikimų ir padori!/pažįsta11111 kelilĮ dešimčitĮ žydų nepaprastai žiaunĮ užmušimą
viename Kauno Vytallto Prospekto kieme_ Kad ateities istorija nepakaltintų lietuviiĮ visuomenės irjos dvasinės vadovybės žyd11gelbėjimo neveiklumu, nutarėm
vykti pas J. E. Kauno Arkivyskupą Metropolitą Juozapq J.Skvirecką, įtaiguodami,
kad j is Lietuvos KataliktĮ mrdu kreipt11si į vokiečilĮ vadovybr prašydamas sustabdyti žyd11 žudymą Lietuvoj e. Arkivyskupas mudu labai maloniai priėmė ir pažadėjo daryti žygius pas vokiečius. Tačiau J. E. kreipimasis į vokiečius nedavė vaisiiĮ,
kadangi A. Hitlerio buvoįsakymas ne tik Lietuvoje gyvenančius žyd us, bet ir visos
Europossunaikinti. Mudu, pik. Baly, buvome vieni iš pirm 11jų, kurie atlikome savo
pareigą Lietuvos:yd11
gelbėjimo reikalu.
Kim. Simonas Morkfmas
Šv. KazimieroLiet11
vi11 Parapijos
Klebonas(parašas)

1974 m. vasario 16 d.
Sw11
x Cit;;lowa USA-'
Valstybinio Vilniaus Gaono Ž)'dų muziejaus darbuotojams pavyko surasti vienuoles g panaikinto po karo domini konų vienuolyno Pavilnyje, kur l 94 1 m. laikiną prieglobstį rado l 7 t}'dų, tarp jq Aba ir Michailas Kovneriai, Arje Vilneris, Vilka
Kempneris ir kt. Štai ką mums 199 l m. iš Krokuvos vienuolyno parašė seserys Cecilija
(pasaulietiškas vardas Rošakuvna) ir Stefanij a (pasaulietiškas vardas 13edn arska). .,Jis
[ar kivyskupas metropolita~Romualdas )albzikovskis. _ v:S.Jleido gelbėt i žmones tik
tuo atveju, jei visa atsakomybė kris ant vienuolyno vyresniosios pečiLJ. Vėl iau vienuo·
lyno vyresnioji, ~esuo Bertranda (Ana Borkovska), buvo areštuota ir įkalinta."
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Dėmesingam skaitytojui gali susidaryti jspf1dis, kad liudij imus ra ė t ik gelbi:tojai.
Taip nėra. Daug prisiminimLJparašė išgelbėtiej i karo metais arba tuoj po karo.
Muziej tĮ nuolat pasiekia laiškai su prašymais:
„Aš, Mirijam Gordonaitė- Ku perštein ienė [Izraelis, atgalinis adresas!, ic bu
savo gelbėtojtĮ: inžinieriaus Jono Graževičiaus, jo žmonos Marijos Vandos Graževičicnės ir jtJ dukros Vandutės, 1941 m. jai buvo 12 metLĮ, Marijos brolio Karolio l algcvičiaus - inžinieriaus statybininko. Karo metais jie gyveno Stoties gatvėje 25. Rūs iais
okupacijos metais ši drąsi šeima išgelbėjo dešimtis žydtĮ, Rizikuodami savo gyvybe
padėjo jiems iš paskutiniLĮ jėgtĮ. Graževičių šeima slėpė mus iki hitlerinės okupacijos
pabaigos.
Gerbiamas Pone. 8 (1 či au labai dėkinga, jeigu )(1s padė tumėte surasti mano gelbėtojus ir j ų dukrelę Vandutę."
Laiško aut orė nenurodė miesto, kuriame yra ši gatvė. Patikrinus Lietuvos gett1
sąrašus nustatyta, kad M. Kuperšteinienė buvo ŠiaulitĮ gete, o Šiaulių mieste yr,t Stoties g. 25.
.,Kreipiuosi į jus su prašymu, kad padėtumėte rasti žmones, gelb ėjusius mane Antrojo pasaulinio karo metais. Aš, Šlomo s(mus Maksimas Brojeris, gimiau 194 1 m. Kaune... Prieš geto likvidavim ą buvau išneštas ir paslėptas lietuvių Bagurskių šdm oje."1 '
O štai kaip atrod o septynitĮ žydų išgelbėjimo deta lės, aprašytos Pen:co Remcno
laiške, at s iųs tame iš Niujorko 1992 m. vasario 18 d .
.,Antanaitis [vardas nenurodytas. - V: S. Į išvežė mus iš Š iaulių geto, keletą mė
nesitĮ slėpėmės šeimoje, kuri gyveno netoli Rietavo [nenurodyta nei vieta, nei pavardės. - V: S.], po to gyvenome Žilevičių šeimoje, po to - jo valdytojo namuose."26
Muziejaus darbuotojus džiugina kiekviena informacija; juk svarbiausia - signalas, o paieška - tai jau patirties, laiko ir noro klausimas.
Verta prisiminti katalikLĮ prieglaudą Vaiguvoje, kuriai vadovavo Marija Rusteikaitė. Čia rado prieglobstį 15 žydtĮ iš Kauno ir Šiaulit1geto, tarp j ų: Dveira Mesnickienė, jos duktė Fruma, Liuba Gisaitė, trys Tatjanos Klibanskajos sū nūs - septyneritĮ
mettĮ Samuilas, šešeritĮ mettĮ Abramas ir Asafas, Eta Gavronskaja, jos duktė Polė Froman ir anūkė Sulamita Frornan-Lev.
M. Rusteika itė buvo pasiturinti moteris, ji įsteigė prieglaudą savo lėšomis. Zydc
ir jLĮ vaikus slėpė kaip krikščionė, neprašydama jokio atlygio. Moterims ji parf1pino
fiktyvius pasus, vaikams - krikšto metrikus.
Štai trys liudijimai, parašyti tuoj po karo ir patvirtinti įvairiose įstaigose.
l. Tatjana Klibanskaja liudija, kad buvo išgelbėti trys jos s(1n(1s - ·eptyneritĮ
me1t1Samuilas ir šešerit1metlĮ dvyniai Asafas ir Abramas.
2. Polė Froman liudija apie savo pačios, dukros Sulamitos ir motinos Etos G,tvranskos i šgclb ėjim,} .
3. Dveira Mesnickienė liudija apie savo dukros Frumos ir anūkes Liubos Gisai24

tės išgelbėj imą.

Polė

Froman laiške Marijai Rusteikaitei vėliau rašė:
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,,Gerb. Motinėle,
aš Jums amžinai dėkinga už suteiktą pagalbą sunkioj valand oj. Jeigu ne Tamstos
geraširdiškumas ir drąsa, mes visi būtumėm žuvę. Kai mes buvome iš visų pusitJ apsupti priešų ir neturėjom kur dingti, Ji:1smums ištiesėt pagalbos ranką ir mus priglaudėt. To užmiršti negalėsim. Padėdama mums rizikavot savo gyvybe.
Brangi Motinėle, saugokit savo sveikatą ir galvokit bent kiek apie save. Juk aš
žinau, kad Jums pirmoj eilėj kiti, o paskui tik Ji1spati. Dažnai ir pavalgyti užmirštat.
Gyvenam mes kaip ir pirmiau. Sunku pradėti viską iš naujo. Trt1kumų daug,
bet aš jau pripratau tenkintis mažu. Svarbu, kad yra laisvė, o visa kita susitvarkys
pamažu.
Vilnius, 1945 m. kovas."27
Du liudijimai, pasirašyti Simono Bastickio ir Dovydo Gite lmano ir patvirtinti
įvairiose Vilniaus įstaigose, skelbia, kad Aleksandra Dževecka, geraširdė katalikė, išgelbėjo 8 mažamečius vaikus savo namuo se Užupio g. 5. Kelis jų, pakeitusi vardus,
atidavė į vaikų prieglaudą Subačiaus g. 16. Liudijime minimi vaikai: trijtJ mėnesių
amžiaus Sulamita Bactockaja (išgalvotas vardas - Rūta Užupytė) , at iduota 1941 m.
lapkričio 3 d., po antros „geltonųjtJ lopų" akcijos; Griša ir Haelė Šereševskiai (pasipriešinimo dalyvio B. Šereševskio vaikai); dvejų su puse metų Getelė Gitelman (išgalvotas vardas - Teresė). LiudijimlJ originalai saugomi Lietuvos centriniame valsty8
bės archyve1
•
Kunigai neretai pageidavo, kad daugelis žydtJ, ypač vaika i, taptų katalikais. Žydų
krikštijimas karo metais nebuvo išskirtinis reiškinys. Tačiau dažniausiai ši procedūra
buvo atliekama formaliai, kad būtų registracijos įrašas; taip apsisa ugodavo ir gelbėto
jas, ir išgelbėtasis.
O štai visai priešingas atvejis, kai buvo atsakyta norinčiai aps ikrikštyti žydei.
Kanauninkas Stankevičius, kuris dėstė „Aušros" moterų gimnazijoje, dalyvavo gelbstint žydų mergaitę Leną. Iš pradžių nusiuntė ją į moterų vienuolyną Pažaislyje, vėliau
paprašė Gervelės kunigo Pranciškaus Leono ja pasirūpinti. Taip mergaitė pateko i
Antano ir Marijos Dagilių šeimą Jonučių kaime, netoli Gervelės.
Būtina tarti keletą žodžių apie Marijos Dagilienės asmenybę. Ji buvo tikinti, uoli
parapij ietė. Pažinojo Vaižgantą. Ji atkalbinėjo Leną, kuri bu vo pa sirengusi apsikrikštyti, kad išliktų gyva29•
Apskritai išgelbėjimo aplinkybės maždaug pana šios. Visi išgelbėtieji elgėsi panašiai: patikėdavo savo gyvybę žmogui, pasiryžusiam jiems padėti.
Kitas dalykas, kai žmogus sąmoningai atsisako priimti pagalbą ir būti išgelbėtas.
Šiuo atveju pasireiškia žmogaus individualybė. Du liudijimai mi1s ų teoriniams apmąstymams - tik liudijimai, o ne faktai; faktas šiuo atveju yra dviejų žmonit! mirtis.
Šiuos pavyzdžius parinkome iš dviejų pasakojimų.
Dovydas Gecas, filosofas, teisininkas, gerai išmanęs tiek Lietuvos, tiek VakanJ
Europos teisę, atsisakė palikti Šiaulių getą ir išlikti gyvas apsimetęs krikščioniu. ŠiaulitJjuristai, daugelį metų kreipęsi i D. Gecą juridinės konsultacijos ar tiesiog patarimo,
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nuoširdžiai ri:tpinosi, kad išsaugotų jo gyvybę. (Iš Gražinos Venclauskaitės, advokaprisiminimtJ.)
Daktaras J. Kamberis prieš karą garsėjo tuo, kad skrupulingai laikėsi higienos
normtJ. Karo metais jis atsisa kė palikti žydtJ darbininkų brigadą, Tyruli11durp yne
kasusią durpe s. Apie baisias gyvenimo ir darbo sąlygas durpynuo se sužinome iš šiam
durpynui vadovavusio vokiečio užraštĮ; jis pažymėjo dideli mirtingumą. J. Kamberis
atsisakė palikti stovyklą motyvuodamas tuo, kad yra gydytojas ir negali tokioje situacijoje palikti žmonitJ. (Iš žmonos Marijos Kamberienės prisiminimtJ. Ji kartu su
s(mumi Aliku buvo išgelbėta iš durpynų pragaro30.)
Muziejaus archyvuose yra du beveik vienodi dokumentai, atskleidžiantys kitokio pobūdžio įvykius. Jie abu pasirašyti k. d. Nr. 04446 vado majoro Zotovo ir
politinio skyriaus vadovo majoro Kočanovo. Dokumentas, išduotas Juozui Kerpauskui, liudija, kad jis išgelbėjo 15 žydtf. Pasirašyta 1944 m spalio 14 d. Dokumento
originalas saugomas gelbėtojų sū na us Aleksandro Kerpausko, Kauno technologijos
universiteto docento, namuo sel'.
Kitas dokumentas išduotas Juozui Striaupiui. Jame nurodoma, kad šio žmogaus
namuo se pr ieglobsti rado 26 žydai. Su šiais dokumentais galima susipažinti knygoje
,,Ir be ginklo kariai"l2 • Abi šeimos Jad Vašemo pripažintos Pasaulio Tautų Teisuoliais ( 1992 m. rudenį Izraelio pasiuntinys Arve Levinasįteikė Stanislavai Striaupienei
garbės raštą ir atminimo medali). Manome, kad šias šeimas prisi minė ir apdovanojimui pristatė kas nors iš išgelbėtųjų: Faktoriai arba Blatai, Šapiro ar TraubaiJJ_
A. Kerpauskas prisimena: .,Rašytojo Vytauto Mačernio tėvtĮ žemė ribojosi su
mūsų tėvtĮ žeme, Vytautas dažnai būdavo mftSLĮ namuose. Atmenu, kaip ne kartą,
sėdėdamas pievelėje kieme, kalbėjo: ,,Ką daryti? Bėgti ar ne?" O kartais klausdavo
mtlSlĮ: ,,Ar ji:1sbėgsite?" MūstĮ tėvas jam atsakė, kad šeima didelė, iš dešimties žinonitĮ, ir kad mes niekur nebėgsime. Mes negalėjome palikti globojamų žydq bunkeryje ir Vytautas, nors buvo prisiklausęs kalbtĮ apie tai, niekada nieko neklausinėjo."
Manome, kad poeto tylėjimas atskleidžia jo charakterio savybes;jis viską žinojo. V. Mačernis iš gimtosios žemės nepasitraukė; 1944 m. jo gyvybės siūlą nutraukė
atsitiktinė kulka.
Karo pabaigoje daugeliui reikėjo apsispręsti: emigruoti ar likti Lietuvoje, nors
tai grėsė ištrėmimu į Sibirą.
Plungės rajono Babrungėnų kaime gyveno gausi Gadeikių šeima. Karo metus
Julija Gadeikytė su broliu Pranu praleido tėviškėje. Šie nuoširdi1s, tikintys žmonės n egalėjo likti nuošalyje, kai buvo persekiojami ir žudom i aplinkiniq miestelitĮ žydai. GadeikitĮ tėviškėje prieglobstį ir išsigelbėjimą rado Sara Braudienė ir jos
nepilnametė duktė Gita, Taubė Braudaitė ir Gita Litmanaitė iš AlsėclžitĮ , gydytojai Dovydas Kaplanas ir Blatas. Slėptuvę jiems įrengė daržinėje po šienu. Atnešusi
maisto, Julija tyliai uždainuodavo - tai buvo ženklas, kad galima išlįsti . Gal kas ir
įtarė Babrungėnuose, kad Gacleikiai slapsto žydus, bet niekas neišdavė. Duonos
užteko visiems.
tės,
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Pokaris. Vėl prievarta, netektys, mirtys. 1948 m. Julija ir Prana s atsid(1rė Buriatijos-Mongolijosžemėje. Sunkus ir alinantis darba s kolf1kyje, statybose, prie geležinkelit1.Tačiau surėmę pečius gelbėjo vienas kitą kuo galėjo. Gade ikiai bu vo pirmieji,
kurie subfirė žmones, ieškojo bC1dų ir nežmoniškomis sąlygomis išlikti žmonėmis.
Gadeikių gyvenimą visur lydėjo širdies geru mas. Tai bran giau sias jt! turtas. Julija Gadeikytė liko ištikima savo pačios 1930 m. užrašytiem s žod žiams, kuriuo s ji
skyrė broliui Pranui: ,,Pirmiausia pyniau meilę Aukščiausiam, o po jos seka mamos
geriausios, trečia iš eilės meilė artimo, tebf111
tau saldu dirbti dėl kito . Žmonijai vargą
34
stenkis mažinti, tautai tarnauti, jąją ugdyti."
Įsidėmėtinas Sofijos Lukauskaitės-)asaitienės gyvenim as ir veikla. Jos tėvas advokatas Stanislovas Lukauskas buvo socialdemokratas. Dar jaunystėje, mokydamas is
Liepojos gimnazijoje, dalyvavo judėjime, buvo artim ai pažista mas su P. Kalniniu,
Latvijos socialdemokratų vadu. Už lietuviškų knygtĮ platinimą S. Lukauskas buvo ištremtas. 1904 m. grižęs i Šiaulius kartu su Jonu Jablonskiu, V. Zubov u ir Petru Vileišiu
siekė, kad b(1tų leista spauda lietuvių kalba.
Vien šių kelių biografijosduomenų pakanka, kad supra st um, kokioje aplinkoje
buvo auklėjama S. Lukauskaitė. l 919 m. ji baigė ŠiauLit!gim naziją ir ttĮ pačitĮ mett!
rudeni kartu su V. Požėla ir K. Bieliniu ikfirė partizaninio pasipriešinimo ber montininkams štabą (frontui vadovavo K. Ladyga). 1922- 1923 m. Sofija mokėsi aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje Bedyne, dalyvavo lietuvitĮ socia listų b(1relio veikloje.
1925- 1926m. ji organizavo pirmą gyvulininkystės parodą Lietuvoje, buvo aktyvi visuomenės veikėja.

Antrojo pasaulinio karo metais S. Lukauskaitė daug nuveikė gelbėdama žydus,
kalinamus Šiaulit! gete. Vėliau ji emigravo į JAV.Jos sesuo poetė Ona Lukauskaitė-Poš
kienė buvo ištremta į Sibirą.
Gen. Kazimieras Ladyga, vienas iš kovotojų dėl Lietuvos laisvės, iki 1926 m.
vadovavo Generaliniam štabui. 1926 m. jis atsisakė palaikyti Antano Sme tonos organizuotą valdžios perversmą ir išėjo i atsargą. 1940 m. K. Ladyga buvo įkalintas, o
1941m. išvežtasi Sibirą ir ten sušaud)'tas. Jo žmona Stefanija Paliulytė-Ladygienė ir
keturi vaikai - Algis, Marija, Benediktas ir Joana - jau po karo buvo ištremti i Sibirą.
Už išgelbėtą gyvybę Stefanijai Ladygieneidėkinga Irena Veisaitė, Vilniaus pedagog inio universiteto docentė. Ji prisimena:
„1944metų kovo mėnesi apsigyvenau pas Lietuvos generolo Kazimi ero Ladygos
našlę. Turėdama šešis vaikus ji priėmė mane septintą. Savo vaikam s ji pristatė mane
kaip našlaitę, kuri dabar bus jų sesutė. Vienintelis Stefanijos Ladygienės motyvas priimant mane buvo jos gilus žmogiškumas, artimo meilė. Giliai tikinti katalikė - ji tapo
mano antrąja motina. Ji dalijosi su manim sunkiais ok upacijos ir pokario me tais paskutiniu duonos kąsniu. Ji neturėjo atskiro buto, tame pačiame name buvo SS štabas.
Jeigu mane būtų pagavę, tai Stefanija Ladygienė būtų buvusi sušaudyta Pan eriuose su
visais savo vaikais. Bet jos poelgis, sakyčiau, heroizmas, buvo toks nat C,ralu s, tarytum
kitaip ir bi'itinegalėjo. Man tai suteikė tuo metu nepaprastą saugumo jausmą.
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Stefanijos Ladygienės šeimoje gyvenau iki jo s suėmimo. 1946 m. kovo 14 d. ji
buvo KGB trijulės nuteista ir kalėjo Sibire. Mirė Vilniuje ant mano rankų. Mano san tykiai su visa šeima išliko labai glaudC1siki šiolei. Jaučiu, kad jos vaikai yra mano
broliai ir seserys, o jų vaikai - mano sūnėnai ir dukterėčios.
Aš prisimenu visus man padėjusius išsigelbėti. Tai Ona ir Juozas Strimaič iai,
chirur gas Pranas Bagdonavič ius, Izidori us Rudaitis , Marija Meškaus kienė. Deja,
tūkstan čiams žmonit! sušaudyti reikalingi tik keli vyrai su autom atais, ir jie niekuo
nerizikuoja, išskyrus savo sielą. Tačiau vienam žmogui išgelbėti rei kėjo daugelio žmonių nepapra sto pasišventimo , neapsako mos drąso s, ir jie rizikavo ne tik savo, bet ir
savo vaikų gyvybe."J5
Neįti kėtinas Vilniaus knygų archyvo darbuotojų Juozapo Stakau sko, Vlado Žemaičio, vienuolės Marijos Mikulskos žygdarbis. Knygų archyve ištisus metu s jie slėpė
12 žmonių. Tarp jų buvo Libo, Jaffo ir Jašiunskių šeimo s, J. Žirnau skas, Mira Lisauskienė , E. Kantoravičie nė ir kt.
Išgelbėtoji E. Kantoravičienė prisimena:
,,Nutarėme visų pirma išvesti iš geto mano senutę motiną ir brolio dukrelę, tuomet turėjusią tik ketver ius metu s. Mergaitę Žemaitis perdavė dviem senutėm, kurias
jis įtaisė centrinio archyvo patalpoje. Mama turėjo gyventi buvusiame vienuolyne pas
archyvo darbin in kę Mariją Mikul ską36 , kuri noriai ją priėmė ir laikė kajp tetą, atvykusią iš provincijos.
Mamą atvedė pas Mikul ską vakare. Rytą ji nuėjo į vonios kambarį , bet ilgai n egrįžo.
Mikulska nuėjo pažif1rėti ir pasibaisėjo pamačiusi sukniubusią ant grindų senutę. Matyt,
mirtis buvo staigi - sena moteris, patyru si tiek vargo gete, neturėjo jėgtĮ priešintis.
Aštuntą valandą ryto į darbą ateidavo archyvo darbuotoj ai. Reikėjo nuslėpti nuo
j tĮ mamo s mirti,
Visą dieną Žema itis kambarėlyje, kur jis papra sta i darbavosi, slaptai d arė iš lenttĮ
kars tą. Buvo nutarta palaidoti mamą po grindimi s, nes kito s išeities nebu vo. Grindys
buvo išklotos plyte l ėmis, ir jas išardyti buvo labai sunku. Dirb ti teko labai tyliai ir
greitai, kad iki ryto darbas bf1tų baigtas. Iškasę duobę, Žemaitis ir Stakauskas nuleido
į ją karstą su mamos lavonu . Paskui užbėrė žemėmis, vėl išklojo grindi s plytelėmis ir
uždėjo ant tos vietos daug knygtĮ. Visą sekmadienio dieną iškastas žemes Žemaitis
nešiojo ant aukšto, bars tė palėpėje.
Padėtis gete darėsi vis pavojingesn ė.
Archyve mes slėpėmės l 2 žmonit/. Kasdien mi'1StĮ gelbėtojai atne šdavo lagamin,Į
su duona ir prod uktais. Brangus buvo kiekvienas duon os kąsnis žinant, kaip rizikuoja
žmonės dėl mi'lstĮ. Po l l mėnesit/ mes grižome i gyvenimą.
Niekas iš mūsq neužmiršome, kam turime b(1ti dėkingi, kad išvengėme baisios
mirties Paneriti duobėse. Baisiu laiku, rizikuodami savo gyvybe, mūstĮ gelbėtojai išsaugojo ne tik mus, bet ir mC1st1 tikėjimą Žmogumi ."37
Kunigas Bronislovas Paukštys apie savo gelbėjimo darbus retai užsim indavo .
„Ji'ls manote, - rašė jis, - kad aš daug padėjau žydams , bet man skauda širdi galvojant
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žydų

. tai,. k·ad as• ga1epu
„
jeigu
ap1e
padaryti žymiai
' daugiau,
_
.
"tik Visagalis Dievas būtų apdo.
žydų gelbėtojas visada vaikščiojo tušc101111s
k1senem1s: p~r. daug bu:o vargšų,
kad būtum turtingas, per daugbuvo stokojančiq, kad g~l~t.um: 1s'.ems ~a~et1.
ApiekunigoB.Paukščio darbus pasakojajo išgelbe~1zyda_1.Jis pa~upmdavo švariuspasus,gimimoliudij imaisaprūpino net l 20 žydq vai_k\' ' slepdavo ztdu~ klebonijose ir bažnyčiose, maitino,naktimis išvežiodavo pas patiki mus Suvalkijos zmones.
vanojęs manegeresniusupančio pasaulio s~prat1111u.'. .

