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PRATARMI! 

Pokario metų klasių kova Lietuvos kaime paliko gilių, 
kruvinų žaizdų. Daugeliui skaitytojų rinkinio dokumentai 
primins skaudžią netolimą praeitį. _pviejų tūkstančių nu
žudytųjų žmonių sąraše kolūkietis suras savo kaimynus, 
buvę pirmaklasiai, šiandien jau suaugę vyrai,- mokykli
nio suolo draugus, mokytojus;· liaudies gynėjas prisimins 
greta stovėjusius rikiuotėje ir pridengusius jį automatų 
ugnimi atakos metu. 

Rinkinyje pateikiama dokumentinė medžiaga apie na
cionalistų nusikaltimus, į-vykdytus pokario metais Jur
barko, Raseinių, Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonuose (pa
_gal dabartinį respublikos administracinį-teritorinį suskirs-
tymą), . 

Anksčiau paskeibti dokumentai apie P. Gužaičio, S. lg
natavičiaus, V. Sabaliausko ir kitų asmenų antiliaudinę 
veiklą hitlerinės okupacijos metu Raseinių apskrityje*, 
taip pat šiame rinkinyje skelbiami nacionalistų ginkluotų 
būrių dalyvių parodymai demaskuoja buržuazinius na
cionalistus kaip pagrindinius kaltininkus dėl pralieto krau
jo Lietuvoje poka'rio metais, kaip politinio banditizmo or
ganizatorius. 

Ypač šioje respublikos teritorijoje ginkluotus būrius 
sudarinėjo ir jiems vadovavo nacionalistinė Lietuvos lais
vės armijos (,LLA) organizacija, sukurta dar hitlerinės oku
pacijos metais. Hitlerininkams traukiantis iš Lietuvos, LLA 
buvo stiprinama organizaciniu ir kariniu atžvilgiu, oku
pant,ai tiekė jai ginklus, šaudmenis, sprogstamąją medžia
gą ir ruošė kadrus diversinėse mokyklose. Organizacijos 

-. nariai turėjo atlikti „penktosios kolonos" vaidmenį Ta-

- * Archyviniai ·dokumentai apie nacionalistų antlliaudinę veiklą, 
;.V rinkinys, Vilnius, 1962, p. 1-36; Hitleriniai parašiutininkai, VIII rinki

nys, Vilnius, 1966, p. 31'---32, 41--;-50. 
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rybinės Armijos užnugaryje, rinkdami -~nip_inėj_imo ž~~ia~ 
vokiečių kariuomenei, rengdami divers11as ir ".:1sap~s1sk~1 
trukdydami atstatyti karo meta_i.s ~u_griaut~ k~astą. Jie pn
valėjo tęsti hitlerininkų jau aiskia1 pr_~lai:n~tą_ k~rą. . . 

Tarybinė Armija išvijo okupantus is p1etmes Zema:ti· 
jos dalies vėliausiai, todėl čia hit_lerin~n~a~ turėj_o ~au~i~u 
laiko paruošti ir apginklu<?ti n~c~'?n~lis~m! p~grmdį. S1~1e 
teritorijoje susispietė pabegę i~ _is~aisv_mtų ~i~t~vos ra~o
nų okupantų talkininkai - p_olic~nm~ai, policm1~ ?at~lH?· 
nų kariai, okupacinės valdzios istai~ų ta~nautoJa: .. Is JŲ 
pirmiausia ir buvo formuoJa~.i ?ac10~1ali~tų_ bun~1, ku
riuos steigiant, aktyviai pasIIeis.ke bu_rzuazme~ ~~n~o~~
nės karininkai J. Ščepavičius-Cepoms, P. Guzaitis ir kit~. 
P. Gužaitis būdamas okupacijos metais Raseinių apskn
ties viršini~ku, vėliau policinio bataliono karininku, ver
bavo nacionalistus į hitlerinės žvalgybos mokyklas. To
kią mokyklą baigė ir lėktuvais į Lie~~vą buvo gr~žinti t~rp 
kitų hitlerinių parašiutininkų b~_oli~! ~nt~n_as ir. Bro~~us 
Lesiai. Nuo eilinių diversantų Jle iskilo iki nac1onali~tų 
ginkluotų būrių vadovų, ?~ga~iza-yo ~nipin~ji~~ ~inių rm
kimą hitlerininkams, o veliau ir kitų impenalistmių Vaka-
rų valstybių žvalgyboms. . 