Rachilė Rosencveigaitė rašė:

„BrangusTėve. LeiskiteJus taip vadinti, nes ar ne Jūs su ~anim pasielgėte kaip
tėvas? Kaiaš tokianelaimingapo daugelpergyveni mų pas Jus atep u, argi manęs nepri-

glaudėte? Išmanęs niekonereikalavoteir neklausinėjote. Jums buvo viskas suprantama.
Jūs man tik pasakėte, kad pasilikčiau pas Jus, nusiraminčiau ir kurį laiką pabūčiau ..."

1946m. kunigasB. Paukštysbuvo bolševikų suimta s ir išvežtas į Sibirą, kurdešimt meni skaldė akmenis.Į Lietuvą grįžo 1956 m. Sovietų valdžia jam neleido kunigauti. Ilgą laiką keliavoiš kaimo į kaimą ir slapta aukojo šv. Mišias.
Po trečio širdies priepuolio kunigas B. Paukštys l 966 m. mirė. Laidotuvės buvo
kuklios,nes daug kas nedrįso pagerbti vienuolio, Sibiro kankinio. Paminkle iškalti
žodžiai: ,,Lūšnų Paukščiai ir mirę labaimyli Mariją."
1982m. susiorganizavogrupė kunigo B. Paukščio išgelbėtų žmon ių ir vadovaujamiadvokatoAvrahamoTory kreipėsi į Jad Vašemo memorialą prašydami paskelbti kunigą PasaulioTautų Teisuoliu.! iškilmes nuvyko jo draugas kunigas Antanas Sabaliauskas,kurisjo vardupriėmė medalį. Kunigo B. Paukščio atmi nimui buvo
pasodintasmedelisJeruzalėje38•
Šiaulių dramosteatro aktoriaus,o holokausto metais - Vilniaus geto teatro įkt1rėjo IzraelioSegaliodukterį Rach ilę gelbėjo aktorė Galina Jackevičiūtė. 1961 m. L
Segalisjai parašė: ,,...aš niekada neužmiršiu Tavo pagalbos Rachilei, gelbsti nt ją nuo
pražūties; Tu tada taip smarkiairizikavai."39
Georgijus Petrovas, gimęs 1932m., dabar gyvenantis Kaliningrad e, yra iš mišrios šeimos- jo tėvas rusas, o mama žydė. Be visų kitų išbandymt1, karo metais jam
teko kovotidėl būvio. G. Petrovas gimė ir ilgą laiką gyveno Lietuvoje. Prieš karą jis
lankė rusų mokyklą (motyvas- tėvo atminimui), ją baigė 1938 m. Karo metais ŠiauliL!
gete, kur kaliniaitarpusavyjebendravolietuvių arba jidiš kalba, jis jautėsi balta varna.
Motina už kepalą duonos pasamdė jam ivrito kalbos mokytoją. ,,Juk berniuka s turi
suprasti,kokiamDievuimeldžiamasišiame gete."
Šiaulių geto medžiaga,saugoma Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje,
leidžiaobjektyviai jvertinti, kodėl buvo mokomasi vienos iš žydų kalbų. Anketoje
apie Rubinšteinų šeimą nurodyta, kad G. Petrovas - augintinis, jo gimtosios kalbos
- jidiš ir lietuvių; šiepunktai užpildyti kita ranka ir kitok iu rašalu . Įrašai daryti vėliau,
matyt, po to, kai nuspręsta Georgijų mokyti ivrito kalbos.
Plačiai žinoma„vaikLĮ akcija"nepalietė Georgijaus, nes jis buvo palyginti aukšto
ūgio berniukas. Pagalsusitarimą darbininkai iki pamainos pabaigos paslėpė jį Fren-
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kelio avalynės fabrike, o po to, glaudžiai apspitę, išvedė berniuką už fabriko sienų.
žydq darbininkai i fabriką ir atgal buvo lydimi sargybinių, lietuvių darbin inku s sargyba saugojo tik prie vartų, o mieste jiems nereikėdavo eiti kolonoje.
Vėli au Georgijus slapstėsi įvairiose vietose. Atvykęs jo dėdė lvanas Petrovas, tėvo
brolis, išsivežė berniuką į Daugpilį. Čia pr ieglobstis buvo patikimesnis, nes abu bu vusio baltagvardiečio l. Petrovo sūnūs tarn avo vokiečių arm ijoje. Vėliau dėdė išsiuntė
giminaiti į tolimą vienkiemį, kad šis susipažinti.Į su evangelija ir rustĮ tikėjimu.
Paskutinis epizodas: ,,Aš atsibudau naktį ir pamačiau palinkusį virš savęs vokiečių karininką. Pirma minti s - ,,vaikq akcija". Aš nusiritau po lova, tačiau karininkas,
ištiesęs stiprią ilgą ranką, ištraukė mane. Atmenu, kaip mane mėto į virš t! ir kalba:
„Na na, paskraidyk , nes ant žemės tu jau prisišliaužiojai." Po to aš sėdėjau ant jo kelių
vienais marškiniais už stalo, o senelis Provas mane egzam inuoja tikyb os klausima is.
Pusbrolis kalba, kad gerai būtų išmokti vokiečių kalbą, tik jau laiko nebėra ..."
Gyvybės

kaina

Karo metais už žydų gelbėjimą grėsė įvairios bausmės. Jei žydus slėpęs asmuo,
išduotas valdžios atstovams, aiškindavo, jog tai darė dėl pinigų, jam buvo skiriama
trys mėnesiai kalėjimo. Tie gelbėtojai, kurie savo veiksmus motyvavo kaip kataliko
gailestį žūva nčiai gyvybei, buvo prisk iriami prie partizanų, jt! šeimos kartu su mažameč i ais vaikais sušaudomo s, o ūkiai sudeginami arba perduodami įskundėjui.
Štai keli tragiški pavyzdžiai:
Vytas Vaitkus - už paga lbą žydam s sušaudytas;
Vytautas Žakevičius - už žydų slėpimą ir pagalbą jiems sušaudytas;
Bronius Jocys - žuvo IX forte;
Vytautas Kadzevičius - sušaudytas;
visa Kerzt1šeima - sušaudyta;
Antanas Koženauskas - sušaudytas;
Jonas Miniotas - sušaudytas kartu su žydais;
Petras Požėla - sušaudytas;
Simonas Rimkeviči us - sušaudytas;
Jablonskit! šeima - sušaudyta kartu su slėp tais žydais;
Viduklės miestelio klebona s, mėginęs bažnyč i oje paslėpti 30 žydtĮ vaiktĮ ,
sušaudytas kartu su jais;
Juozas Rutkauskas - sušaudytas.
1996 m. lapkričio 18 d. dienraštyje „The Sydney Morning Herald" rašo ma: ,,Tarp
Lietuvos žydL!bendruomenės Juozas Rutkau skas buvo žinom as kaip Viln iaus O karas
Schindl er is."
Kaip ir Schindleri s, įamžintas knygoje ir filme už heroji škus veiksmu s gelbstin t
lenh1 žydus Antrojo pasaulinio karo metais, J. Rutkauskas slėpė žydus savo namu ose
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ir padirbinėjo jiems dokumentus; taipjis išsaugojo daugiau kaip 150 gyvybių. 1944 n1.
nacių okupantaijį nužudė.
J. Rutkauskui po mirties suteiktas „Teisingojo tarp tauttĮ" titulas - vienas žymiausių Izraelio valdžios apdovanojimų kitatikiams, gelbėjusiems žydus nuo sunaikinimo.
Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo archyviniame fonde yra žinitĮ, kad Vytautas
Juodka, Romualdo, 1941 m. gruodžio 12 d. buvo suimtas, uždarytas į Vilniaus sunkiųjų darbtĮ kalėj imą ir 1942 m. sausio 31 d. perduotas Ypatingojo bifrio žinion.
Saugumo policijos archyvinio fondo suimtų ir sušaudyttĮ asmenų kartotekoje
įrašytas Vytautas Juodka, gyv.Vilniuje, Domaševičiaus g. 6- 9. Savo bute jis slėpė du
žydq tautybės asmenis - Mirjamir lzabelą (pavardės, tėvq vardai ir gimimo metai nenurodyti), pabėgusias iš geto. Už tai l 942 m. sausio 3 1 d. jis sušaudytas Paneriuose4o.
Tebus atleista, kad paminėti ne visi nukentėjusieji.
Ir dar viena ištrauka, šį kartą iš E. Roberto Gudkin do prisim inimų. Jis buvo
Globėjų tarybos prie Žydų pagalbos krikščioni ms gelbėtojams fondo, sukurto
l 986- l 987 m., pirmininkas. ,.Šiuoatveju mūsų darbas - pavėlavęs žydų bendruomenės noras pareikšti pagarbą ir, kada tai būtina, suteikti pagalbą tiems krikščio
nims,kurie rizikarnsarn g~"Tbe,o dažnai ir savo šeimos narių gyvybe, kad išgelbė
tų žydusholokaustometu. t-lanyėiau, kad tokie žmonės, veikę pavieniui didžiausio
XXamžiauskošmaro tamsybėse, ir bus žymiausi to amžiaus didvyriai."
t-luziejaus arch}'\'esaugoma medžiaga apie Lietuvos dvasininkus (lietuvius ir
lenku , rusus ir baltarusius), kurie tiesiogiaiir netiesiogiai dalyvavo gelbstint žydus.
Sakydami„netiesiogiai",
kalbame apietuos dvasininkus, kurie patys žydų neslėpė, bet
jų patariami tai darė jų parapijiečiai. Tainebuvo parodomojo gailesčio išraiška; šitaip
buvo formuojamavisuomenės nuomonė apie tas parapijas. Be to, jie aprūpindavo
žydusklastotaisdokumentais,rūpinosi materialine parama ir pan. Be jau minėtų, štai
dar keliolika:
PavelasBabuleviėius, 1eėių miesteliokunigas;
VincasByla,kunigasiš Šiaulių;
AnaBorkovska, PaviJniovienuolė;
AndžejusGrodskis,kunigasiš Vilniaus;
AntanasGobys,kunigasiš Pasvalio;
BroniusGotautas,vienuolis;
FeliksasJereminas, kunigasiš Šiaulių;
JefstafijuKaliskis,kunigas iš Kauno;
FeliksasKapoėius, kunigas iš Kauno;
)anasKretoviėius, kunigas iš Vilniaus;
JuozasLiubšys,Joniškėlio kunigas;
RapolasLiukas,kunigasiš Prienų;
Vaclova ~lartinkus, kunigasiš Židikų;
PolikarpasMacijaukas,Kolainių klebonas;
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Stanislavas Milkovskis, Naujosios Vilnios kunigas;
Simonas Morkūnas, kunigas iš Kauno;
Vladas Požėla, kunigas iš Šiaulių;
Juozas Stakauskas, kunigas iš Vilniaus;
Ipolitas Hruščelis, vikaras iš Verkių;
Aloyzas Jaunius, kunigas iš Kauno.
Okupacijos laikotarpiu kunigus įkali ndavo, daugelio jų likimas iki šiol nežinomas. Baigiantis karui, nemažai j ų tu rėj o emigruoti, kiti jau po karo buvo ištremti

i Sibirą.
Kasbuvo nutyli ma

Išskirtini keli gelbėjimo proceso aspektai, kai susiduri ame su nutylėtom is dekurios dažnai sunkina išsamų proceso suvokimą.
Tyrinėjant mokslines publikacijas (tai daugiau kaip 200 straipsnių laikrašči uose
ir žurnaluose, taip pat knygos) atsižvelgiama į pateikiamos informacijos objektyvu mą, informacijos šaltinių pati kimumą, šifruojam i „nutylėj imai", tikslinami vardai,
pavardės ir vietovardžiai. Apžvelkime keletą būd ingų to laikotarpio pavyzdžių.
1944 m. gruodžio 14 d. ,.Tiesoje" išspausdinta M. Eglinio apybraiža „Moteris
d idvyrė" apie Mariją Leščin skienę . Smulkiai pasakojama apie pagalbą Kauno geto žydams, tačiau nepaminėta nė viena pavardė. Daug vėliau išaiškėjo vienos išgelbėtųjų
asmenybė - tai žydtĮ tautybės mergaitė Gita Bereznickienė-Abramsonaitė. Izraelio
suteik1as Pasaulio Tautų Teisuolio vard as pasiekė Lietuvą po pusės am žiaus, jau po
M. Leščinskienės mirties••.
1945 m. kovo 13 d. ,.Tiesoje" paskelbta to paties autoriaus apybraiža „ž moniškumo pergalė" apie Antaniną ir Joną Paulavičius. Neminimos išgelbėtų žydų nei pa vardės, nei vardai. Apie juos sužinojome tik po kelių dešimt mečių. Tai buvo J. Fain,
A. ir M. Neimarkos, gydytojas !pas su žmona, M. Krakovska. A. ir J. Paulavičių bei jų
vaikl1Da nutės ir Kęstučio žygdarbis pripažintas 1983 m.'1
1945 m. birželio 15 d. laikrašt)i e „Tarybq Lietuva" išspausdinta vėl to paties autoriaus apybraiža „ Kūdikio gelbėtoja" apie Juliją Dautartienę. Minimas žydų mergaitės
vardas - Ariela ir pirmoji tėvo pavardės raidė - .,A".Tyrinėj ant nustatyta, kad mergaitės tėvas - gydytojas Jokt1bas Abramoviėius • Toje pat apybraižoje minima ir .,Gyd.
B." Be abejonės, kalbama apie vaiktĮ prieglaudos vedėją gydytoją Petrą Baublį ....
Šios trys senos publikacijos gerai atspindi epochos dvasią ir jo kil1 neai kumų
dėl jų nek-yla.
Dabar panagrinėki me didesnės apimties darbą ir jame pateikt:) gaus ią infortalėm is,

11

m aciją.

.,Atgimimo"H [aikraštyje 199 1- 1992 m. (iš viso 16 numeritĮ) i p.iusdinta didelis pluošta rankrašt inės medžiagos, pa,·adinto „LietuvitĮ kova už žydų l.ti vę".
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Paskelbta keli šimtai gelbėtojų ir išgelbėtųjų pavardžių, nurodyto s jų profesijos, ikikariniai, karo meto ir pokariniai adresai, aprašomos gelbėjimosi aplinkybės, žmonit)
likimai ir kitos tyrinėjimui svarbios detalės. Tyrinėjant pateiktą medžiagą autoriams
kilo vis daugiau klausimų: kodėl tiek daug nesutapimų rašant apie šeimas, kurių gelbėji mosi detalės seniai žinomos ir patikrintos, kodėl tos pačios pavardės ir vardai
kartojasi įvairiuose Lietuvos regionuose?
,,Elena Žalin kevičaitė- Petrauskienė slėpė ir globojo mažametę Daną Pomerancaitę, ku rią buvo atsivežusi Vokietijon ."' 6
jau septintojo dešimtmečio pabaigoje buvo aišku, kad „Dana", ,,Danutė" - tai
Suzi Pomerancaitės slapyvardis.Iš Vokietijos į Lietuvą E. Žalinkevičaitė- Petrauskienė
kartu su vaikais grįžo tuoj po karo" .
Dar trys žinutės. Kuršėnai: ,.MokytojasPranas Laucevičius slėpė ir globojo Rūtą
Gurevičit1tę [taip pavardė parašyta „Atgimime". - V. S.] iš Telšių"• 8 ; Telšiai: ,,Jadvyga
Kudirkienė slėpė ir globojo keletą Telšių žydų"' ; ,, Laucevičienė Ežero gatvėje slėpė ir
globojo Gurvičiūtę iš Telšių.";o
Visosežinutėse kalbama apie tą pačią šeimą iš Telšių, iš tiknĮjų gyvenusią Ežero
gatvėje: Laucevičienė - motina, jos vaikai - Pranas Laucevičius ir Jadvyga Laucevičiū
tė-Kudirkienė (jos pirmojo vyro pavardė - Feliksas Kudirka) . Gelbėjo Rūtą Gurvičiū
tę ir jos bei Prano sūnų Telesforą •
Tik po penkerių metų išaiškėjo, kuo remiantis buvo pateiktas rankraštis ir medžiaga išspausdinta „Atgimime". 1996 m. vasarą kūrybinės komandiruotės Čikagoje
metu garbus išeivijos istorikas p. Jonas Dainauskas pasi ūlė susipažinti su pluoštu anketų (iš viso 231), kurias daug metų saugojo savo archyve. Anketos buvo išplatintos
perkeltųjų asm enų stovykloseVakarų Vokietijoje (Hanau, Rotenbu rge, Liubeke ir kitur). Anketą sudarė Lietuvos tautinės martirologijos cent ras (toliau - Martirologas).
Anketos tema - žydų tautybės asmenų globa nacių okupacijos me tais Lietuvoje; kas
žinoma apie lietuvių pagalbą žydams, kokia ji buvo, kas ją teikė, ar pažįsta žmonių,
kurie dėl šios pagalbos nukentėjo. Lietuvių išeivių buvo dešimtys tūkstančių, į anketą atsiliepė vos pustrečio šimto. Tači au tie, kurie ryžosi padiktuoti atsakymus arba
užrašė juos savo ranka, pranešė tik tai, ką tiksliai žinojo. Anketa buvo anoniminė ir
tikrovės niekas negražino, nemelavo. Pirmoji anketa užpildyta 1947 m . spalio 18 d.,
paskutinė - 1948m. rugsėjo l d.
,.Atgimime" išspausdinto rankraščio autoriai naudojosi Martirologo anketomis.
Sistemindami jose pateiktas žinias admin istraciniu-geografiniu principu, jie savo
nuožiū ra „ištaisė, patikslino" duomenis, dažnai iškraipydami tikrąjį anketLĮ tekstą ir
pakeisdami prasmę .
,,Atgimimas": ,,Kaunas. Mockaitis J., diplom. agr., globojo ir šelpė žydtį gimnazijos direktorių Šulvaserį." 52
Martirologas (anketa Nr. 4): ,,Dipl. agr. J. Mockaitis, gyv. Kaune, darė pastangų
globoti ir tuo atveju, jei iš Kauno geto pabėgtų, paslėpti buv. žydtĮ gim nazijos direktorių Schulgasierį [kalbama apie Bernardą Šulgaserį. _ v.S.l." 53
9

51

gclbljlma,

555

„Atgimimas": ,,Romualdas Gugis, gyv. SavanoritĮ pr., globojo ir savo namuose
kuris anksčiau gyveno Jonavos g-vėje ir č ia turėjo savo fabri ką."S<
Martirologas: ,,Gugis Romualdas, Kaun as, savanorių pr. Fabriko savin inką inžinieril) Kaune Jonavos g-vėje. Inžinieriaus šeima buvo remiama maistu, paslėptas jų
turta s."55
Elena Gugienė, Romualdo Gugio žmo na, savo prisiminimuose rašo, kad fabrikas priklausė Živčiūnams, kad jų turtą slėpė Gugiai. Zivčiūnienės nurodymu E. Gugienė jai į getą perduodavo reikalingus daiktus. Živči(mai buvo išvežti i koncentra cijos stovyklą Estijoje, o Gugių šeimoje slapstėsi Gražina Suvalskytė , kuri laimingai
sulaukė karo baigties56•
Lietuvos tautinės martirologijos centre surinktas anketas būtina išsaugoti tokias, kokios jos mus pasiekė. Jas galima tik komentuoti, nes tai labai vertingas istori nis palikimas.
Džiugu, kad po kūrybinės komandiruotės į Lietuvą atkeliavo ne tik Martiro logo
anketos. Užrašyta nemažai pris iminimų, gauta nuotraukų, la iškų ir kitų dokumen tų
apie JAV gyvenančius V. ir A. Paulionius, O. ir J. Krikščiūnus, A. Didžiulį, J. Dainauską, J. Dagį, kun. J. Želvį, rabiną Sniegą, V. Misiūnaitę, S. Vanagaitę- Petersonienę
ir visą Vanagų šeimą, E. Stankevičiūtę-Lukauskienę, J. Paruškevičių, prof. P. Mažylį,
kun igą S. Morkūną, S. ir A. Žilevičius, O. ir J. Tamulaitytes, A. ir J. Va.laičius, Konstanciją B ražėnienę, prezidentą J. Grinių, žymų keliautoją Antaną Pošką ir išgelbėtus
žydus - Ruveną Levitaną, Gitalą Goldbergaitę, O lgą Gurvič iūtę, Oną Mendelevič iūtę,

slėpė vieną žydų tautybės i nžinierių,

Šliomkę Vilkomirskį.

Taip buvo išaiškintos dar vienos istorijos detalės. Vienoje iš Martiro logo anke tų
min ima, kad „Kaune O. Krikšč iūnienė išgelbėjo žydų tautybės mergaitę". Daugiau
jokilĮ detalių, jokių smulkmenų. Tuo tarpu Čikagoje mane susirado Onos Petrauskaitės- Krikščiūnienės duktė Danutė Krikščiūnaitė-Karužienė ir štai ką papasakojo:
„Ši mergaitė buvo mano mamos mokinė Kauno meno mokykloje. Mama dėstė
pedagogiką. Kartą 1943 metais į ją kreipėsi tuometini s Kauno meno mokyklos direktorius Šlapelis. Jis paprašė, kad O. Krikščiūnienė priimtų Idą Galantaitę pagyventi
kaip tarnaitę. Tėvai pasitarę nutarė ją priimti. Ji buvo pabėgusi iš Kauno geto, kuriame
liko jos motina. Prisimenu, kai ji gyveno tarnaitės kambarėlyje, ant jos stalo g ulėj o
senoviškos s idabrinės šukos ir šepetys plaukams. Manau, tai buvo vienintelis jai likęs
daiktas iš namq. Manau, kad ji buvo gimusi maždaug 1912 metais; sprendžiu pagal
amžitĮ ttĮ žmonitĮ, su kuriais ji kartu mokėsi. Ji turėjo netikru s metrikus, kuriuos jai
i š rašė man nežinomas kunigas. Kokia pava.relebuvo išrašyti metrikai, aš nezinau. bet
mes ją vadinom Elena. Iš visos šeimos tėvai tik man pasakė, kad ji žydė, o nei brolis,
nei sesuo nieko nežinojo. Ji iš veido buvo visai nepanaši į žydaitę, tik labai garbanotais plaukais. Ji manė, kad tai labai nelietuviškai at rodė, ir siuntė mus kažko pirkti
plaukams plauti. Ji tuos plaukus vis plaudavo ir plaudavo, bet man atrodė, kad nuo
to jie dar labiau garbanavosi. Net gim inės, kurie lankydavosi mū s t1 namuose, neįtarė.
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kad ji žydė. Ir pati Ida stengėsi niekam nesirodyti. Net ma~o sesuo:. ~u ri_n_ežinojo
apie jos tautybę, labai piktinosi sakydama, kad „turim tarn aitę, o parnu reikia duris
atidaryti."57
Malonu buvosusitikti ir pabendrauti su Pasaulio TautLĮ Teisuolės K. Bražėnienės
dukra Nijole. Ji papasakojo,kaip jų šeimoje buvo išgelbėta Sara Šilingovskaitė. Po
vyro ir visq giminaičiq žūties Šili ngovskienė pasiryžo gelbėti savo dukrytę. Tai buvo
galimapadaryti, kai geto kaliniq kolona eidavo pro vartus. Žmonės suardė gretas, susispietė į būrį ir išstūmė mergaitę į šaligatvį, prieš tai nuėmę gel toną an tsiuvą. Sara to
neprisimena, bet turbūt šitaip įvyko. (Būdavo ir taip, kad vaikus, kartais miegančius,
išnešdavo kuprinėse.) O čia jau laukė Tetulės (taip buvo vadinam a K. Bražėnienė)
sūnus Mindaugas. Sara atmena, kad pati ėjo per Vilijampolės tiltą ir kad jai buvo labai
baisu. Paskuiatėjo į Aleksotą, į S. Dariaus ir S. Girėno gatvės 30-ąji namą, kur gyveno
K. Bražėni enė-Tetulė.
Čia Sara gyveno kelerius metus. Šviesiaplaukę, žydraakę mergaitę pakrik štijo
Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Sara tapo Kotryna Bražėnaite, neva mirusios Bražėnų
giminaitės dukra. Tetulė ir jos šeima puikiai suprato, kas būtų, jei vokiečiai sužinotlĮ
apie slepiamą žydaitę. Niekas neišdavė.
Kartu su Sara buvo išvestas ir vienas berniukas - Aleksandras Gringhauzas,
klaipėdiečio žydo sūnus. Jis irgi liko gyvas, gyvena JAVsu tėvu. Motina buvo nužudyta čia.
K. Bražėni e nę 1949 m. kovo mėn. sovietai i štrėmė į Sibirą . Mat dvi jos dukras,
dvynes Nij olę ir Vidą, už antivokišką agitaciją universitete rudi eji buvo išs iuntę į Vokiet iją. Mamos prašymu jos nebegrį žo gyventi į Lietuvą. Vida, Nijol ė ir Algimantas
Bražėnai ištisus septyniolika metLĮ stengėsi išvaduoti savo motiną iš Sibiro vergijos
per JAV vyriausybę, bet nesėkmingai. Pagaliau per vieną sovietinį žurnalistą su doleritĮ pagalba pavyko gauti SovietlĮ Sąjungos leidimą K. Bražėnienei em igruoti į JAV.
Tai įvyko 1966 m. gegužės mėn. Niujorke ją išnešė ant neštuv11- buvo labai suvargusi
ir susenusi. M irė 1970 m., sulaukusi 78- erių.
Jad Vašeme K. Bražėnienei pasodintas medis Atminimo giraitėje. Jo sodinti iš
JAV buvo pakviesta Nijolė Bražėnaitė. Pati gelbėtoja jau ilsėjosi amžinybėje58 •
1994m. gruodžio 23 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas" pasirodė straipsnis „TeisuolilĮ
gretos didėja". Jame rašoma: ,,Telšiuose, Plungės gatvės 16-ame name, gyvena gerbiamas pagal darbą ir amžių Adomas Žilevičius, gimęs 1905 metais. Rizikuodamas savo
ir šeimos narilĮ gyvybe jis išgelbėjo nuo pražūties 24 žydų tautybės mergaites . 1941
metlĮ gruodžio 24 dieną, kai buvo likviduojamas Telšių žydų getas, du bal taraiščiai
vedė į Rai niLĮ miškelį sušaudyti 24 žydų tautybės mergaites ir vien ą berniuką. Netoli
duobės vienas iš baltaraiščitJ sušuko pasmerktiesiems: ,, Bėkite. Aš šausiu į vi ršų." Mergaitės pasileido bėgti, pasislėpdamos už eglių, o berniukas liko vietoje, sakydamas: ,,Jei
mano likimas toks, tegu šaudo." Taip ir įvyko - berniu ką sušaudė. Padarę savo darbą,
baltaraiščiai pasitraukė, o mergaitės nuėjo pas netoli tuo metu gyvenusius cikininkus
Žileviėius, kurie bėgles paslėpė, o po dviejtĮ savaičių išskirstė ką kur."
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Čikagoje suUkau kitą šios šeimos brolį - Stasį Žilevičių, žinomą išeivijos liaudies
meistrą,

irgi Pasaulio TautLĮ Teisuolį, kuris papildė pasakojimą:
,, 194 1 m. Kalėdų išvakarėse žydq mergaičių pulkelis pasibeldė į mūsų na1m1 du ris. Jas atidarė Adomas, visas pakvietė į vidų ir žydLĮ mergaitės buvo pasodintos prie
KOčiLĮ stalo. Trys mergaitės liko gyventi mūsų šeimoje, kitos buvo išvestos pas patik imus žmones ir gimines. Kaimynai žinojo, kad pas mus slapstosi žydaitės, bet niekas
neišdavė. Gyvenome tarp gerų žmonių."
Ž il ev ičių šeimoje išs igelbėjusios Rosa Karpu ch -Olschwank , Tova Fein stein -Schn eider ir Luba Kaplanski-Scher gyvena Izraelyje, rašo laiškus į Telšius
A. Žilevičiui ir į Čikagą - S. Žilevičiui . R. Karpuch laiške S. Žilevičiui rašė: ,,Nė
vienos moters po savo mamos n egalėjau vadinti mama , išskyru s Jt1sų mamą, mielas
Stasy. Ji turėjo daug me ilės ir negailėjo dalyti jos visiems supantiems. Ji buvo tauri os
širdies moteris. Amžiną Atilsį Jai."59
Malonu ir naudinga buvo bendrauti su kunigu Juozu Prun skiu, kuris pirma sis
JAVpradėjo domėtis lietuviais gelbėtojais ir išleido knygą šia tema.
Vienai pirmųjų Pasaulio Tautų Teisuolio vardas Lietuvoje buvo suteiktas Onai Šimaitei. Ji buvo publicistė, bet, atrodo, neišleido nė vienos savo knygos. Jos rašiniai įvai
riausiuose leidiniuose pasklido po visą pasaulį. Ji mylėjo knygą ir raštą, ir kiekvienoje išdalytoje knygoje, kiekviename jos ranka parašytame žodyje slypėjo jos širdies geruma s.
Ji maitino ir gelbėjo mirti pasmerktus žmones, visą save išdalijo žmonėms, nepalikdam a
sau nieko, išskyrus nuovargį, skausmą ir kančias hitleriniuose konclageriuose.
O. Šimaitė buvo nepaprastai jautri asmenybė, mylinti gamtą ir visa, kas gyva.
Viename laiške iš Paryžiaus ji rašė savo draugui į Lietuv,i: ,,Gyvendam a Paryžiuje kelis
metelius lesinau balandžius. Sulesdavo jie man kas mėnesį 6 kg geros rt1šies r yžių . Ir
neduok Dieve, jei laiku atskridę nerasdavo pabertlĮ ryžių. Tada snapais dau žydavo
langą. Tai mielas, bet labai karingas paukštis - daug egoizmo - vien sau ir jokio riteriškumo savo damlĮ atžvilgiu."
O. Šimaitė mirė seneliLĮ prieglaudoje netoli Paryžiaus, ir negalima padėti gėliLĮ
ant jos kapo - jo nėra. Pagal testamentą jos kC111ą išsivežė Medicinos fakultetas. Ši tauri moteris išgel bėjo daugiau kaip du šimtus gyvybiLĮ. Didžiausias jos nuopelnas - begali nė meilė žmo nėms iki paskuti nės gyvenimo m inutės ir net po jos.

Gelb ėtojų

atminimo įamžinimas

Penkerius metus Vilniuje gyvuoja ŽydLĮ muziejus. Nedidelėse
eksponuojami žydtĮ kultOros paminklai ir liudijimai apie tautos žūti , vyrauja
holokausto tema. Keliuose stenduose - žydtĮ gelbėtojLĮ Elenos Kutorgienės, Marijos
Lešč i nskienės ir kitLĮ portr etai.
1957 m. Philipo Friedmano knyga „ MLtS tĮ brolilĮ ge lbėtojai"w. Joje rašoma apie
K. G riniLĮ, M. KrupavičiLĮ, J.Aleksą, A. Nekrasovą, K. Borui,) ir kt.
J944 - J9tl9 m.

salėse
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1953 m. Izraelis. Pradeda veiklą visuomeninė komisija , svarstanti, kam skirti
Pasaulio Tautq Teisuolio vardą įteikiant diplomą ir atminimo medalj . Įstatymas dėl
šio vardo suteikimo patvirtintas Knesete (Izraelio parlamente). 1966 m. šis garbingas
vardas suteiktas Julijai Vitkauskienei (diplomas Nr. 184) ir Onai Šimaitei (diplomas
Nr. 191), 1967 m. - Sofijai Binkienei (diplomas Nr. 383). Iki 1998 m. Pasa ulio Tautq
Teisuolio vardas suteiktas 332 Lietuvos piliečiams.
1967m. Knyga .,Ir be ginklo kariai". )oje išvardyta dau giau kaip 400 gelbėtojų ir
išgelbėtqjų pavardžių.

1988 m. Holokausto muziejus Vašington e. Rem ianti s Jad Vašemo instit uto Izraelyje duomenimis, sudarytas 200 gelbėtojLĮ iš Lietuvos sąrašas.
1989 m. Lietuvoje atkuria mas Žydų muz iejus. Jau 1990 m ., ka i mu zieju s dar
neturėjo patalpLĮ, surengta ekspozicija „Kas atsišaukė į SOS signalą", kurioje parodyta
60 gelbėtojLĮ nuotraukt!.
1992m. liepos28 d. Atidengtas paminklas „Mėnulio šviesa" japonų konsulo Senpo Sugiharos atminimui. Šis paminkl as - tai žydų taut os dėkingumo ženklas visiems
gelbėtojams, todėl pastatytas ne Kaune , kur gyveno japonų kon sula s, o Vil niuje , pri e
muziejaus, kuriame suren gta holokausto ekspozicija. Paminklo sukūrimo iniciatoriu s
- Emanuelis Zingeris, autoriai - Goiči Kitagava ir Vlad as Vildži ūnas.
1992m. rugsėjo 23 d. Pirmą kartą grupei gelbėtojq įte iktas Lietuvo s Preziden to
apdovanojimas - ŽūvančiLĮjų gelbėjimo kryži us. Iki 1998 m. šis apdova nojimas įteik
tas 152 asmenims. 1997 m. rudenį pirmą kartą apdo vanoti tr ys Kanados ir viena JAV
lietuvė.

1995m. Atidar yta Teisuolių galerija Valstybinio Vilni aus Gao no žydtį muziejaus
patalpose (Pylimo g. 4). Joje - 102 dideli gelbėtojų portretai. Pagr indini s rėmėjas Amerikos centra s Lietuvoje. Autoriai ir vykdytojai - Mic hail as Erenburga s, Vidas Ilčiu kas, Gajanė Leonenko, Jūratė Razumienė ir Viktor ija Sakaitė.
1997m. Knyga „Gyvybę ir duoną nešančios rankos ..." Sud arytojai: M. Ere nburgas ir V. Sakaitė.
1998m. Paruošta kilnojamoji paroda „Teisuolių galerija", pr itaikyta eksponuoti
neparodinėse patalpose. Dizaineri s - Henrika s Kosta niana s, teks tai - V. Sakaitės.

do s iškarpų, laiškų. Juo s iš įvairių pasaulio šal itĮ siunčia likę gyvi išgelbėt ieji ir jq ar timi ej i.
Sudar yta s ir išgelbėtųjų vardinis sąrašas, kuriame apie 3000 pavardžių ir vardų,
nurodom a, iš kur išgelbėtieji kilę, kur ir pa s ką j ie rado prieglobstį. Tačiau į tą skaičitĮ
neitraukl os tok ios informacijos kaip ši, išspa usdint a „Atgimime ": ,.Felikso Bugaili škio pastan gom is 1941 m. liep os 16 d. iš Šiaulių kalėji mo bu vo palei sta daugiau kaip
200 žmon ių, kur ie buvo atsisakę vykti į getą, už tai SS are štuoti ir paso d inti į kalė
jimą."61 Arba: .,Profesor ius Mažylis ir mokyto ja Petronėlė Lastienė slapta gabeno iš
Kauno geto mažamečius žydukus ir rūpinosi tolimesne jų apsauga ir globa. ""2
Tači au yra ir tokio s informa cijos, kuria rem ian ti s galima atsekti visą vie nos še imo s gelbėjimo procesą . Pavyzdžiui: ,.Goldšteinų keturių asmenų šeimą iš Eržvi lko
gelb ėjo Bronius ir Vanda Ambrazevičiai63 , Bandzinų šeima "", Juški q šeim a 6 5, Kriskių
šei ma 66, Pakut i nsktĮ šeima 67, Pocių šeima 68 , Pui šiq šei ma 69, Stirbių šei ma ; 0 , Sturonų
šeima 71, Tarvainių šeima 72 , Apolinaras ir Ona Žemaičiai. 73"
Gelbėjimą lėmė įvairios prieža stys. Nuoš ird žiai tikin tys katalika i iikininkai negalėjo ramiai stebėti, kaip žu domi kaimynai, gelbėt i a rtimą j iem s buvo šventa pareiga ;
inteligentai sl ėpė žydus, su kuriais kartu lankė gimnaziją, studijavo , d irb o. Dali s gel bėtojų tai aiškina tiesiog noru pr iešinti s okupantų prieva rt ai.
Iš ži nomų mokytojų, gydytojų, advokatų , rašytojų, muzikantų, profesorių, tiesiog tarnautojų gelbėtojų sąraše yra 237 asmenys . Taip pat šiame sąraše yra 120 kuni gtĮ, dvi kunigų sem inarijos , keturi vienuoly nai.
Visi kiti gelbėtojų sąraše - mažų Lietuv os mies telių gyventojai , paprasti kaim o
ūkininkai, patys auginę duoną ir s ugeb ėj ę da lytis ja su art im u.
Šį straipsnį norėttĮSi baigti ištrauka iš Tal mudo : ,.Teisuolių darbai - tai gr(1dai,
kuri e gali ilgai ir tyliai gulė ti istorijos dirvo je, kol, pajutę š ilumą ir drėgmę, s ukaupę
savyje naujus, sveikus syvus , pradeda dygti , žydėti ir nešti gausius vais ius." Mu ms
reikia tik atmin ti ir išsaugoti. Tauta gyva savo atmintimi.