Nacionalistų vadai, minimi rinkinio dokumentl~ose, _1au 
hitlerinės okupacijos metais sunkiai nusika~to 1:1-~sų lia~
džiai, masiškai žudydami žmones, ko':o?ami p~iE:s tary~i
nius partizanus, tarnaudami o~upac~ne_s a~lI:m1strac1JOS 
aparate ar kitokiais būdais talkmdami h1tlermmk~ms. 

Antai A. Mackus, buržuazijos valdyll1;o lI:et~IB b_u-y_ęs 
šaulys, hitlerininkams okupavus Lietuvą, 1st0Jo_ ! _Poli.c1Ją, 
suiminėjo tarybinius aktyvistus, dalyvavo masi1:ese zm~
nių žudynėse. Pokario metais jis tapo !~urages ~pskn
tyje siautėjusio teroristinio „Rolando" buno_ ?-alY".'m. . 

B. Skridla pirmosiomis fašistinės .okupaci1os ~henom~s 
pasižymėjo tuo, ka~ ?užudė į ap~upi_mą patekus! T~:yb1-
nės Armijos karį, veliau tarnavo zud1ko A. Impule':~ci_~us 
vadovautame 2-ajame policijos batalione Kaune, ? 1~vi1us 
okupantus, įstojo į ginkluotą būrį ir kar!~ su kitai? n~
cionalistais terorizavo bei žudė Seredziaus apylmkes 
valstiečius. . 

G. Kisielius, aktyvus hitlerininkų rėmėjas, orgamzavo 
Gaurės ir Girdžių miestelių užpuolimus. . _ . • . 

Nacionalistų ginkluotuose būriuose ~!sidure ~urzuazi~ 
jos valdymo, o vėliau hitlerinės okupaciJOS metais buvęs 
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Raseinių kalėjimo prižiūrėtojas P. Laurinaitis, buvęs po
licininkas, stambus buožė J. Tautkus, slaptas gestapo 
agentas ir policininkas V. Vaičekauskas. Kriminalinis nu
sikaltėlis Z. Paulikas buvo nacionalistų štabo narys. Pir
maisiais pokario metais žudikų eilėse atsidūrė B. Zivot
kauskas, J. Jokubauskas, buožės sūnus V. Trilupaitis; jose 
rado prieglobstį anksčiau buvę nacionalistų ginkluotų bū
rių ryšininkai S. Narbutas, A. Jonušas, J. Petraitis, A. Ban
dzinas, kai tik patyrė, jog jų nusikalstami darbai yra ži
nomi tarybiniams saugumo organams. 

Viena~ iš nacionalistinio pogrindžio vadovų buvo J. Že
maitis, Kilęs iš buožių, artilerijos akademijos Prancūzijoje 
auklėtinis, buržuazinės kariuomenės kapitonas - jis ne- , 
galėjo susitaikyti su prarastomis privilegijomis ir karo 
pradžioje pasidavė hitlerininkams. 1943-1944 m. jis da
lyvavo Raseinių apskrities Šiluvos valsčiaus nacionalis
tinėse organizacijose, rinko vyrus į Plechavičiaus organi
zuotus policinius batalionus, vadintus Vietine rinktine, 
kuriuos nacionalistai ir hitlerininkai steigė kovai prieš pa
sipriešinimo okupantams judėjimo dalyvius, pats vado
vavo vienam tų batalionų, iki jie visai pakriko. 1944 me
tų vasarą, P. Gužaičiui pavedus, J. žemaitis rinko naciona
listus į žvalgybos mokyklą Vokietijoje, kur jie buvo ruo
šiami antiliaudinei veiklai. Perėjęs į pogrindį ir vadovau
damas įvairiems nacionalistų būriams žemaitijoje, 
1949 metų pradžioje jis tapo vienu iš buržuazinio nacio
nalistinio pogrindžio vadų. J. Zemaitis ne tik pats žudė 
tarybinius žmones, bet kurstė ir kitus nacionalistus žudyti, 
vykdyti diversijas, šnipinėti hitlerinės Vokietijos, o vė
liau ir kitų imperiali~tinių valstybių naudai. Į ginkluoto 
pogrindžio vadus J. Zemaitis kėlė pirmiausia tuos savo 
bendrus, kurie pasižymėjo ypatingu žiaurumu, žudydami 
tarybinius aktyvistus, naujakurius, kolūkių organizatorius, 
eilinius kolūkiečius. Jo vadovaujami būriai pakorė ir pa
smaugė daug žmonių. J. žemaitis skatino savo pavaldinius 
naudoti žiaurų žudymo būdą - pasmaugti savo aukas. Jis 
pats dalyvaudavo, smaugiant žmones. 