Nuorodos
1

Išvados

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejau s Gelbėtojų skyriaus arc hyve sudary tas daugiau kaip 2300 šeimų, Lietuvos teritorijoje gelbėjusių žydu s, vardi nis sąrašas.
Jame nurodytos gelbėtojų pavardės, kur tuo met u šeima gyve no , kuo vertėsi, kiek tu rėjo vaikų, gelbėtų žydų pavardės ar vard ai, išgelbėtų žmonit! skaičius. Jei žydų še imai
ar pavieniams asmenim s išsigelbėti nepavyko, aprašomas jų ir gelbėtojų likima s.
Pagal dokumentuo se rastus adr esus, kaimym1 liudijimu s išsiuntinėta ank e ta, i
kurio s klausimus atsakė 887 šeimos. Gauta nemažai nuotraukų, prisimini mtĮ, spau -
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RESCUE
0f JEW
S

The first Jewish sett lers came to Lithuania in the 14th century, dur ing the reign of Gediminas, the Grand Duke of Lithuania. Over the centu ries the Jews were a comparatively small,
but very original community in Lithuania. The Lithuanian Jewish commun ity occup ies an
important place in the history of the Jewish people for its contribution to Jewish culture.
From generation to generation Jews and Lithuanians lived peacefully side by side. ln 1939,
the population of the Jewish community was 240,000 people . During the Nazi occupation ,
94 out of every 100 Jewish people were executed by the Nazis. Nevertheless, hundreds of
Jews were rescued by the Lithuanian, Polish, Russian or Byelorussian people .
The Nazisinflicted different penalties on those who rescued Jews. People, who justified their
actions by saying that they did it just for money, were imprisoned for three months . Those,
whose excuse was based on Catholic morals "You shall not kili", were executed. The same
penalty was inflicted on the entire familyof the rescuer, including infants. The farms of the
rescuers were either burnt down or given to the informer. The activities of such rescuers
were likened to being a partisan, and consequently, capital punishment was inflicted on
them . One Lithuanian rescuer J. Rutkauskas, likethe well-known Schindler, she ltered Jews in
his home and forged identity documents for them . Rutkauskas saved the lives of mo re than
150 Jews. ln 1944, he was executed by the Nazis.Aher his death , his name was added to the
list of"Righteous Gentiles" by lsrael.The archive of the Gaon Jewish Museum in Vilniushas
a Register, which holds records the names of 2,300 family-rescuers. Among them are: 237
representatives from the intelligentsia - teachers, doctors, lawyers, writers, musicians and
professors; 237 office emp loyees; 120 priests; two semina ries;four mo nasteries. The Register
of rescued Jews holds records of 3,000 na mes.
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HOLOCAU
ST IN LITHUANIA1941- 1944

jo urnai Genocidasir Rezistencijapublished articles wr itt en by both employees of the Centre
and those of other specialised institutions llithuan ian Institute of Histo ry and th e Vilna Gaon
Jewish State Museum ). Therefore, this book reflects research wo rk on th e Holocau st conduc ted by both researchers of the Centre and Lith uanian histo rians over the past ten years. This
attests to the fact that the historians of our country have been researching this painful and

The Holocaust is by far the biggest tragedy in the history of the 20th centu ry in Lithuania .
During several months of 1941, around 80 percent of the Jews residing in lithuania were

comp lex topic for a number of years. Furthermore it confir ms the fact that th is is not just
a commemo rat ive campaign promoted by the top aut hor ities of the country, but rather a
naturai need and a phase of d evelopment of Lithuania n hist oriography .

murdered (150,000-160,000people). The history of Lithuania has never witnessed sucha
huge number of people killed in sucha short period of tim e. As a result, the Lithua nian Jewish community was essentially destroyed between July and October 194 l. The remaining
Lithuanian Jews were killed between 1942 and 1945. Thus, during the Nazi occupa t ion, a
total of 195,000- 196,000 Lithuanian Jews were killed. Not all Lithuanian Jews perished in
Lithuania, some of them (severalthousand) perished in the Nazi conce ntr ation camps in
Germany, Poland, Latvia, and Estonia.Only 5-1 O percent of Lithuanian Jews survive d the
Nazi occupation and the war. The number of victim s reveals the huge scale of the tragedy .
This was not only the annihilation of a people, but also of the culture, habits, and traditions
nurtured for centu ries;plundered material valuables and ot her property. The Holoca ust, as a
lesson in history, showed future generations what peop le who were blinded by hatred and
who lost moral responsibility were capable of doing.

Articles published in the book are thematically d ivided into five chapters : l ) Major Ghettos of
Lithua nia (Vilniu s, Kaunas, and Šiauliai), 2) the Holocaust in the Province of Lit huania, 3) Lithuanian Police and the Holocaust, 4) Jewish Property and Cultu ral Values, and 5) Rescue of
Jews. The emp loyees of the Centre have mainly researched the Holocaust in t he province of
Lithuania and the role of various Lithuanian police units in the Jewish genocide (t he Holo caust). Articles focusing on this issue, t herefore, prevail in the publicat ion. Th e employees of
the Vilna Gaon Jewish State Museum and the Lithuan ian Institute of Histo ry predominantly
research the histo ry of the major ghettos and the issues of Jewish rescue. However, the limited size of th e publication prevented inclusio n of all art icles on the issue in question publis hed in the jo urn ai Genocidasir Rezistencijaas well as art icles by the employees of the Centre
published in oth er publicat ions. With thi s publ ication we wish to pay respect to t he victims
of the Holocau st, contribute to preserving their memory, and remind the people of Lithu-

Pursuant to resolution No. Xl-1017of 21 September 2010 of the Seimas (the Parliament) of

ania of the crimes of the Nazi occup ational regime and the impact of ideologies propagating

the Republic of Lithuania, the year 2011 year was declared the Year of Rememb rance for the

criminal hatred (racism, chauvinism, etc.) on the relationsh ips among people and nations.

Vietinis of the Holocaust in Lithuania (Valstybės tinios (Official Gazette) 201 o, No. l l 3-5743).

After the Nation al Socialist party came to power in Germany in l 933, anti-Semitism and the

Pursuant to Article 2 of the resolution, a workgroup was formed to prepare a progra mme for

persecu tion of Jews became the official policy of this country. During the Second World

the Yearof Remembrancefor the Victims of the Holocaust in Lithuan ia. The workg roup pre-

War, this policy was transferred to the European countries occupied by the Thir d Reich. Alt-

pared the programme (measures),which was adopted by resolution No. 1754 of 8 Decem-

hough persecution and massacres of Jews were orchestrated by Nazi Germany, in many

ber 2010 of the Government of the Republic of Lithuania, 'Regarding appraval of measures

occup ied countries, including Lithuani a, the Nazis managed to invol ve some of the local

for remembrance in 2011 of the victims of the holocaust in Lithuania'. The Genocide and

inhabitants and collaborating institutions in this crime of genocide . The Nazi propaganda

Resistance ResearchCentre of Lithuania (hereinafter th e Centre) became involved in th is

managed to take advantage of the anti -Communist and ant i-Jewish sentiments accumula-

programme on its own initiative. One of the many ideas of the Cent re, although not forma lly

ted du ri ng the period of Soviet occupatio n and annexat ion ( 1940- 1941) and to persuade

included in the governmental programme, is the preparation of a collection of articles Ho-

some Lithu anians that Jews were the main source of t heir affl icti on and suffering. During

/ocaustin Lithuania 1941- 1944.The jou rnal Genocidasir Rezistencija pub lished by the Centre

the pe riod of lndepende nt Lithuania, no one could possibly imagine that the relationsh ip

since 1997 has published a number of articles dedicated to the history of the Holocaust in

between Lithuan ians and Jews wo uld take such a turn and that ther e would be so much

Uthuania. The authors of the journal though it wo rthwhi le to publish a separate book w hich

hate and grievances. When preparing for the war w ith the Soviet Union, the author ities of

would contain selected important articles on the Holocaust and reveal various aspect s of

the Thi rd Reich planned that the war in the East wou ld significantly differ from the war in

the history of the Holocaust in Lithuania in a focused manner, thus giving everyone inte-

Western Europe . ln March 194 1, Adolf Hitl er emphasised that the wa r with the Soviet Union

rested in this topic an opportunity to find an article of interest in a singl e pub lication. The

would be a fight to t he deat h between two incompatible ideolog ies (Nazism and Bolshe-
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vism),the war of world views.AII real and alleged enem ies of Nazism were to be mercilessly
destroyed.Hitler believed that in the war t o the death w ith Bolshevism , it was not necessary
to observethe usualrules and standards of war. The Nazis bel ieved t h at Jew s were th e main
enemy of the Third Reich. ln Hitler's view, the Wehrmachtwere not abi e to carry ou t the tasks
of the war of ideologies and world views. This was therefor e to be carried o ut by special
operation/action groups (Einsatzgruppen) operating behi nd th e li nes of t he Wehrmacht and
subordinateto the ReichSecurity Main Office (Reichssicherheitshauptamt, herein aft er RSHA).
ln the preparation to attack the Soviet Union, the Nazis formed four o p eration g roup s: A, B,

e

and D.Their commanders were directl y appoin ted by Heinrich Himml er and Reinh ardt Hey-

and com muni cate with non-Jews without the perm ission of the authorit ies. lnfr ingem ent of
th ese prohibition s was t hreat ened with the death pena lty.
Jews who lived in the p rov ince (counties and ru ral areas) were dr iven to g h et tos and special
camp s, wh ich were dest royed after a few weeks. Two phases in the massacre of Jew s liv ing
in th e prov ince co uld be iden tifi ed. The fi rst is betw een the end of June and mid July 1941.
During thi s per iod , th e main reason for persecut ion was po lit ical. Mos t of th e Jews who were
detained, incarcerated, and shot were Commun ists, members of Komsomo l, and offi cials o r
suppor ters of t he Soviet governm ent. For the same reasons people of ot her nati o ns (Lit hu anians, Russians, and Poles) were also per secuted . During th is perio d mainly Jewish me n

drich. Each army group (North, Centre, and South) was appointed on e opera tion group. The

were persecut ed. Wom en and children were rarely killed . The Nazi government

Northern Army Group which was to occupy the Baltic States and adva nce in th e direction of

(war comma nd ers, officer s of security pol ice and 50, and late r cou nty comm issio ners) led

Leningrad was appointed operation group A subdivided into 2nd and 3rd ope rati o n squads

the persecution and killing of Jews. Howeve r, from the very beg inn ing of t he Nazi occupa-

(Einsatzkommandos)and l a and l b special squads (Sonderkommandos). 55-Brigadenfurer

t ion, Lith uanian adm inistrativ e bo dies were also invo lved in this p rocess (di st rict governo rs,

Franz Walter Stahlecker was appointed the Comma nd er of group A ope rat ing in Lithuania

burgomasters , and chiefs of rural d ist ricts ), the Lithuanian po lice, and the troo p s of the auxi -

and SS-Standartenfurer Kari Jagerlead the 3rd operation squad of g ro up A. Historians disa-

liary po lice, the so-called baltaraiščiai (they wore whit e armba nd s).

gree asto whether Adolf Hitler and oth er comm ander s of the Third Reich m ade th e decision

age ncies

The second phase covers t he period betw een the end of July 1941 and Nove m be r 194 1. Th is

to destroy all Jewsprior to their attack on the Soviet Unio n or the d ecis ion was made in the

is th e period of racial geno cide. ln thi s period Jews were not pe rsecuted for politica l reasons,

first weeksof the war with the Soviet Union. Recent studies in the hi st ory of th e Holocaust

but because they were Jews. During thi s period almost all the Jews in t h e province we re

tend to confirm the proposition that t he Finai Solution (Endlosung) was made in the second

kill ed . The most int ensive massacre t ook place fro m August 1941 unt il mid -Septe mbe r 1941.

half of the summer of 1941.

Prior to the mass execution of Jews in the provinc e, temp orary ghettos and isolat ion camps

Before the Nazi- Soviet war, around 208,000 Jews lived in Lithu ania. ln th e first days of the

were set up. This was the prepa rat io n stage for mass mu rder. Ghett os in th e province were

war, around 8,000- 9,000Jews might have manag ed to retre at to t h e depths of th e Soviet

set up from th e end of July 1941 and up unt il mid Augu st 1941. A par ti cula rly important

Union, others stayed in Nazi occupied Lithu ania. The genocide of Jew s (the Holoca ust) in

point in t his pe riod is a secret lette r No. 3 dated 16 August 1941 writte n by Vyta ut as Reivyt is,

Lithuania can be divided into three periods: l) th e end of June 194 1- November 1941 (with

Oirect or of the Police Department, regard ing th e detention of Jew s and the ir mob ili sation in

two subperiods: a) the end of June 1941- mid July 194 1 and b) t he end of July 1941- Novem·

special ly designated areas. Follow ing the orders of Nazi and Lit huania n offi cials, all Jew s in

ber 1941); 2) December 1941-March 1943; and 3) Apri l 1943-J uly 1944.

t he p rovi nee we re d riven to ghettos and camp s, pr ior to the fina i liq uidatio n of th e ghettos

The first period was the most appalling and t ragic fo r th e Jews o f Lith uania . The massacre
of Jews started in Lithuania during the first days of the war. Even be fore th e formation of

and isolati on camp s. Before liqu idat ing the ghettos and camps, in many locat ions all surv ivi ng Jews wer e killed : women , child ren and old people.

ghettos (end of July 1941-August 1941). thousand s of Jews we re murdered here. The ear·

Execut io ns w ere carried o ut a few kilometre s outside t he ghe tt os and camps , in th e fo rests

liest organised massmurders of Jews were carried out in the areas of Lit huania adjoi ning

and fields. The main executo r of the massacres in th e province was the mob ile de tachmen t

Germany (Kretinga and Tauragė Counties) and in Kaunas. Th e massac res and pogroms were

un der SSObe rsturmfuh rer Joachim Hamann (consisting mainly of the 3rd corps of the Kau-

organised by the commander of the German Security Police and 50 (security services) A
operation group, SS-Brigadenfurer Stahlecker, and his sub or dinat es, o ffi cers of t he Gestapo
and SD.ln July 1941, systematicJewish massacresbegan in Kaunas Fort VII, Vilnius (Paneriai),
Šiauliai, Panevėžys, and other town s of Lithuania . Alongsi d e th e arrests and murders, Jewish
ghettos and interim camps were established. The bigge st gh ettos wer e set up in Vilnius,
Kaunas,and Šiauliai. The Jews imprisoned in the ghettos had no rig ht t o leave t he g hett o

nas 1st Nat ion Labo ur Prote ction Battalion [Lit/J.acronym TDA]), local self-defe nce troops
(Zarasai, Kupi škis, Jonava, etc.), local auxi liary police unit s, and po licemen o f local uni ts. The
massacres were carried out by several thousand diff erent po licem en. German Gest apo offi cial s somet imes lead t he mass shoo ting s, but t here were many rur al towns w here Jews we re
massacred withou t dir ect German involvemen t . The last mass killing of Jews in th e province
was carried out in Lazdija i (3 Novembe r 1941) and Vilkaviškis (15 Novemb er 1941). By the
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m1ddleof November1941,almost all Jews hving in the province had been killed. Onlya
smallpercentageof Jewssurvivedor were rescued by local residents (these could hardly
havebeenmore than 3-5 percent).Thus, by December 1941, around 80 percent Jewsof
remammg111Uthuaniahad been rnurdered (150,000 160,000).Only the Jews irnprisoned

troyed and burned. ln July 1944,around 1,000prisoners of the KaunasGhetto were transferred to Naziconcentratlon camps(Dachau,Stutthof, and Osvencim).On 2 May 1945, some
of the Jews of Šiauliai Ghetto incarcerated,n Dachau were llberated by Amencan troops
Sy the end of the war, there were only 350-500 Jewlsh survivors of the Šiauliai Ghetto. The

mVilnius(around20,000),Kaunas(around 15,000),š1aulia1(around 5,500), and Šventlo nys

total number of Jewswho survlved the Nazloccupatlon and the war was only around 8,000.

(around500)weretemporarilyleft alive.

The Jewish community of Llthuanla (Litvaks)famous for its history and culture was almost

ln the secondperlodof the Holocaust(December 1941-March 1943), there were no mass

completely destroyed.

murdersof Jews. ln thls stagethe Nazisfocused their efforts on the explo itati on of the Je-

The Jewlsh genocide in Llthuanla has certaln characterlstlc features. Persecutlon of Jews

wishlabourforcefor the Germanwar economy.The fasclsts struggled to maximize the use

ln other countries occupied by the Nazls,particularly in Western Europe, took place gra-

of the remainingliveJewishwork forcefor their interests, in particular the needs of the war.

dually, in several stages.ln lithuania, executlon of Jews started from the first days of the

Almostall working-agemen and women were performing various jobs in factories,enter-

war and the Nazi occupation. It can be said that Llthuania was among the first countrles

prises,ghettoworkshops,aerodromes,peat mines, etc. The majority of the Jewish workers

where the Nazisbegan to pursue a policy of total physical extermination of the Jews from

carriedout the workrequiredby the Wehrmachtand fulfilled military orders. Dueto the hard

the outset. ln Western and Centrai Europe,the clvll rights of Jews were first suppressed,

work,food shonage,and poor medicalcaredozens of Jewish labourers died in the ghettos

later, they were transferred to ghettos, and only then did the physical destruction start.

and labourcampseveryweek.The Jewishadministration of ghettos (Jewish councils and
thelrsubordinateagenc1es)
wasof the opinion that Germanswould not liquidate ghettosas
long asthesewereeconomicallyuseful.Therefore,the authorities of the ghettos sought to
max1mise
the numberof Jewishworkersand their productivity.

Eachstage took two years. Complete destructlon of the Jews was the finai stage of a longer process.ln Lithuania, there are no clear boundaries between these phases.Sasically,
discrimination of Jews,formation of ghettos, and physical destruction were carrled out simultaneously. Jewsin WesternEuropewere usually not executed in their home countries,
but in the concentration campslocated in Germanyand the occupied territories of Poland.

ln spring1943,however,the occupational authorities decided to liquidate the ghettosin
Lithuania.First,thiswascarriedout in the easternpart of Lithuania. The litt le Jewish ghettos
of Svieriai,Ašmena,and Švenčionys counties were destroyed first. $ome of the prisoners
weretransferredto VilniusGhetto,others were shot on the spot or on S April 1943 in Paneria!.Jewishlabourcampsin Vilniuscounty subordinate to Vilnius Ghetto were liquidatedin
summer1943by shootingmosi labourerson the spot. On 23-24 September, Vilnius Ghetto

The majority of Lithuanian Jews were executed in the vicinity of the places where they
lived. Jewsfrom Austria, Germany,Czechoslovakia,and France were brought to Llthuania
to be executed.'
Why was the massmurder of Jewsstarted so quickly in lithuania and conducted so forcefully? The following verslon could be proposed as a hypothesis.The genocide of JewsWilS
associatedwith the plansof the authorit1esof the Third Reichto coloniseand germilnise the

washqu1dated.
Able-bodiedmen and women (around 11,000) were sent to concentration

Baltic States.Within the context of the racialpoilcy of the Naz,s,Jewsrepresentedthe great

and labourcampsin Estonia(Vaivaraand Klooga)and Latvia (Kaiserwald) and those Jews

est enemiesto the Aryan raceand thereforehad to be completely exterminated. S,nceL1thu

not capableof working(theelderly,children,and the siek - about 3,500) were taken to the

ania bordered on Germanyand after the war was supposedto become an areacolonised by

Naz,concentrationcampsin Poland(Osvencim,Stutthof, Majdanek, etc.). Severaithousand

Germans,Llthuanian Jewshad to be 1mmedlatelyannih1lated,l.e.no undesirnble elements,

JewsfromtheVilniusGhettoremainedin Vilniusand worked in various companies in Vilnius

in the Nazls'understanding,were supposed to remain 111the strategically,mportant terntory

almostto the end of the Nazioccupation(beginning of July 1944).Not more than 5 percent

and It had to be preparedfor colonlsation. ln addlt,on, to ensurethe secuntyof the front, the

ofVilnius Jewssurv1ved
the Naz1occupation.

Nazissought to annlhllate the Jewsas soonas poss,blc, asthey, according to thc Nalls, wcre

ln autumn1943,the Kaunas
andŠiauliaiGhettoswere reorganlsed into concentration camps.
W1ththe approachof the EasternFrontto Lithuania,the Nazisdecided 10 proceed with 1he

the main sourceof unrest and dlscontent with the occupatlonal force bchind thc line~. l his
encouraged the Nazlsto extermlnate LlthuanlanJcws.

hqu1dat1on
of theseghettostoo. liquidation of the KaunasGhetto began on s July 1944. Unlil
m,dJuly,6,000 7,000peopleweretransferredfrom the KaunasGhetto 10 Nazi concentratlon
camps(Dachauand Stutthof);around 1,000people were executed in the ghetto durlng tlie
hqu1dat1on,
and severalhundredmanagedto escape. The buildings of the ghetto weredes·

• D. l l opar, "Ka1„u...
1poll),1u JlnI ne
'-ll('tl 11q>11
,1cttdH.' 1ll 11c1<1hl·: lktmHul'i \l(,, "''tlt
MJ.'t'
capcu,.010y1moc1mu
11c11111
, Mo<K1J.1,
l'.1\11.M Į,'- 22 21. [l>lllJ Por,1t,•·11,,. l lol<>-.1u,t111

l 1thu.1111,1:
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Another specific feature of the Holocaust in Lit huania is th at th e Naz is managed to involve
a relat ively large number of Lithuanian administrat ive agencies and the local populati on in
the Holocaust. This fact can be partly explained by the fact that, unlike Western and Centrai
Europeancountries, Lithuania initially suffered the Soviet and then the Nazi occupat ion. Due
to the harm caused during the Soviet occupa ti on, a significant portion

of the Lithuanian

The issue of th e own ership o f th e Jewish property was solv ed in a variety of ways . Officially
the Jewish asset s and prop ert y were de clared t he prop ert y o f t he Third Reich and had to
be co nfiscated by the Nazis. The movabl e property was usually di stribut ed and sold to local
residents. Valuables fr om mu seums and archives as well as the most valuable books were
taken to Germany . Valuab le item s of the victlms (gol d jewellery, watches , curr ency, etc.} co l-

population , at least initially , became enemies of Bolshevis m and supp o rter s of Germany. The

lected by the Gestapo men afte r execu t ions, were transport ed to Germany. A lo t of Jew ish

Nazi-Soviet war gave hope fo r an end to the Bolshevik occupat ion and restoration of the

prope rt y remained th e po ssesslon of the local admi nist ratio n and was used for it s need s;

State of Lithuania. The anti-Semitie propaganda of th e Nazis and th e anti -Soviet Lithuanian

some of it became the property of private individu als.

underground movement made anti-Jewish sent iment s and st ereo types even more popular (Bolshevism equals Jewish government etc.}. Therefore, Hitl er's poli ti cs (including that in
respect of the Jews} found more suppor t in Lithu ania than in Western Europe. The Jews, as
has been the casemany times in history, became a conve nien t t arget for revenge and attack,
a sort of scapegoat for the disasters suffered by the Lith uanian na t io n. These factors boosted the extent of the Jewish catastrophe and helped the Nazis to implement the policy of
genocide in Lithuania. The geopolitical situat ion on the eve of t he Nazi- Soviet war provided

Lithuanian society is still very unaw are and has llttle understanding of or empa thy for th e
scope and severity of the trag edy of the Holocaust. Howe ver, in recent years more and m ore
books and art icles appear in our co un t ry on thi s topi c. The Holocaust is after all not o nly th e
problem of the science of history, it is ou r - Lit huan ians - mora l pro blem It is very impor tant t o realise that t he Holocaust was not on ly a Jewish tragedy , but a total dest r uction of
o ur fellow cit izens and there fo re the tragedy of all Lithuania . Such understanding

comes

slowly and not by itself. Effort s of histor ians, educators, politi cian s, and medi a emp loyees

favourable conditions for Lithuanian and Jewish animosity The Jews were afraid of the war,

are required for th is. It is impo r tant to get to know and understand the Ho locaust in ord er

the attack of NaziGermany and were aligning with the Soviets, whe reas th e Lithuanians wai-

to overcome nat ionali st and anti -democrat ic ideologies, develop a democratic society, and

ted for the war and believed that Germany wou ld free Lithuani a from th e Soviet occupation

nurture tolerance and under standing of the other cu ltur e.

and would allow Lithuanians to restore the ir country. Such cxpccta tions of Lithuanians were
strengthened by the mass deportations of Lithuanian cit izens to Si beria carried out on the
eve of the war.The cont ribut ion of Lithuanians to the Ho locaus t, in th e opinio n of histor ian
Valentinas Brandišauskas,was determin ed by the followi ng reasons: 1) the prese nee of the
crim inal element); 2) revenge for some crimes of th e Jews co mmitted

in the first year of

the Soviet occupation; 3) opposite geopo litical interests of the Jew ish and Lithuanian s (the
first ones were oriented to t he Soviet Union , others - to Germany ); 4) thriving anti-Semitism
due to favourable conditions of the war and the Nazi occupation; and 5) strengthening of
pro-Nazi and nationalistic sentiments befo re the war.• A com binat ion of these factor s led
to the particularly tragic consequences of th e Holocaust in Lithuani a. The percentage of Lithuanian Jews killed (90- 95 percent) is one of the greate st of all cou ntr ies o ccupied by the
Nazi Germany. Although the implementat ion of the Finai Solu ti on wit h respect to the Jews
was organised and initiated by the Nazis, it would not have bee n impl eme nted so fast and to
such an extent withou t the active assistance of some part of the Llthuanian administration
and the local population.

• V. Brandišauskas,Siekiai atkurti Lietuvos valstybi11g11111q
(/940 06- 1941 09), Vilnius, 1996,

p. 144.[V.Brandišauskas,Attempts to Restore the Statehood o/ Utluumla (Irme 19,10- September
1941)]
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Jm1fa,28 31 32 4-1
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Gl1l<l111.111,1s
110
Gol<l;mit,1sFlij.1518, 520
Goldštcin,11559
GokF,tcin.1sRom,1s 45
C.,oldi.tcm,1s
Sliom,1>bJ
Golub,1' \br,lllmas 7J, 75
Golub,1s l<.uyA. 78
Gondcckis Jonas 50-1
Gordon Han,1 ~c,9,r9
Gordon,1ik 1'.upcrl.tctnienė 1'lirijam 5-15
Gordonaitė 1.vrovienė 5-1l
Gordonas Ch 9-1,96
Gordonas Pcisachas 88, 89
Goringas lkrm,rnnas 5 16
Gorkis Maksimas 528
Gorovičius Šragas Faivclis 62
Goštaut,1sMarijon,1s2-14, 342
Gotautas Bronius 552
Gothartas 5 l Gottschalkas \-\'erneris l 24
Govša L. 46-1
Graudelts 130
Gražev1č1ene Marija Vanda 545
C.,razcviėius Jonas 545
Gražcviėiutė Vandutė 545
Grafo1nas A 353
C.,rėbliunas Albtnas 124
Grcicius J. 326
C,rcič1us Vtncas 296
(,ricssdorfos 519
Grigalaitis Pranas 543
<,rig,1l,11ticnė Bronė 543
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Gnn.1, kd1,1kJs63
Grinherg,ts khosu.1 (lkJ) 81 lll, 85, 90, 102103, 105
Gnnhcrg,1s M. 88
c.;nngh.1u1.1s
Akk ,mdra.s556
Grinim K 55·
Grimus l 555
Grišai tė 3-18
Gri~kJl,rnskasVladas -141.-162
Grodskis Andicjus 552
Grodzenskis Leiba 62, 111
Grosm,rnas Chaimas 85, 105
Gru,ys Juozas 360, rs
Gru,dvs A. 490
C,ruzdy, B. 155, 163
Gružinskas Petr,1s292
Guchm.inas Grigorijus 28, 32
Gudaiticnė Ona 296
Gudavičius Stasys IT, 18-1.191
Gudelis Adomas 252, 489
Gudclis J. 191
Gudinskis Kopelis 81, 102
Gu<lkindasE. Robcrt,1s552
Gugicnė Elena 555
Gug1sRomualdas 555
Guoga Edvardas 436-4r, -161
Gura J. 253
Gurcvicius Grigorijus -1Gurevičius Leonas 5-11
CiureYičiutė Rut,155-!
Gurlo J.453
c;urskis \ 'in,.1s JJ9, ..l5J
Gurvičicnė E 5•10
Gurnfo1tė Olga 555
Guss,1sI sGmt,1111,
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259, 2- l
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Heydrich.1sRemhardas -. 13,, 1,1. 391
Helem Aronas 128
Helleris Zigmuntas (/llošė) 26
Hemnga, 129
Heringas Augustas 21, -12
Herzhs lheodoras 528
Hilberg G. 32H1lbergasRauhs 54. 425, -159--160
Himmleris Hemrichas 7. 35, -IJ, 50, 5b. t, l, St>,
IJ-. 17!,365,J91, 410,-112,-116,5 1Hing,t,1s Hansa;, l,, 20-22, 2-, 34 \t,, 52,
138,-110. .i-3, -195
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H1rsoYiCiūk (Rake\'h'.1enė) RI\J 2<ll, 290
1-htlcrisAdolfas- . 11, -14,13-, 2-10.265-.!t>o,
286,296,JOS,311,384,515 51-,.32
Hofmcklens \lichehs 105
Hokma.nas J. 90
Horm,mna!-Gust.was 76
Horsta, Wulffas 18
Hru,.:di, Ipolitas 553

lciklw1čm, Dowd,1s 7-1,79
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Peškė (Bernadeta) 2%
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!pas 553
Jrkimenė

Z. 216
JrlikisValentinas414
JsiksonasYehoshua452
IškauskasAntanas 1--18, 51,497
IvanauskasA. 327
IvanauskasV. 124
JvašauskasJuon, 190,374
JvašauskasS. 398
Jvaškev1čius Leonas263, 265
JzraelskisDovydas370

Jablonskiai 551
JablonskisAlfonsas201,217
JablonskisJonas548
JablonskisLeonas367
JablonskisMartynas321-322, 328
)ackevičius J.421
)ackevičiūtė Galina 550
)ackūnas Jonas414
Jaffas549
JagerisKarlas7, 21, 23-26, 64-71, 144,
150-151, 153,168, 171-174, 176,
178-180, 182-186,224-225,265,
267,271-272,286,293,298,304,
323,375,385-392,394-396,398402, 406, 410
Jakimavičius ). 253
)akimavičius V. 498
Jakimavičius VladasPovilas25l
JakysPranas 359, 372-373, 376
JakštasDomas 503
JakubaitisMykolas340, 345, 353-354
JakubaitisS. 345
Jakubau~kasAleksandras415
JakubauskasAntanas 179
JakubauskasJ. 30 l
JakubauskasNorbertas70, 389
)akubčioms Algirdas l 00, 118
Jakutis265
JalbzikovslusRomualdas 544
/anavičius J. 422
Janavičiūtė-Šileikienė Stefanija349
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/ančiukas Jonas 248
Janickas J. 160
Janyfo P. 468
Jankamkas P. 292, 30 1-302
JankauskasS. 234, 327
J.mkehsMotchs 31 1
JankcV1čius Jonas 179
Jankovskis45
Janktmas Andrius 185
Jankūn as Petras 456
Jankūnas Stasys 207, 220
JanovskajaSofip 433, 46 1
Janušas Jonas 282
JanušauskasJustinas 175
Januškevič Nadežda 441
Januškevičius Petras l 55
Janušonis 196
Janutėnas Petras 492
JarmOŠIUS
A. 326
Jarmulavičius Stasys 229
JasaitisA. 345
Jasaitis Stasys 291-293
Jasas V.218
Jaseliūnas J. 163
JasiulisJonas 316, 321
Jasmontienė T. 160
Jasutis Jonas 2 l 8
Jašiunskiai 549
Jašunskis Griša 29, 32, 11O
Jatkunskas Mordechajus 62
Jatulis Izidorius 195
Jaudegis Juozas 415
Jaunei.kaA. 162-163, 405
Jaunius Aloyzas 553
Jaunzemis A. 214
Jautakis P. 2 l 4
Javna1tė Mirija 348
Jeckclnas Friedr ichas 52, 86,414
Jedelis 4 18
Jedicke Georgas 428
Jegelevičius Sigitas 30 l, 327, 5 14, 532, 534
Jeleniauskas Leonas 415
Jelinas Chaima s 88

Jehnas M 540
Jcfi,arova Ana 438- 439, 462
Jcrcminas Feliksas 552
Jcrmakas K. 460
Jerušalmis Eliezcris {Leizcris) 128
Jocienė Juzefa 326
Jocius ). 328
Jocys Bron 1us 551
Jodas Ch. 93
Jodėnas A. 157
Jončas {Jenčas) Kazys 503
Jonika D. 2 19
Jonikas Ignas 414
Jonušas A. 2 l 5
Jonutis Stasys 503
Jordanas Fritzas 67-69, 72, 76,387,389
Jovaiša L. 275
Judelevičiūtė Gita 542
Judelis 180
Juknaitė B. 220
Juočis Bernardas 436-437
Juodis A. 465-466
Juodis Jurgis 435, 442
Juodis P. 124
Juodis Zigmas 93, 403, 450, 463-466, 449
Juodka Vytautas 552
Juotis B. 461
Juozapavičius A. 421
Juozas Vitas-Valūnas 45
Juralevičius Vincas 361
Jurevičius J. 160, 189
Jurevičius Jonas 174
Jurevičius Juozas 179, 415
Jurevičtus Pranas 263, 265-266, 268
Jurgelevičius Simonas 283, 296
Jurgilas S. 322, 327-328
Jurgis J. 455
Jurgulicnė Petrė 29 1, 30 l
Jurjonis {Jurjonas) Stasys 503, 505
Jurkšait1s291
)urkštas V. l 63
Jurkūnas Alfonsas 207-208

Jurkūnas

S. 215

Jusevič1us {Jus1us) Ignas 265

Juška Antana s 291
Juška Jonas 203
Juška Juows 217,503
Juškia1 559
Juzumas V. 216
K acas Aronas 128, 130
Kacas Natanas 349
Kacas V. 542
Kacienė Pesė 371
Kacnelsonas Danielis l l O
Kacucevičius A. 264-265
Kačerauskas A. 220
Kačerginslus Šmerkė 522, 528, 530
Kačiulis Martyna s 435 , 456,461 , 465,
46i-468
Kačkys Stanislovas 142, 160
Kadaravičius Vladas 22i, 234 -235
Kadiševičius Vulfas 368, 378
Kadzevičius Vytautas 551
Kafemanas F.350
Kaganaitė-Tallat-Kelpšienė Dora 160,542
Kaganas Chaimas 73
Kaganas- Rapoportas Samuelis 79
Kairaitis P. 149, 162
K.1kliauskasStasys 145, 161
Kaktys E. 214
Kalakauskas K. 214
Kalendra Kostas 17, 22, 482, 486, 494, -l96498, 508, 5 l 7
Kalimnas L. 253
Kalisk.1sJefstafijus 552
Kalmanovtč1us (Kalmanov1tch) Lalmanas
30-31,513,522-524,528,532-534
Kaliems Andrius 233
Kamberienė Marija 541,547
Kamberb Aleksandra s 541
Kamberis Alikas 547
Kambcris J. 547
Kaminskas Mikas 68, 72,387
Kaminskis Bronius 265,270 271
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Kančiauskaitė-Kuprienė

Zofija353

Kaninas P. 2 19
Kantautienė

L 232
E. 549

Kantoravičienė

Kaplan S. 189
Kaplanas A. 68, 388
Kaplanas Dovydas 547
Kaplanas lcchakas 62
Kaplanas Izraelis 11O
Kaplanas Jakobas 39
Kaplanas O. 92
Kaplanas Šmuclis 62
Kaplanski-Scher Luba 557
Kaplinskis Samuilas47
Kapo čius Feliksas 552
Karalius Albinas 243, 248, 256-257
Karavičiūtė Aufinija 371
Kardokas J. 464- 465
Karečka A. 214
Karpavičius Stasys 177
Karpius Petras (Karpas) 308-309, 314- 315,
322

Karpuch-Olschwank Rosa 557
Karstenis-2.ebrovskis 148
Kartunas Beras 126, 128, 130
Karužienė Danutė

560

Kasparas P.354
Kaspara,·i čiu s Jurgis 246, 259
Kaspariūnas- Kasperskis Leonardas l 53- 154
Kasperavič ius Aleksas 265
Kasperavi či us Kazys 505
Kastanian-Danzig R. 52, 534
Kaš ė ta Jonas 195- 196, 213-2 14
Kašukas S. 27
Kateiva L 163
Katilius Juozas 415
Kaukas J. 252
Kaulinis Leonas 370
Kausteklis Petras 373
Kaušaitė Elena 349
Kauzonas F.378
Kavaliauskas P. 253
Kazakcvičiu s Aleksandras 409, 414

1944

m

Kazbaras A. 216
KazlauskasAntanas 240, 253 , 292
Kazlauskas Bronius 152,2 45, 259
Kazlauskas F. l 63
Kazlauskas V. 46
Kazlauskas Z. 30 l
Kazlauskas (Biliimas) Vacys 45
Keblys Kazys 506
Kckis 206
Kelcait ė (Kleca itė) Frida 338, 342
Kelrnelienė M. 253, 257
Kelpša M. 235
KelpšaT. 465
Kernpneris Vitka 47, 544
Kemzūra Kazys 3 16,32 1
Kemzūra Zenonas 430-43 1, 433, 438- 439,
442,4 46,460 - 464,467
Kenst avičiu s

Stepon as 205
V. 2 19
Kerpauskas Aleksandras 54 7
Kerpauskas Juozas 547
Kerza Teodoras (Kazys Petraitis) 229-231,
Kenstavičiu s

235- 236,396 ,4 04

Kerzai55 1
Keturauskas J. 162
Kilinskas Stasys 229, 235
Kinčinas Z. 220
Kirkila Bronius 67 , 366, 384, 387
Kirkutis Antanas 150,22 4, 229 - 231, 395
Kirnickaitė Henia 368
Kirrinis Herbertas 524, 534
Kiršas Cvi 525
Kisinas Abraomas 525
Kitagava Goiči 558
Kittelis Bruno 36 - 37, 39, 41, 43, 46, 50, 56,
85- 86, 105, l 16

Kizys K. 420
Kižys V. 422
Kybartas J. 160
Kybartas V. 235
Kleckinas Borisas 473,5 18,524
Klein D. 92
Kleinauskas J. 467- 468

Asmtnurdllų

rodyki t

Klėjus

J. 255-256
Klibanskaja Tatjana 545
Klibanskas Abramas 545
Klibanskas Asafas 545
Klibanskas Samuilas 545
Klimaitis Algirdas Jonas 61, 365
Klimas A. 255
Klimavičius Jonas 436
K l imavič ius Viktoras 384
Klioris Petras 365
Kliukas ). 465
Klumbys Izidorius 503, 506-507
Klumbys Stasys503, 505- 507
Kmitas A. 161
Kmitienė 8. 326
Kneitienė S. 219
Knezys Stasys 60, 93,381 , 401-403 , 425,459
Knyrimas Juozas 442, 446, 449, 460-466,

Kovneris Michailas 544
Kozlovskis Vilis68, 74
KoženauskasAntanas 55 1
Kraffc 450
Krakauskas ). 253
Krakovska M. 553
Krasinskas 456
Krasnickas-Audronis Antanas 25-1
Kras nickas- Kros niūnas Stasys 3i5
Krasnickis 242
Kraujelis Petras 224, 232-233
Krausnickas Helmutas 93, 137, 160, 162,
189,3 27, 404

Kravecas Perecas242
Kravecas Šimelis 242
Kravecas z. 90
Kraviėius Leonardas 367, 378
Kreič maris

V. 189
)anas 552
Kriauza Voldemaras 148
Kretovičius

468

Knystautas Zigmas 149-1 50, 224
Kobelevas235
Kobulovas B. 53, l 19- 120
Kochas Karlas Otto 412, 444
Kočanovas

58 1

547

Kolionas Fiselis367
Kolyšas (Kolysz)42- 43
Kolodenko V. 467- 468
Kolokša Romualdas 125
Koltunas Ch. 163
Komskis Zenonas 504
Končius Vladas 264- 265
Kopelmanas Michailas 60, 73, 81- 82, 95. 99,
101- 102, 119

KorablikovasMakaras (Volodia) 45
Komas 543
Korsakas A. 292, 294, 297, 30 1- 302, 328
Koskus l. 420
Kostanianas Henrikas 558
Kostanian-Danzig Rachelė 5 1. 514, 532, 534
Kostrickas Antanas 340
Kotlcris M. 542
Kov,1lcvskis P. 450
Kovneris Aba 44, 46- 48, l 14- 1l 5, l(\l , 544

Kriegas Paulas -l l 3
Krikšėiūnaitė-Karuiienė Danutė
Krikščiūna i

555

O., ). 555

Kripas J. 234
Kriskiai 559
Kriščiūnas Petras 224
Krištaponis Juozas 432,43 6, 452
Kriiinas J. 162, 233-234
Krubelnikai tės

349

Krukas Hermanas l 5, 30, 48, 52, 99, l09110, 112- 113, l 18- 120, 513, 52252-1,528, 532- 534
Krupavičius M. 557
Krusė Hcinrichas 412, 415
Krutulis Antanas 17, 228- 229
Krutulis Jonas 144. 226
Kubiliimas Petras 429
Kubilius A. 162
Kucevič iai 268
Kuč insknja Jadvyga433, 461
Kučinskas Povilas29 1- 294, 30 1- 302
Kudirka l'cliksas 554
Kudirka V. 474, 525
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Kukčikaitis

Jonas 503
Kuklianskis Saulius 248
Kukšas J. 161
Kukta Juozas 240
Kulakauskas Povilas 67, 387
Kulčenickis S. 129
Kulvicas Vladas 173- 174
Kungys Juozas 149- 150, 224
Kunsmonas A. 217
Kuodytė Dalia 350
Kuperšteinienė M. 545
Kupliauskas A. 213, 217
Kuprienė Zofija 348, 352-354
Kuprys K. 161
Kurganovas M. 92
Kurlian čikas Icchakas 63
Kurpis Jonas 154
Kursas (Korsakas) Antanas 292
Kuršelis Ignas 503
Kušnarenka 322
Kutkauskas S. 292, 294, 300
Kutorgienė Elena 541, 557
Kuzmickas Zenonas 4 13
Kuzmina- Dauguvietienė Olga 541
Kuznecovas Nikolajus 44 1
Kvedaravičius Juozas 375
Kviecinskas Stasys 427, 459
Kvietinskas Vladas 19 l , 439
Kvietkus Petras (Izidorius ?) 285
Kviklys Broniu s 216,221,333
Kwiet K. 92
L abeikis B. 404-405
Rapolas 209, 220
Ladyga Algis 548
Ladyga Benediktas 548
Ladyga Kazimieras 548
Ladygaitė Joana 548
Ladygaitė Marija 548
Lagunaviči us Prana s 295
Lakermana s Efraimas 370
Lakovskis Ruvinas 520
Lanaitė Meira 88
Lačas

Landau A. 530
Land sbergi s Vytautas 540
Langleistas Walteri s 411 - 4 12
Lapinskas H. 256
Lastienė Petronėlė 559

Latoža Juozas 504
Latvytė N. 223, 232
Latvytė- Gustaitienė

Neringa 259, 274
Jonas 407, 420
Laucevičienė 554
Laucev ič ius Pranas 554
Lauccvičiūtė-Kudirkienė Jadvyga 554
Laucius Virginijus 347,354
Laucė

Laukaitytė

R. 302
Stasys 202
Lazaris Chaima s 47
Lazarskis A. 16 1
Lazeris L. l 32
Lazersonas 143
Lazersona s Vladas 520
Lechthal eris Fran zas 427- 429, 433-434,
442, 459
Legantienė Michalina 348
Leiba 310
Leibavičius Joselis 129
Leibavičius Mendeli s 126-129
Leibovičius Eizikas (Icchokas) 26, 109
Leikus Vlada s 442
Leizeris Ofmanas 247, 255 - 256
Lekevičius Česlovas 296
Lekevičius Jaroslavas 296
Lekutis L. 233
Laurikėt is

Lekutis Stasys 287, 29 l , 294
Lelys Jonas 196
Lemchenas Chacke lis 5 13, 495, 525, 532,
534
Lenceviėius Povilas 439, 455, 462 , 467 - 468
Lencius K. 354

Lentzenas Arn oldas 138, 168, 17 1, 178, 186,
244,496
Leonas Pr ancišk us 546
Leonas S. 353
Leonenko Gajanė 558

58 3

rodykit

Leskovas 328
Leščinskie n ė

Marija 553, 557
Meira s Levas 31, 39, 110, 112- 113, 116
Lcvi Tamara 541
Levina s Abraoma s Za lman as 158
Levicka Liuba 30
Lcvickai 296
Levi ckaitė Antanina 297
Levickaitė Marijona 297
Levickas 348
Levickas Antanas 288
Levic kas J.462
Levic kas Mykolas 148- 149, 162
Levickis Albinas 457
Levin D. 54, 274, 352-353
Levin a L. 96
Levin a Sara 448, 465
Levin as Arve 547
Levin as Bereli s 240, 253
Levin as Chaima s 115
Levina s Dovas 47, 259, 333
Levin as Elckis 202
Levina s Faifkis 202
Levina s Giršas (Grigorijus) 39, 45
Levin as Mošė 81, l 03, l 05
Levina s P. 214
Levinienė T. 542
Levinskaitės 296
Levitanas l. 527
Levitanas Ruvenas 555
Liau čiu s K. 2 14
Liaudanskaitė P. 2 l 9
Liaudansk is Jona s 308, 321 -322
Liaugminas Augu stas 208
Liauk smina s Simona s 235
Libas 549
Lidskis Noachimas 474, 526
Liepa 3 14
Liepa Jona s 209
Liepus J. l 60
Lifšic Liuba 63
Lifsicas Abromas 63
Ligmanavič ius Juozas 285

Likanderienė S. 504
Lileiki s Aleksandras

360 - 361 , 368, 370,

378- 380
Lindinienė (Levickytė) Ona 328
Lingytė- Petrulevičienė M. 2 19
Liniau skas Vytautas 242
Linkevičiu s Petra s 124, l 26

Linku s A. 302
Liormana s ( Lormann ) M. 416
Li ovė (Love ) 481 - 482, 484
Lipceri s Benas 85 , 87, 105
Lipskis Meilachas 367
Lipski s S. 218
Lisauskienė Mira 549
Litma n aitė Gita 547
Litv inas Petra s 224
Liub om irskas J. 235
Liub šys Juozas 552
Liuka s Rapolas 552
Liulys N. 215
Lohse Heinrichas 22, 138, 428, 5 17-5 19,
52 1-522 ,532-53 3
Lopatina s Piotra s 454
Lukauskaitė-Jasaitie nė Sofija 349, 548
Lukauskaitė - Poškienė Ona 548
Lukauskas Stani slovas 548
Lukmina s Sta sys 287,2 91
Luko nas V 352
Lukonienė Mikalina 334, 352-353
Lukoševič iu s S. 2 14
Lukošius P. 345
Lukošius V. 234
Lunski Kchayklas 522
Lupeikis P. 465-466
Lurjė Vulfa s 74, 78
M acas Šmudi s 62
Macedu Jskas K. 405
Macijauskas Polikarpas 552
Ma cka s 1-leinz.as l 72, 392
Mačern is Vytautas 547
Mačern is Vlada s 142
Mači(rnas Vincas 526
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Mačius Juozas 204- 205, 218-2 19

Magun Liza 45
Maigys P. 213-214, 221
Majauskas K. 463- 464
Majauskas Vladas 315
Makara s Vladas 229
Makarevi č E. 460
Makliarskis 53, 119- 120
Maksimavičius J. 254-255
Maldutis Antanas 197
Maleckas Pranas 179
Maliauskas Stepas 373-37 4, 397
Malinauskas J.422
Malinau skas Vladas l 74
Malukas l. 2 19
Ma nasse Peteris M. 513,532,534
Maneiskinas A. 90
Mankis Juozas 285
Mankis Stasys 285
Mankus S. 268-269, 274-276
Mantoifelis 144
Marcinkevičiai 322
Marcinkevi čius J.315
Marci nkevičius Jonas (Jurgis?) 315
Marcinkevičius Jurgis 307-309
Marcinkus P. 354
Marcničius Ana tolijus 444-445, 464-465
Margolinas Zacharijus 474, 526
Margolis Pavelas 76, 94
Margolis R. 54, 120
Markau skas Antana s 155
Markau skas D. 88
Markevičius 233
Markevičius J.496
Marku va; Fiodora s 46
Markov skis 'atanas 83, l 07
Marsčakas l. 462
Marten sas Marekas 68, 388
Martinkus 206
Martinku s S. 422
Mar tinkus Vaclovas 542, 552
Masalskis 267
Masalskis Alfonsas 265

585

Asmenvardžių ro d yklė

Masiulis J. 327
Maskeli(mas Ant anas 399
Maskolaitis Vincas 506
Matiukas Prana s 93- 94, 190, 23 l, 236 ,
403- 404
Matthau sas Jiirge nas 59, 92, 167, 188,379,
403
Matulevičius Aleksas 341
Matulcvičius K. 263 - 265, 275
Matulionis Balys 544
Matulionis J. 254
Matulis Kazys 362, 366
Matusevičiu s Aleksas 265, 268-269
Mauch enheima s Gu stavas Frciher ris vo n
(Bechto lsheimas von) 428
Maušaitė

žr. Ici kovičiūtė Peškė

Maziliauskas Anta nas 265, 267
Maziliauskas Prana s 224
Mazoveckis Beca lelis 130
Mazūra Edvardas 439 , 462
Mažylis Pranas 542 , 555 , 559
Mažvydas M. 495
Medzevičius Kazys 181
Meyeris Augustas 3 1, 112
Mejeris 281
Mejerovičius Avsieju s 33 4
Mekas Aleksas 151, 226,234
Melamedas A. 90
Melamedas Šmueli s Zevas 176
Melėnas Mata s 526
Melzeris Martynas 41 1
Mencel T. 420 - 421
Mendelevičiūtė Ona 555
Meras Icchoka s 348 , 540
Merienė Janina 348
Merkė 310
Merkel is A. 300
Merkevičius Juozas 150, 162,22 4
Mesnickaitė Fruma 545
Mesnickienė Dveira 545
Meščanskas Berha s 17

Meškauskai 349
Meškauskas Antana s 349

Meškau skas Jonas 229
Meškau skas Povilas 340 - 341, 353
Meškauska s Vladas 233
Meš kauskicnė Marija 496, 549
Meškucas Peisachas 79
Mėš li us Antanas 409,413, 420 - 421
Mickev ičius L. 463 - 465 , 468
Mickūnas B. 19l
Micku s P. 300
Miecevičius ( Miesevičius, Mesevičius,

M iseviči us) V. 314-318 , 330
Migonis M. 456 , 463- 464, 467- 468
Mikalauska s Leonas 200
Mikalausk as Steponas 341
Mikalau skas V. 215- 2 16
Mikas J. 254
Mikelinska s Jonas 259, 274
Mike lionis Kazys 177
Mikolaitis A. 162
Mikolajūnas 442
Mikšys Juozas 415, 418, 421-422
Mi kuckis 308
Mikul ska Marija 549
Mikuta B. 160
Mil čius Antanas 204,218
Mili n av ičius Adolfas 370
Milius Juozas 182-183
Milkano vickis Šepselis 110
Milkonov ickis Šepselis 29, 32
Milkovskis Stanislavas 553
Milleris 440
Milnerytė R. 542
Mi ncas Jefimas 17
M ineiki s S. 463
Minelga Stasys 176
M iniota s Jonas 55 1
M inkšt imas Vlada s 479
M i sevičienė 245
M ishellis W. 59
Misiukcv i čienė M. 2 15
Misiulis A. 213
Misitmai tė V. 555
Mi sius Kazim ieras 334

Missenbauma s l 84
Mišeikienė O. 2 15
Miški ni s A. 275
Mylimas Vladas 502, 504
Mocienė Euge nija 296
Mo cius Algirda s 296
Mo cius Juoza s 296
Moci us Pranas 296
Mockaitis J. 554
Mockevičius Povilas 149
Mock us Antanas 28 1,285
Mock us J.162
Mongirdas J. 354
Mongirdas V. 354
Monis S. 2 17
Montvydas J. 213
Mo rašas (Mora sch) 373
Morgolienė 484
Morkovskis Šmulik as 89
Morkūnas Sim onas 544, 553, 555
Moroz Nadežda 453, 467
Moze ris Pet ras 285
Mulleris 473, 522
Mumgaudis K. 219
Mureris Franzas 20, 113-114
Murnikovas 235
Muse lis M. 543
Musvickas S. 30 l
Muškatas Josifas 31, 109-1 10
Muturas Algimanta s 2 13,220

N abrick is Solom ona s 541
Nacevič ius

J. 460
Nachmana s Srokas 82, 104
Nafta lis 63
Naftalis Natanas l 06
Nainiai 268
Nainicnė Janina 275- 276
Na rbu tas Kostas 148, 16 1
Narb uta s P. 2 14
Narbutienė Gen ova itė 282 - 284
Narkevičius Aleksas 199 ,215
Nark(ma s A. 405
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As m ~ n va r d t l ų

Novickaja M. 467
Nartautas V. 353
Narušis Juozas 312
Naujalis Juozas 124
Naujoka itis S. 322
Nausėda Jonas 503
Nausėda Vincas 504
Navakauskas 3 l O
Nazaras P. 421
Nefiodovas Vladimiras 172
Neibergas ž. 214
Neimarkas 484
Neima rkos A., M. 553
Nciss M. 92, 403
Nekrasovas A. 557
Nėnius Stasys 442, 447, 449, 451, 460, 465466
Neugebaueris R. 33, 38, 54, 116
Nevulis Jurgis 250, 256
Nezabitauskis (Nezabitauskas)Adolfas 474,
495
Nider manas 26
Nisbaumas Marija nas 32
Niseleviči ūtė Frida 349
Nykštaitis Alfonsas 374, 379,397, 399, 405
Nochimas Markusas 367
Noištatas 88
Nolius- B i liū n as Z. 462,466
Norbu tas L. 214
Noreika Jonas 143, 493, 496
Noreika L. 214
No reika Zig mas 503
Norei kienė Marytė 209, 22 l
Noreikis l. 213- 214
Norka i 296
Nork us Bronius 65- 66, 69-7 0, 172, 174,
176, 179,2 47,255,375,382,38 4-3 86,
388-389,392,394,397-400
Norkus S. 215
Norkutė 296
Norvilas Povilas 506
Norvi las Vaclovas 506
Notesas Abraomas (Abromas) 32, 110

Nusbau mas l JO
O belenis J. 65, 375, 385, 398 - 399
Oberhardas 39, l !O, l 16
Odin as S. 2 14
Oh lendor fas O tto 137
Olickis Moišė 42
Olkenicki Urna 528
Oshr y E. 131, 189
Osovskis Judel is 62
Osovskis Zalmanas 62
Osteris 31, 46, 11O
Ostm anas Kartas von 17- 18
Oše rkis (Stru olis ?) 285
Ošris Efraim as 59, 62
Ovčini kova

S. 216
Oželis Pranas 503, 505
Ožinskis Moisieju s 73, 79
P aciukon is B. 162,252, 254 - 256, 405
Pakalniškis J. 2 18-2 19
Pakutin skai 559
Pal č iauskas Kazys 71
Palč i nskai 541
Palči nskaitė Violeta 54 l
Pal ion ien ė

V. 256

Palionis J. 247, 256, 405
Paliulytė-Ladygienė Stefa nij a 548- 549

Palubinskas A. 327
Palubinskas J. 93, l 90, 403
Pama taitis Petr as 362
Pancerovas Archi pas 3 l 8
Pancerovas T. 322
Pane munskis Josifas 8 l , J02

Pankratovičius Nikolaj us 445, 464
Papė l. 42

Parfionovas Dimi trij us 89
Parizer is Georgas 129, 132
Paruškevičius J. 555

Paškcvičius Mečys 359, 36 1
Patalauskas Alfonsas J57
Patyševa Stepa nid a 175
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rod yki t

Patyševas Leonidas 175
Patyševas Pim enas 175
Pau kštys Bronislovas 549-55 0
Paulauskas A. 216
Pau lauskas Broniu s 291- 292
Paulau skas K. 327
Pau lauskas Stepa s 67, 387
Paulaviči enė Anta nin a 553
Paulav iči us Jonas 553
Paulavič ius Kęstutis 553
Paulavič iū tė Danutė 553
Pau lioniai V., A. 555
Pauliukai tis A. 227, 234
Pauliuk onis Bronius 172
Pau lius Sim as 503
Pauliuščen k ie nė Aid a 279
Pauža V. 124, 254- 256
Pečiul is 205
Pečiulytė Aud ronė 233
Peer Ruth 54 1
Peleckienė L. 131
Perecas 523
Perecas lcchaka s 528
Perecas Padi sona s 82, 103
Perelovičius 268
Perlas Josifas 523
Pes achovičius l 29
Petkevičius Vladas 342
Petkienė S. 2 15
Petk us J. 2 15
Petku s Petras 503
Petra itis Kazys 504
Petrauskaitė - Krikščiūnienė

Ona 555
Petra uskas 456
Petra uskas Antana s 326, 328, 373, 379
Petr auskas Česlovas 224
Petrau skas Jonas 326- 327
Petrau skas Kipra s 54 1
Petrau skas Pra nas 197
Pet rav ič iu s Juozas 504
Petro šius Vlada s 348
Petrova s Geor gij us 550

Pe tro vas Ivan as 55 1
Pet rul is Alfonsa s 4 15, 417
Pet uchauskas Marka s 54 1
Pi kturn a Vyt aut as 353- 355
Pi kūn as A. 422
Pilg ram as Josefas 86
Pilion is K. 153
Pilipauskienė J. 275
Pilipavičius S. 322
Pilovni kai tė-Vil enčiukienė Ida 89

P ilovnik as (Pilov skis) l 15
Pipcevič i us Stas ys 282
Pla gge Karlas 42- 43
Plančiūnas Pra n as 460 - 46 1, 467
Planertas F. Wa lteris 172, 392
Pl aščinskis J. 461
P lataki s Benedikt as 139- 141
Platauna S. 2 17
P lekavič ius A. 160- 161
Plenaitie nė G. l 92
Pliskin Leja 371
P lungė Jona s 430 , 433,439 , 442, 449 , 45 1,
453- 454, 460 - 461,46 5- 467
Pocevičius
Poceviči us

A. 213
V. 2 17

Poci ai 559
Pocius 265
Pociu s Ant ana s 279, 28 1,28 6,29 3, 300302, 326,32 9
Poci us B. 328
Poci us Jona s 283
Pod elis K. 213
Pod olnik S. 460
Poh lis Joh an nas 473, 522-5 23, 525
Pohlis Robert as vo n 6 1, 383
Pojevonskytė-Sutarskytė Liuci na 370
Politkovskis Jakovas 111
Pome rancaitė Suzi (Da na, Danutė) 541, 554
Pom ykalovas V. 2 13, 217, 219
Pom re nze Seymo ur as J. 529
Porat D ina 59, 92, 99, 111, 118- 119
Porstas Reino lda s 172, 392
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Poįl;.a .-\nt..naS 26:-.

s: . 555

Poš.kus.-\ug=as _ 220- -2 1
Poo-u.:has
.\ !arlcu.s
?o,,loms l. -L.l
Po,irs.\;m.s .-\dolfas l 10
Povoroto, -a.sT. 11
Požela Petras l - , 551
Požela \ ladas 548, 553
Prand-us Domas 204, 118
Prane\--iėius S. 233
Prapiestis Z. 254
Priluckis :-:oachas 517-518 , 520
Prižgmtas \·. 37
Pro · J...-us-Praske,;ėius Pranas 154, 163
Prun kts Juozas 557
Prūtzmannas Hansas 428
Pševalskis }anas 45
Puchartas Akiva 62
Puėmskas Kazys 205, 219
Puišiai 559
Puišytė Rūta 160, 162, 167, 188, 258, 274,
327
Pukin as Juozas 288, 292, 300-301
Pukis P. 439
Pupien is A. 255
Pupliau skas B. 220- 221
Pupštaitė L. 235
Pūras Prana s 180
Puzin as Jonas 526

Rabinavič1us 251
Rabinavičius V. 542
Rabinovičius Abraomas J05

Rabinovičius Efraima s 71, 73
Rackev1či us

S. 233
532
Račys A. 216
Račkus Ignas 409, 4 13
Radavičius Adoma s 292, 29 4
Radaviėius Broni slavas 292
Radion ovas (Sm1rnovas) Kostas 89
Radzev1čius
Mykolas
238 • 240• 243 , 254 , 256
.
·
Radzv1las A. 350
Račinskas R.

Ragaus.ras Antanas 41 , 422
Ragolskis Chaimas 62
Ragolskts kchakas 62
Raice,;ėius Ed,.irdas 3 70
Raichmanas ;\l. 90
Raiš~-s\ 1adas 291
Rakau skas Domas l 95 - 196, 2 l 3
Rake,;ėienė R. 300-301. 328
Rake,;ėienė Teklė 297
Rake,;čius ė. 302
Rake,;ėius jarosla ,.is 29 7
Rakštys Sih·estras 142- 143
Ralys Jonas 67, 387
Ral}-SKazys 145
Ramanauskaitė Juzefa 275-276
Ramonas Kazys 182
Randis Jurgis 398, 405
Rastenis Adolfas 492
Raškau skas P. 464-465, 468
Raškevi čius J. 421 - 422
Ratneris Icchakas 45
Ratneri s š.88
Ratnerytė Tamara 542
Rauca Helmutas 69 , 105, l 72,389,3 92
Raudoni s Alfonsas 220
Rauliėkis J. 254
Rauli naitis A. 124
Ravičiūtė Eugenija 37 1
Razminas Pranas 243
Razumienė Jūratė 558
Ražauskas Feliksas 264
Ražauskas Vlada s 264, 268 - 269
Raiau skis P. 275
Regina Vincas 370, 379
Reifas Yisraeli s 143
Reinhardt as 130
Reivytis Vytauta s 166 , 169, 184 - 185, 187,
191,257,36 2- 363,392 - 393,478,496
Reizena s z. 530
Remena s Perecas 545, 560
Remmer sas Han sas Hermanna s 44 7
Renčeliauskas A. 233 - 23 4
Renigeris Kęstutis 175

rod ykli

Rent eln as Ad rianas Theod oras vo n 17, l 55156, 186. 518-5 19, 533
Repečka Mykola s 414
Repi nas llja 520, 527-528
Rezn ikas Nisanas 44 , 114
Rezn ikovi čius 146
Riauka l. 2 16
Richteris 41 - 43
Rimanta s Juozas 496, 529
Rimkevičius Simona s 55 1
Rimku s Prana s 503
Rimku s Vaclova s 333, 352
Rimša A. 216 ,2 2 1
Rindziun skis A. 52-53
Ringas Noson as 31, 110, 113
Ringi s Kazys 265
Riškus K. 345
Ritas Leona s 73
Ryba kas Šolomas 367
Ryžinas Josifas 525
Rocha 295
Rolland 'as Romainas 528
Rolnikaitė Marija 15, 51, 99, 112, 118
Ronderis Ch aima s 162, 225, 233
Rosenber gas Alfredas 16, 473- 475, 485, 499,
50 1,51 1- 5 18,520-529,53 1-534,53 6
Rosencveigaitė Rachilė 550
Rosenfelda s 450
Rošakuvna ( Ceci lija) 544
Rozemblium as Anat olijus 54 1
Rozen be rgas 495
Rozenberga s Moisiejus 82, 104
Rubin sona s C haimas 81, 102
Rubin sonas Miša 88-89
Rubin šteinai 550
Rub inš teinas Faivelis 126, 128
Rud ait is Izido rius 549
Rudai t is Povilas 32 1- 322
Rudaiti s Vincas 32 1- 322, 328
Rudi s P. 322
Rudn ickis (Aradas) J. 47,2 19
Rudo lfas 526
Rudzikas 257
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Rugys Antana s 254. 255 - 25 7
Rukas Povila s 322
Rūkienė V. 275
Rukšėnas Alfreda s 167, 183, 188, 190- 191,
259,2 74-2 75, 424,469
Rukšėn as K. 258, 274, 279, 300, 326 - 32 7
Rupeikienė M. 300. 496
Rupšys Antana s 287, 301
Rusinas Kazys 401
Rusteikaitė Mari ja 349 , 545
Ruša Stani slova s 296
Rutkauskas Jonas 318. 322 , 326 - 327, 43 7.
451-452,462.466
Rutkauskas Juozas 55 1-552, 56 1
Rutschinskis 41 7, 422
Ruzgai206 -207,2 16,220
Ružas S. 215
S abaliauskas Antanas 550
Sabalia uskas J. l 83, 191
Sabeckis J. 234-235
Sadau skas Povilas 177
Sakaitė Vikto rija 275, 349, 539, 355, 558, 561
Sakalas Pranas 409-410, 413
Sakalaus kas S. 2 15
Sakalauskas V. 269-270, 275-276
Sakalauska s Vincas 264-265, 268
Sakalauskas Vytautas 263
Sakalau skas Vyt. 264 - 265, 267, 269
SakowiczKazimierz(Sakoviėi usKazimiezas)

15, 19- 21 , 24 - 25. 33, 37, 40, 5 1-5 4,
420
Salclionis Henrikas 457, 468
Salinka V. 253
Salnik M. 467 468
Saltona s A. 2 17
Salzmannas Walteris 172, 392
Samait is 143
Sam auskas J. 213
Samavi čius Romua ldas 5 13, 532 - 534
Sam ulevičius S. 380
Sancller is D. 90
Sarapas J.235
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Sarapinas Ignas 488
Saulevičius P. 379
Savickas J. 219
Schiiferis Willi 522, 526-527
Schindl eris Oskaras 551
Schlegelis Rudolfas 445
Schlofas Hermanas 129, 132
Schmidtas Antonas 45
Schoenbu rg N. 130, l 89- 191, 404-405
Schrepferis 521
Sch roederis W 42, 53, l 20
Schweinbergeris Horstas 21
Schweizeris Richardas 364
Sebta T. 513
Sedlis Elijas 29
Segalis Elijahas 79
Segalis Izraelis 550
Segalytė Rachilė 550
Seliokas Juozas 4 l 5
Selvenien ė Elena 297
Selvenis Jokūbas 297
Selvenis P. 292, 301-302
Semaška Bronius 176, 178
Senkus Vincas 204, 218
Senovaitis P. 162
Silvestravičius V. 162, 233-2 34
Simaitis D. 214
Simana itis A. 217
S'.monavič ius Baltrus 445, 464- 466, 541
Smkevičius 242
Sinkevičius A. 420-421
Sirotinas Dmitri jus 4 42, 463
Skar2i~skas Jurgis 67, 181, 384-385, 387,414
Skausgudas Edvardas 370
Skinderis V. 328
Skiparis A. 217
Skirzgaila K. 216
Skliutas B. 405
Skolskis Vincas 2n
Skrabutėnas P. 163
Skrebnickis A. 90
Skrupskis S. 2 16
Skuodis A. 177

Skvireckas Juozapa s J. 544
Slavickas An ta nas 239, 253
Sluckis Juoza s 229
Smetona Ant an as 123, 175-176,
202,548
Sm iltni kasA. 217-2 18
Sniečkus An tanas 46
Sniegas šmuelis Aba 71, 73, 555
Sn i egienė Chaja 80

S t ankevičius Juozas 175, 189 - 190
S tankeviči us

Solomovič

Rozeta 542
Solonin M. 326
Soloveičikienė-Šarpnickienė J. 161
Solovjovas Vladimiras 528
Sonde ckis Jackus 54 1
Soraka An tanas 240
Sorinas Leo nidas 441
Sovaitė A. 216
Spangenbergas 448
Spech tas An tonas 440
Spinkler is Ge rh artas 522, 526, 534
Sporketas 522, 528
Srolovičius Benjami nas 27, 32, 110
Stahleckeris (Štale keri s) Franzas Walteris
7-8,61,63-64,90,
137, 171,265-266,
272,275,279,287,30 0,3 04,3 12,32 4,
327,33 1-332,352,36 4-3 65,368,39 1
Staka uskas Juozapas 549
Stakauskas Juozas 553
Slalin as Josifas 185,278,308,332, 530
Sta n cika s Antanas 200 - 20 1, 2 15-2 16
Stane lis Feliksas 292, 294
Stanevi čius F. 28 1, 29 8
Slangas Knutas 92-93, 189,259,27 4, 382,
403 - 404,407,420,425,459
Stanienė V. 217
Stanislova itis J. 463 - 466, 468
Stanys Petr as 451,460,462,466
Stankaitis Vladas 402
Stan kus A. 13 1
Slanke ras Petra s 99 , 110, 118, 120,259,27 4,

327,353,378,4

S. 450

S t ankeviė iūtė- Lukauskienė E. 555

182, 197,

Sobo l J. 53

Stankevičius 546
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07,42 0- 421 , 425 ,459

S tankienė Zofija 348

Slan kus Antana s 124, 126- 127
Slanku s J. 2 l 6
$tanku s Juozas 506
Sta ršelskis Kazys 313,318, 326-3 28
Stasiški s Vyteni s 362
Stasi ukyn as A. 421
Stas iuli s S. 215
Stas koni s Pranas 360, 366, 378
Staugai tis J. 141
Steckiai 268
Steckis Juozas 265
Stender ia i 542
Stend eris Robertas 68, 388
Stenderytė Margi ta 541
Stepon ku s P. 465, 468
Stimburys Bronius 436-437, 461-462
Stirb iai 559
Stogevičius Petra s 226, 234
Stoncelis 492
Stongvila Antanas 504
Stonys K. 354
Stonys S. 275
Stonkus Leon as 457, 466 ,468
Str agis A. 463- 464
Strašūnas Matitjahu 473, 518-520, 522-523,
527-528,530-53 1,535
Strav inskas A. 214
Strecken bac has Bruno 137
Striaupienė Stanis lava 547
Str iaupi s Juozas 547
St rim aitienė Ona 549
Strim aitis Juozas 549
Stuh lis 520
Stul gys Stasys 32 1-322
Stum brys Stasys 176
Stu okys Klemen sas 283
Stupelis Abraomas 105
Stup elis Abro m as 84
Stu ro nai 559

Stutzas Josefa s 69, 172, 388-389, 392
Subačiu s Vaclovas 242
Subotkina s Fedorovičius 433
Su ckeve r is Avromas 15, 513, 5 l 5, 522, 528,

530,534
Suskickis J. 90
Sutkaiti s Stasys 401 - 402, 406
Sutkienė Cecilija 349
Sutku s Juozas 145-146, 16 1
Sutkus Kaz im ieras 34 9
Sutkus M. 460-464
Sutkus Pet ras 342
Sutula P. 354
Suvalskytė Gražina 555
Sužiedėlis Sauli u s 259, 274, 301, 327, 329,
333,381
Svecevičius J. 253-254
Sventicka s Jonas 179
Š abri nskis Abrao m as 36
Šafer is 348
Šafira s 109
Šafiras M. 354
Šagalas Markas 527-528
Šalajevas 322-323, 328
Šalčiūnas J. 456, 468
Šapira Ab romas 69
Šapira Josefas 349
Šapira Nachmana s 80, 95, 528
Šapiraitė Dora 349
Šapiro 547
Šapiro J. 90
Šapiro Kastrieliu s 478
Šarafas A . 234
Šarauskas Pet ras 275
Šateris P. 88
Šaud zis Vin cas 416 ,4 22
Šavrovski s Aleks andra s 446 , 465
Ščerbacevič O lga 441
Ščerbacevičius Piotras 441
Ščerbacevičius Yolo dia (Kolia) 4 4 1_442
Šefleris Oskaras 148
Šcinb o im as Jechi elis 46
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Škirpa K. 327
Šeirys 203
Šlapobersk is Co dika s l 5 l , 226
Šemetulskis Benedikt as 265
Šleževičien ė Uršulė 542
Šeme tulskis Vaclovas 265, 275
Šl eževičius Vladas 542
Šeputa J. 2 19
Šliach teris Bor u cha s l 05
Šeras L. 226
Šliaža s J. 327
Šereika Stasys 542
Šliažas V. 327
Šereševskiai Griša, Haelė 546
Šliosbergas Nosonas 120
Šerma nas Mo isicjus 88-89
Šmidta s O. 267 - 268 , 27 1
Šerš nevskis B. (Juodaitis) 45
Šmigelstytė S. 235
Šeštokienė Marija 502
Š m irkovičius Grigor ijus 444 , 463- 464
Šiau čiūnas S. 497
Šmukl cris Jankeli s Mošė 7 1
Šidagis Petr as 4 l 5
š mul skis 285
Šidlauskas Juozas 155
Šmul skis Sam uelis 225
Šid lauskas Kazimieras 292, 297
Šncckis 285
Šileika 349
Šneidericnė Antanina 543
Šileikienė Stefanija 349
Šilingovskaitė Sara (Bražėnaitė Kotryna) 556 Šncid er is Griša 43
Šili ngovskienė 556
Šolom A leichem as 523, 528
Šilinis B. 2 15
Šopys J.2 17
Šilkė 3 10
Šostakas 233
Šilkus 323
Šperbe rgas Richardas 148
Šimaitė On a 528, 557- 558
Špcrlingaitė 543
Šimaiti s A. 322
Špicas 86
Šimaitis Leona s 181
Špokcvičius Antana s 408 - 409, 4 16, 420 - 421
Šimanau skas Anta nas 285
Špukas Petra s 34 1
Šima nskas A. 254
Šreibergas M . S. 28
Ši mavičius Antana s 321,326
Štaras P. 54
Šimavičius Vaclovas 32 l
Štein -Jatkun ska 62
Šim ber gas Natana s 106
Šubas Mejeris 26 1
Šimelienė Jadvyga 543
Šugam S. 160
Šime lionis J. 378
Šulgaseris Bernar d as 54 1, 554
Šimel is Mykolas 543
Šulgaseriai Leonas, Sara 541
Šimkienė Vlada 349
Šulmanas Abraomas 82, l 03
Šimkū nas l. 191
Šulskis Jonas 34 1
Šimkus An tanas 349
Šulskis Vladas 415
Šimkus Kazys 384, 389-3 90 , 427
Šura s A. 53
Šimku s Stasys 269
Šur as Gr igor ijus 15, 18, 21 - 22, 3 1- 32, 35,
Šimo na s Ma rkusas 110
39, 5 1- 54, 99, 110, 112- 113, 115Šimoni s Jonas 433,442
116, 118- 120
Šimonis Leona s 456
Šurna Juli us 147
Šimulait is Jurgi s 283
Švabaitė F.541
Šyvis J. 163
Švarcas Josifas 178
Škerba J. 218
Švarc-Bart A. 5 59
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Švėgžda A. 162, 233

Šveika uska s Pran as 306
Šveika uskas Sta sys 263, 265
Švipu s Vladas 64

Tabačni kas Mošė (Izraeli s) 83, 106- 107
Takcnb ergas 254
Talandzeviči us V. 255
Tallat - Kelpša Tada s 504
Tama ša uskas Izidor ius 218
Tamašauskas Stasys 289 -2 90, 292- 293, 30 1302
Tam oš aiti s Vytautas 206
Tam ošev ič ius V. 267, 270
Tamšė Do vyd as 8 1, 102
Tamulaitytė J. 555
Tamu laitytė O. 555
Tap arau skas P. 93, 403 - 404
Tarata ck is M. 90
Targo nsk is Juoza s 231
Taroz a 322
Taroza Pov ilas 503
Tarutis S. 239, 253
Tauberas Ilja 54 1
Tauber is Joac hima s 167, 188
Taubinas 11O
Tautku s Kazys 182
Telzakas L. l 06
Tenys P. 218-21 9
Terečka Adomas 292
Tercčka Feliksas 292
Terečka Steponas 292, 294
Tėvelis P. 203, 2 17
Tiku žis P. 216
T inini s Juozas 145
Ti nt er is P. 460
T itelis Wa lteris 414- 4 l 5, 42 1
Tyla Juli us 340 - 34 1
Tyras Edmundas 147, 16 1
Tolišius Kaz ys 321
Tolstojus Levas 528
To r y Avra hamas 58, 70- 72, 92 - 96, 99, l 18119, 132, 163, 403, 526, 534 , 550
Tornbau Alfred as 389

Tornbaum as Alfredas 68- 69, 78
To tilas Pra nas 207, 220
Totleb enas 225
Tovb inas 38
Traine ris Cha im as 28
Trap ida s Chai mas 28, 32
Traubai 547
Trėger Ze ld a 47
Tregeris N. 520 , 527
Tribunev i čius Kazys 175
Trockis Sau las 19, 26
Tropaško V. 460
Trunka s lsai h ahas 99, 110, 118- 119
Truska Liudas 220, 259, 274
Trusova A. 463
Trusovas Kiril as 441-442
Truškauska s Juozas 384
Tumavičius An dri us 259, 274
Turšatova S. 460
Tvarijonas J. 327

U dalc evas K. 215
Ulpis Anta n as 530
Ulskis J. 217
Ulr ich Herbert von 188
Ungaiti s A. 2 15
Urbaitis Ignas 124, 131
Urbaitis Juozas 414
Urbelienė Petronėlė 348
Urbelis Adomas 348
Urbonas Ignas 506 - 507, 509
Urbonas K. 234
Urbonas S. 234
Utika las Gerhardas 516

Ū sclis Juozas

436, 440 - 443, 448, 460-463,
465
Ozas K. 444 , 45 l, 460 , 463 - 466

V abolis

An tanas 124
Vadei kis J. 353
Vaice kauskienė A. 253
Vai čion is E. 371
Vaiči(mas A. 327-32 8
Vaič i us Alfonsa s 265, 267
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Venclauskaitė Gra žin a 547
Vaičius

J. 404
Vaikasas Jonas 503, 505
Vaikšnoras Feliksas 24 1, 253- 254
Vailionis Bronius 242, 253-254
Vailionis Jona s 253
Vaintrau bas Saliamonas 60, 93
Vainuti s K. 217
Vairas-Račkauskas Karolis 474-4 75, 495- 496
Vaitkus Ignas 3 16
Vaitkus Vytas 55 l
Vaitulionis ). 254
Vaivada A. 93, 403- 404
Vaižgant as 546
Valaičiai A ., ). 555
Valaitis Antana s 228- 229, 235, 4 0-1
Valaitis J. 162
Valatka Jonas 398
Valatkevičius Viktora s 488
Valeška A. 495
Valiuke\ičius Pran as 240, 253
\ 'aliuška Broniu s 164-165
Valso nokas Rudolfas l
\ 'alte r is \'i ncas -H 4
\'anagaite- Peterson ienė S. 555
Vanag as \ '. 2 14
\ 'arč ikas Vlad as 542
\ 'arna s Stasys -142, 450, 460, 466-468
\ 'asaris Kostas 146
\' asauskas A. 462
\ 'asauskas tepas 37 -l, 379
\'a.škeviėius A. 254-256
\·azn~, 8. 3T
\ 'aznys Julius 322
\ 'aznys Stasy 315, 321- 322, 326
\'ažmskas P. ::?55
\ 'e-be~1e R. 543
Ye-bernė Š. 543
\ ·eisaltė Irena 54
~ le1eris r l
\ 'ci!-mana., Sendens r l
\'ena.s R.~ 14
\'enckus Kar., 19-

\'eismanu

Vcnclauskas V. 235
Venclova Ant anas 338
Vengalis ). 217- 2 18
Veprauskas 442
\lerygienė Eugenija 279
Verneri s 442
Vertelis Petra s 409, 420
Vėsa Juozas 434-435, 461' 468
Vicas Jokūbas 38 1, 402,42 4 ,459
Vilčinskas Leonas 224
Vildi.iū nas Vlada s 558
Vileišis Petra s 548
Vilenskis Men achem as 105
Vilimas Albert as 208
Vilimas Bronius 208 , 220
Vilkas A. 2 15
Vilkomi rskis šliomkė 555
Vilneris Arje 544
Viln ius J. 2 15-216, 221
Vilnonytė Valerija 495
Vilutis J. l 24
Vilutis Pranas 200 -2 0 1
Vingis Adomas 503
Vinickis Kazimieras 285
Vin išskytė T. 90
Virbickas L. l 24
Virbickas M. l 9 l
Virbickas V. 215
Virbickienė 245
Virkutis Alfon sas 202
Virkutis S. 220
Visoc kas J. 328
Vitas J. 46
Vitenbe rgas k ikas 44 , 46, 114- 115
Vitenb ergas l. ( Leonas) 45
\'itkauskas Antan as 63, 93, 162, 233-23 4
\ 'itkauskas S. 328
\'1tkauskienė Julija 558
\'itkinaitė Frum a 541
\ 'itkus Feliksas 264, 269, 276
Vitkus ~l ykolas 147
\ 'itucho ,· kis H irša 111

Vizgirda Jona s 321- 322
Vylius -Vclav ič ius Igna s 390, 404
Vyšnia uska s Jonas 292
Vladi čka Vlada s 270 , 275
V ladičkicnė V. 275-276
Voigtas 412,4 17
Volfa s G rigo rijus 72
Volfovičius Mak sas 68, 388
Volfsonas Henri s 82, 104
Volka s š. 90
Voloscvič M. 467- 468
Vora s Sta sys 213
Vosylius J. 93,19 0,403
Voščinas Borisas 54 1
Voveris J. 2 18
Voveris Povi las 203
Vuosaitis J. 46 1
W eissas Ma r tina s 21, 34, 35, 38, 42- 43,
112- 113, 116
Wil h elm H . H. 92
Wi lle 156
Wulffas Ho rstas 138, 156, 160, 473,496
Z achari nas Benjaminas 73, 78-79, 87, 9-1,96
Zadalina s N iko lajus 444-445, 464-465
Zadalina s Vladi mira s 444-445, 464-465
Zagai skis Henrikas l l O
Zajd šnuras Abrao mas 19
Zaka s Mošė 83, 106-107
Zaka tova A. 218
Zaksaitė Felė 349
Zaksaitė Z. 353 , 355
Zak sas 504
Zaksas Davidas 349
Zaleckis S. 2 17
Za lki ndas Dovydas 43
Zda.navič ius Vado ,·as 265 , 269
Zehnpfenn igis Ado lfas 409, 420
Zelionka Petras 93, 191.39 4, 403 - 404
Zelmona s 281
Zemlickas G. 327
Zenkevič i u Pranas 24 1, 373- 376, 397
Zenn eris Car las 4-17

Z ibart as S. 276
Zimana s Ge nr ika s (Jur gis ) 89
Z inge r is Emanue lis 5 1, l 20, 49 5, 499, 508,
512 5 13,532-53 4 , 540.558
Ziundelis 335
Z izas Rima nta s 54, 382, 402 , 40 7, 420 , 425 ,

459,4 99,508
Zyba rta s Broniu s 264
Zlatkovičius L. 54
Zn akas Ivanas 454 , 467
Zo to vas 54 7
Zu b ovas Vla dimira s 541, 548
Zubovienė Danutė 54 1
Zundelevičius Gregoras 105
Zupavičienė-Sperling Jud ita 541
Zupovičius Jeh uda 82, 84-85, 102, 105
Žab otinskis V. 109
žakevičius Stasys 17-18 , 51, 508, 517
žakevič ius Vytau tas 551
žalgevičius Karolis 545
:Zalgevičiūtė Ma rija 545
žalinkevičaitė- Petrauskienė Elena 54 1. 554
Žeg lin skas Antanas 227, 235
Žeimantas Vyta uta s 359, 378
Žeimavičius S. 2 16
žel abina s P. 294
želabi nas Vladas 292
želvys J. 555
Ze maitienė Ona 559
Žemaitis 549
Že maitis Apolinaras 559
Žemaitis Bencionas 105
žemaitis Vlada s 5-19
žemeckas A . 3-15. 353 - 354
Zemeckienė Antanina 542 -5 -13
Zemka.lni - Land sbergis \ 'ytauta. 64
Žen au skas Jonas 360. 366 , 37
Žiauka.s Kazys l 77
Žiaukas Vincas l Ti
Žibas B. 326
Žilėnas 265
Žile,iėiai 545
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žilevičius Adomas 555-55 7
žilevičius Stasys 555, 557
Žilinskas Vladas 321
Žilvis K. 253
Žirnauskas J. 549
Žitkauskas Aleksandras 251,257
Živatkauskas Antanas 283, 295
Živatkauskas B. 327- 328
Živatkauskas Benediktas (Benius) 295- 296

D neMM311
Uo1111K
163
6011[\0BM. A. 508, 532
60TB11HH11K
M. 459 - 467
EpycK11HaMap11ll Eop11coBHa 463
B acu,1beBaT. A. 508, 532
[ pOCCM3
H B. 131, 532
fy3eH6epr Jt1.53

Živatkauskas Bronius 313- 314
Živatkauskas Izidoriu s 281
Živatkauskas Povilas 282- 283, 285

Epe116ypr Jt1.131
Epywa11M11
A. 131- 132

Živčiū nai

J.tloca11e.SI.96

555

žydavič ius Kazys l 81

ž lobeckas V. 190
Žubikas P. 220
Žukauskaitė A. 255
Žukauskas Domas l 99
Žukauskas Juozas 310
Žukauskas Pranas 503, 505-506
žukauskienė E. 256
Žukovska 43
Žvirblienė Julija 245
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IT 11aKC
A. 463
nopaT D. JO
Ce6Ta T. M. 532
CyųKeBep A. 5 1, 53-54, 532,53 4
<Da11Te/lbCOH
A. 71, 92 - 94, 96, 119
3p e116yprJt1.532

Abling a 263
Ad lersho rstas 457
Adu tišk is 414,489
Akmenė 130, 194- 197, 210,213,52 1
Alaviškės

296
Aleksotas 75, 77, 86, 91,556
Alytus 154,162, 168,187, 241-242, 248 , 252,
257, 364, 373, 375-377, 397-400,
483-484,487
Alytaus aps. 153, 307, 373-375, 397-400,
416,477,483-48 4
Alsėdžiai 140,522,547
Anapus inis 283
Andreliškės 492
An tringis 282
Arc hangelskas 542
Ariogala 150, 224, 226-227, 230 - 232, 234,
236,394 -3 95,397 , 400
Asteikiai 206-207
Astra vas 158
Ašmena 9, 31-33, 50, 112- 113, 120, 156
Augustavas 89
Aukštadvaris 49 1, 521
Aukštoji Pane munė 167,387
Auveris 48

Babėnai224
Babėnai

11 150
547
Babta i 77, 170, 175- 176, 394, 397, 400
Baisogala 228 - 229, 232, 236, 396
Bajorai 373
Balbieri škis 393
Ba lstogė 45
Baltoji Vokė 35- 36, 50
Bara nov i čiai 32, 113, 401 - -102, 452
Baraučiškė 399
Bars tyčiai 20 l
Batakiai 294- 295, 502- 504
Babrungėnai

Berezinas 453 - 454
Berlynas 16, 65, 385, 390, 5 l 4, 5 l 6, 5 l 8,
529,548
Bezdonys 35-3 6, 45, 50
Biliškiukai 349
Biliūnai 148
Biršto nas 393
Biržai 136, 158, 163
Biržų ap s. 294, 394
Bitikai 349
Blagovčina 448
Blinstrubiškės 282, 295
Bobruiskas 431
Bori sovas 428 , 449-452, 454
Bostonas 541
Brėmenas 530
Breslau 390
Burbiškės 45
Butr im onys 153-154, 398,400,487

Charvičiai 429-430

Čekiškė

170, 176- 178, 184

Červenė 432

Čikaga 544 - 555, 557

D achau 10, 87-88, 130
Dancigas 45 7
Dapšiai 205, 542
Darbėnai 14 7
Darsfmiškis 169- l 70, 180
Daugai487
Daugėliai 543
Daug iliai 130
Daugpilis 294, 4 13, 55 1
Deglėnai 48 1
Deksniai 49 1
Dievogala l 85
Di m it ravas 146- 147
Dirvoniukai 344
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Donbasas 457
Dotnuva 228, 232, 236
Druckūnai 375
Dubėnai 346
Dubičiai 414
Dukora 429- 431
Dzeržinskas438- 440

Eišiškės 483, 490
Eišiškiq aps. 414
Ereda 48
Eržvilkas297,309,503- 504,559
Ežerėliai

599

V l e 1 ova rd tlų ro d y k l ė

77

Fifikonė 48
Frankfurtas prie Maino 390, 473- 474, 501,
516,522- 523,525,529,531
Galiniai 264-265, 275
Gargždai 167
Garliava 169-170, 178-180, 400
Gaurė 503-504
Geidėnai 3 l O, 312, 329
Gelvonai 259, 274
Geruliai 139- 141, 542
Gervelė 546
Giniūnai (Geniunce) 4 l 5
Gliniščė 434- 437
Gorochovas 443- 444
Grinkiškis 228- 229, 232,236,396
Grūstė 200
Gudžiūnai 224, 228-229, 232, 236, 396
Guragiai 543
Han au 554
Hungenas 529
I gnalina 489
Inkakliai 506
Itingas 206
Yl akiai 197- 198, 212-2 13, 215,222,52 1

Jagminiškės 184
Jakubovič iai

433
Jankai 170, 185
Jariškės 283

Jašiūnai 477,483,492,52

1

Jaučakiai 177, 185

Jeziora 429, 431
Jieznas 393, 397- 400, 483, 488
Jonava 9, 77, 169- 170, 173 - 175, 180,188,
415- 416
Jon iškėlis 552
Joniškis 143,145,16 1,489
Josvainiai 226 , 232
Jotainiai 481
Jukovičiai 433
Julijanava 178
Juodvaris 178
Jurbarka s 148- 149, 160, 188, 259-260,27 4,
294,306,327,329,335

Kačerginė 185
Kaidanava 438- 440
Kaikovas 434
Kairėnai 22
Kaišiadorys 77,294 , 483,49 1
Kaizervalda s (Keiserwald) 9, 39, 50, 56, 116
Kaliningradas 550
Kaltanėnai489,521
Kalti nėnai

262 , 501, 503- 504
Kalveliai 492
Kamojai 414
Kampaičiai 285
Kaniūkai 375, 398
Kapčiamiestis 152,238 ,2 40, 250-25 1, 400,492
Kapsuka s 248
Karaliaučius 285, 518, 533
Karklėnai262, 264-265,268,272,276
Katkiškė 152- 153, 241, 244 - 246, 248 - 249,

251- 252,257,400
Kaunas 6, 8- 10, 13- 14, 18, 22 , 33- 34, 42,
44- 45,47 , 50- 5 1, 56-73, 75-78,8692, 94- 100, 102- 108, 111, 117- 119,
121, 128- 130, 135- 136, 139, 145, 147,
152-153, 156- 157, 163, 166- 182,
184- 187, 192- 193, 204, 223-224,
227, 231, 238, 242- 244 , 246,252,258,
263,265,281,283,295-297,349-350
,
360- 367, 374- 377, 380-392, 394,

398, 400- 403, 406- 408, 4 12- 4 17,
427, 458, 469, 474- 475, 485, 495,
498, 5 13-5 14, 519, 52 1, 525-526,
528- 529, 53 l , 535, 54 1- 545, 552555, 558-559
Kauno aps. 166- 180, 182-185, 189,267,
37 1,384,392 - 393,404
Kazlq Rūda 42- 43
Kėdainiai 77, 149- 151, 162, 168, 187, 224226, 228- 230, 232- 233, 236- 367,
395- 396, 400
Kėdainiq aps. 150, 223-225, 23 1-232, 234235, 259,274, 395- 396, 404,519
Keidžiai 297
Kelmė 260,292,306,329,33
1, 333-341,
343- 356
Kempaliai 297
Kena 36, 50, 156
Kepaliai264,275
Kijevas 513-514, 530
Kirkučiai 262
Kirtimai 37, 114
Kiviolis 48
Kybartai 239, 364, 519
Klaipėda 285,307, 3 12- 3 13, 336,362,373
Klebon iškis 384
Kleckas 444-445
Klydžionys 154, 398
Klykoliai 195- 197
Kloga 9, 47-48, 371
Kolainia i 552
Ko ldičevas 452
Komarovka 442
Kopylis 452- 453, 456
Krakės l 50, 224, 228-233 , 235- 236,394 396,400
Kražiai 258-264, 266-277, 287, 299, 303304, 3 10,3 12,315,318, 323- 325,
329- 330,336,339,35 1- 352,355
Krekenava 476, 480- 481, 484
Kret inga 167,208,359,364, 372- 373,
376- 379
Kret ingos aps. 147,202,372 ,5 06

Kriū kai

5 19
(Krumince) 4 l 5
Kruo n is 170, 179- 180, 190
Kučevjė 419
Kud irkos Naumiestis 5 19
Kukliai 246
Kulai 146
Kulautuva 186
Kulšėnai 200
Kupiški s 9,188,476, 480-482, 484
Kr ū m i nia i

Kurenas 433
Kurpi škė 148
Kuršė nai 143, 554
Kužiai 124
Kvėdarna 503-504
Labanoras 489
542
Lagedė 47-48
Laibiškės 492
Laižuva 199,213,52 1
Landau 110
Lapės 167, 171
Latakai 282, 295
Laukoduma 336
Lauksminiškė 285
Laukuva 503-504
Lauriai 283
Lazdijai 9, 152-153, 159, 162, 164, 168,
237- 241,243 - 257,367,400-492
LazdijtĮ aps. 152- 153, 237, 243- 245, 249 252, 259,274,400,492
Leckava 208- 209, 220
Legotiškė 3 19-320, 322- 323, 330
Leipalingis 237 - 239, 241 - 242, 250, 252 253, 375,492
Lekėčiai 177, 184
Leningradas 17 1, 391
Lenkviečiai 263
Lentvaris 490, 52 1
Licinava 336, 343
Liepoja 307, 527, 548
Lieponys 49 1
Labūnava
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Mizara i 242
Linkaičiai l 27

Molėtai 158

Linkaučiai 262

Molodečnas 442, 446

Linkmenys 489
Lioliai335, 343-344, 349

Mstyiiu s 454-455

Lipkiškės 282

Murava 89
Musni nkai 274

Liškiava488
Liubckas 554
Liublinas 206,224, 408-4 12, 416-4 18, 420

N audvari s 336,349
Naujam iestis 476, 480- 48 1

Lyduvėn ai 313

Lygumai 188
Lygumos274
Lodzė 27
Logojskas433-434
Londonas 539
Luokė 140, 262, 522
Lūšė 205-206

Naujasis Daugėliškis 489
Naujoji Viln ia 37, 45,477,483,492,55
Neapol is 457
Neč i ai

552

Nem akščiai

286, 288-29 1, 294 , 298- 299,
304-32 6, 329-330, 340-34 1, 343344,349,351-352,35
4

M aidanekas (Majdanek) 9, 86, 410-412,

Ne menčinė

416-422
Maišiagala 477,483,492
Malyj Trostencc 448
Mantartiškiai 196
Mantvydai 208
Margiai 36

Nesvyž ius 440-44 1
Nevardėnai 262, 522

Marijampolė 77, 152, 168,187,240,244,2 49,

253,256,360 ,362,373,376 ,393,519
Marijampolės aps. 393, 415- 416
Maskva 499, 513-5 15, 539
Matuizos 415
Mažeikiai 196- 199, 201- 211, 215-216, 218222, 522

Mažeikių aps. 194- 195, 212-213, 259 274
521
'
'
Medckši nė 309

Merkinė 242, 483, 488
Meškuičiai 296

M ickūnai 477, 483
Mielagėnai 489

M'.kaimkės 31, 33, 112, 156
Mmskas 426, 428-438 440 4
'
- 43 445 45
456-458, 469, 527
'
- 4,
Miro~lavas483,488
Miunchcnas 390

3

Naumiestis 503-504

477, 483,492

Niujorkas (Ncw York) 5 14, 529-5 31, 536,
545-556
Normančiai 125
Numga liai 283

Očikiai 310,329
Ofenba chas 529
Okolovas 433
Onuški s 483, 490 - 491
Opočka 413

Osvencimas 9-10, 39, 78, 86, 88, 116, 130,411

Pabedė 477,483,492
Pabradė 408, 483, 485, 489

Padu mbliai 247
Paežerėliai 170, 185

Pagojus 309, 322
PakarkJė 177, 185

Pakražantis 264, 269
Pakuonis 167 , 180
Palazdijai 246
Palemon as 77
Palėpšai 350

Paneriai 8-9, 15- 16, 19-2 1, 23 - 25, 33-35, 37•

39- 42, 44-50, 56,1 12,1 15, 171, 138,
155- l 56,368, 410,419,423,548,552
Panevėžys 8, 139, 167, 360, 362 , 376, 416,
476 , 480-48 1
Pa nevėžio aps. 294, 475-476, 480-482, 484
Pa nosiškės 491
Papi škės 33
Papleksnia i 264, 275
Paryžius 514-5 15, 557
Pasvalys 394-3 95, 400, 552
Pašatrija 140
Pašilė 264
Paštuva 267
Pašviti nys 342
Paupys 282
Pavenčia i 127,130,205,209
Paverpeni s 333, 344
Paversek is (Powerze cze) 415
Pavilnys 544, 552
Pavo lgis 450
Pažai stis 546
Pernarava 232
Peštinuka i 228
Petrakavas 135
Petrašiūnai 77, 170, 172- 173, 400, 529
Petraškevičiai 434 , 437
Pik eliai 206
Plat eliai 274
Pleščenicai 433,45 1
Plungė 306, 547
Ponizoviai 433
Poteriškiai 285
Pratvaikai 3 1O
Pravi en iškės 253
Preva lis 4 19
Pri enai 393 - 394, 399 , 401,5 52
Pročiūnai 124, 131
Pskovas 413, 419, 423
Puchovičiai 430- 431, 446
Pul ava 418
Pun1pėnai476, 480-48 1 , 484

Puni a 154,398
Puša lotas 476, 480- 481

R ado ma s 41 8
Radviliškis 161
Ragu va 476, 480-481
Rain iai 139- 140, 556
Ramygala 476, 480-481
Rasei ni ai 147-149 , 232 ,23 4,263, 270-271,
274,276,279,281-285,287
,29 3-295,
300-3 03, 305-306, 314, 321-323,
326 , 329-330, 335, 340-342 , 345,
350,355
Raseinių aps. 149 , 260, 263, 275 , 278, 280 ,
283, 285, 288, 291, 293-294, 298 299 , 301-302, 304-306, 312, 314,
322-326, 328-329 , 332-336, 345,
350,352-35 4
Raskilynė 336
Rašė 157- 158
Raudon dvaris 167, 171, 384
Rebinovka 440
Rėkyva 127
Renavas 202
Riešė 36 , 46, 114, 4 77, 483
Rietavas 140, 349, 545
Rinkūnai 179
Rižavka 440
Ryga 37, 39, 41, 50, 56, 77-78, 106,5 16
Ro dūn ia 414
Rokiškio aps. 294, 484
Rokiški s 136
Rotenburgas 554
Rozalimas 476, 480, 482
Rudamina 152, 239 - 240, 24 4,247,25 1, 400,
477, 483, 492
Rudenskas430 - 432,435
Rūdiškės 49 l, 52 1
Rudkovas 456 - 457
R(1dnink ai 46 - 47, 89
Rumšiškės 180- 18 1, 40 l

S alos 3 l, 33, 50, l 12, 156
Sangr(1da 239, 241 , 24 4 , 2 51
Sasnava 415
Saudin ink ai 335

HOLOKAU
STASLIETUVOJE
1 9 4\ - \ 9 ◄◄ m

602

Vl tt ova rd ilų r o d y kl ė

Sebeias 413
Seda 200-202, 210,216,457
Seinai 252
Se inų aps. 152, 238, 400
Seirijai 399-40 l, 483
Seliščė 443-444
Semeliškės 483, 491
Senasis Daugėliškis 489
Senoji Macėlė 89
Seredžius 170, 177- 178, 18 1- 184
Sergejevičiai 431- 432
Simna s 400-40 l , 483, 488
Sioux 544
Skaudvilė 288, 31 1-3 16, 318,324,329,341,
503- 504
Skrebėnai l 82
Skuodas 146- 147, 194,202,213
Slobodkė (Slabodkė) 58, 62-63
Slonim as 40 1
Slucka 428, 443-444
Smilgiai 476,480,482
Smilovičiai 432-433
Smolenskas 527
Smolevič iai 454
Smulkiai 3 11,3 14
Stačiūnai 188,274
Stakliškės 154, 393, 398, 483, 488
Stana i č iai 178
Starina 445
Stavkai (Stawki) 418
Stoš i ū n ai 543
Strumbagalvė 239
Stunguriai 283
Subačius 476, 480, 482, 484
Suchaja Gora 433- 434
Surviliškis 228- 229, 232,236, 396
Svieriai 9, 423
Sv 1e rių aps. 414,419
Š ackas 446- 447, 456-457
Šakiai 168, 187,360,519
Šakių aps. 5 l 9
Šančiai 77, 86, 91, 415-416, 427
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Šatės 202
Šaukėnai 336

Šaukota s 229
Šeduva 476, 480, 482, 484
Šeštokynė 295
Šė ta

150, 224, 232, 236

Šiauliai 6, 8- 10, 13, 2 1, 45, 50-5 l , 56-57, 88,
92, 97, 100, l 11, 117, 121 , 123- 132,
135- 136, 138- 139, 142- 146, 149,
156, 158, 160, 167, 17 1, 187, 207,
223,258,2 68,28 1,29 0,30 4,3 14,3 1&
323, 33 2, 339, 34 1- 342 , 348-350,
355- 356, 360-3 62, 365, 372, 376,
394,4 02, 406 ,4 09,493, 497, 503- 504,
52 1, 526, 54 1, 54 3, 545-546, 548, 550,
552- 553,556,55 9
Šiaulių aps.124- 1 25, 131, 142- 145,296 , 336,
342, 345,351,353,484,493,52
1
Šienlauki s (Šilaukis) 281,287,297
Šilalė 499, 503 - 504, 508, 52 1
Šilaukis 281
Šilinė 157
Šiluva 322
Šimoniai 476,480,482
Širvinto s 274
Štetina s 457
Štuthofa s 9- 1O, 48, 87 - 88, 92, 96, 130
Šumskas 477, 48 3,492
Švėkšna 503-507
Švenčionėliai 154 - 156, 490 , 52 1
Švenčionys 9, 31, 33 - 34, 50, l 12, l 15, 135,
154- 156, 163,27 4,485 , 489,52 1
Švenčionių aps. 9, 17, 154- 155, 4 14,483,489
Švendūna 310,312,329

Šventežer is 152, 24 1,2 44, 25 1-25 2, 400
T ali nas515
Tarvainiai 559
Taubu čiai 297
Tauragė 306, 3 12, 3 14, 3 16,329,3 41. 360,
457,50 1- 504 ,5 07

Tauragės aps. 8, 288, 295, 309, 3 11-3 12, 3 16•
3 18,323 - 324,5 0 1,503 - 505,52 1

Telšiai 139- 142, 159- 160, 164, 201,205,307,
457,474,522,542,554,556-557
TclšilJ aps. 139- 140, 262, 348- 349, 542
Ti l žė 148, 167,285,304,3 12,314, 323-324 ,
372- 373
Tirk šliai 202- 203, 522
Tyru liai 547
Trakai 127, 129-130,373,4 14,478 , 483, 490
Trakai (Tra kiškės) 297
TraktJ aps. l 7, 223,232,274 , 478, 483,490
Traupis 48 1
Treblinka 39, 116
Trepėn a i 296
Troškū nai476, 480, 482
Tučinkiai

448- 449
Turgeliai4 77,483,492
Tvaskučiai 202

Ukmergė 294, 359-36 0, 362, 376, 542-543
Ukrinai 205
Ulmas 373
Utena 157- 158
Uzda 445- 456
Uzliana i 429- 43 1
Užgiriai 349
Užventis 336, 542
V adokl iai 476,480, 482,496
Vaidžiai 336
Vaiguva 294, 331, 333, 336-338, 342, 344347, 349-353, 355-35 6, 545
Vainutas 503
Vaivara 9, 37, 47- 48, 371
Valantis 206
Valkininkai 47, 483, 49 1
Vanagiškiai 283, 285
Vandžiogala 168, 175- l 76
Varekon iai 175
Varėna 374-375, 380, 4 14- 415
Varėna l 488
Varė n a 11483, 488
Varniai 140,262, 348
Varšuva 27, 35, 45, 109,1 35,368

Vašingtonas 512, 514, 539, 558
90
Vegeriai 203- 204, 213, 2 18, 522
Veisiejai 152, 239, 24 1, 243, 245, 251, 400,
492
Vei v iržėna i 506
Veliuona 170, 177- 178, 182- 184, 188, 19 1,
259,274
Venecija 135
Verkiai 553
Verona 457
Verseka 415
Vidiškiai 542
Viduklė 278-306, 308-3 10, 312-315 , 3 18321, 323-325, 329- 330, 344, 351352, 551
Vidžiai 414
Viekšniai 204,210, 217-2 19, 522
Viena 390
Viešintai 476, 480, 482, 484
Viešvėnai 139-141
Vievis 478,483, 49 1, 521
Vileika 446
V ilijampolė 58, 60, 62-63, 71- 74, 90, 94, 97,
99, 10 1, 105, 118-119, 17 1, 186, 475,
556
Vilkaviškis 9, 15 1- 152, 159, 164, 168, 360,
4 15,418,543
Vilkaviškio aps. 5 l 9
Vilkija 169- 170, 177, 182-184, 40 1
Vilnaliai 308
Vilnius 6, 8- 9, 13- 23, 25-29, 31- 42, 44- 58,
60,86,90,92 , 97- 100, 105, 109- 122,
134- 136, 138, 145, 155- 156, 167,
17 1, 187, 223, 256, 258-259, 296,
306, 348- 349, 353, 358, 360- 362,
364- 37 1, 375- 377, 380, 40 1- 402,
406- 4 10, 413, 416, 420, 442, 472474, 478- 479, 482- 487, 4911- 496,
498, 500, 507- 508, 5 10, 512- 515,
517- 532, 535-53 6, 538, 540, 544,
546,5 48-553,557 - 558,56 1
Vėčioriškės

HOLOKAUSTAI
LIETUVOJ[
19◄ 1 - 194! m

604

Vilmaus ,1ps. 9, 16, 20, 371, 476-477, 483,

492
Virbalis 519
Virgainiai 285
Vitebskas 527
Volka Profccka(Wolka Profecka) 418
Volokiai 454-455
Vosi(mai4 l 4
Z aklikovas(Zaklik6w)418
Zamoscė412

Zapyškis l 70, 178, 185
Zarasai 9,136,188
Zarasų aps. 294
Zembinas 450
Zokniai 127

Žagarė 126- 127, 135, 142- 146, 160- 161,

TURINYS

345- 347,35 1,356,52 1
žagarinė 89

Žasliai l 56, 483, 49 1
Žeimelis 143
že ilniai 150,224,232,236
Žemalė 202, 213, 217
Ženeva 529
Židikai 202, 205-207, 219,522,552
Žieveliškė 148
Žiežmariai l 56, 483, 491, 52 1
Žygaičiai 503- 504
žvilgiai 335
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