Buržuazinių nacionalistų ginkluotieji būriai bendradar
biavo su hitlerininkais iki pat fašistinės Vokietijos žlu- . 
gimo, o jai pralaimėjus, ėmė tarnauti naujiems šeiminin
kams - bendradarbiavo su JAV, Anglijos ir kitų impe
rialistinių valstybių žvalgybomis. 
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Jau 1945 metų rudenį užsienio žvalgybos, Pcl:.dedan~ 
abė usiems iš Lietuvos okup_a1:tų tal~inin~a~s, uzm~~ge 

p ·· ~ su Dzūkijos buržuazimais nac10nahst8:is, o veha~ r:r:~ ginkluotais būriais, veik\1-s_iais kitose Lietuvo~ tend 
torijos dalyse. Antai J. ~ema1t1s tardomas paro~e, . kati 
1947 metų rugsėjo mėnesi, vykdydamas „pra~ymą rmk_ 
šnipinėjimo žinias, jis pagal gautąją instrukc~~ą suorga~u
zavo tokių žinių rinkimą visuose ja~ ~a:V8:l~zmose n~c10-
nalistų būriuose. Lietuvoje surinkt~ smpm~Jimo _me~z:ag.ą 
tų pačių metų gruodžio mėnesį nac10nahs!a: persmnte_l uz~ 
· · Suvalkijoje veikusių ginkluotų bunų vado':~1 pa 
!l:.\ė kelis žmones į užsienį, kad jie u_ž~e~z~ų rysms ~u 
ten gyvenančiais nacionalistais ir impenahstmių valstybių 
žvalgybomis, kad gautų moralinę ir mate:ialinę. para~ą 
Lietuvoje veikiantiems nacionalistams ... v1e!-1a~ 1s tok_1:ų 
pasiųstųjų į užsienį buvo J. Lukša. Gqzęs l. L1~tu-y:_ą,_ Jis 
parašė plačią savo veiklos užsienyje ataskaitą _ir 1ssmn~ 
tinėjo ją nacionalistinių būrių v:adams: T~!11e r.?-~te, pava_ 
dintame „Pro memoria" '. ta:p kitko tc1:1~ ys rase apie ry 
šius su užsienio valstybių zvalgybom1s • ... 

,,Vėl 1948 m. vasaros gale tek? !~r~h infor
macinį pasikalbėjimą su vienos didzi<?sios :7'a~s
tybės aukštais karinės žvalgybos_ Z!fl?nemis. 
Juos apart ūkinės, ekonominės, s<;>c1al:nes, ~ul
tūrinės, religinės padėties, ypah?.gai d~mmo 
rezistencijos padėtis. Tokis pran~simas, tik at
vykus į Švediją, kartu su Audroniu :imv<;> padc:
rytas švedų žvalgybai. švedus_ yp~tmgai domi-
na kariniai bolševikų pa~ire1;-~~ma1. .. 

1949 metų rudenyje tikrai iss_'.1mų prar:i-esi!11ą 
adariau kitai- didžiosios jėgos Z".'8:lgy~a1. ę~uo 

~tveju reikėjo sistemingai atsa~~i l treJet':l s~m
tų klausimų, pranešimą paryskma1:_t kehol~a 
brėžinių. Sis pranešimas, apimąs. !11-usų po_~nn
džio padėtį, buvo bazė. konk~~~iam_ t~s Jego~ 
angažavimuisi mūsų rez1stenc1Jai teikti mate 
rialinę paramą

11 
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1948 m. liepos 7-8 dien?:mis. Baden-Bade1:10 ~ieste, 
Vakarų Vokietijoje, įvyko is Lletu".'os :pabegusių su 
hitlerininkais į užsienį buržuazinių nacionalistų vadovau-

. k lbt' redakciJ' os fondas, rinkinys 
* Archyviniams dokumentams s e 1 

101, lapas 137 (toliau - ADSR f„ r. l O 1, l. 1371• 
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jančių organizacijų atstovų pasitarimas. Jame dalyvavo 
prelatas M. Krupavičius, reakcingasis socialdemokratų 
lyderis J. Kaminskas-St. Kairys, V. Sidzikauskas, J. Bra
zaitis-J. Ambrazevičius, J. Lukša ir kiti*. Pasitarime buvo 
apta~ia~8: ginkluo~ų na~ion.c:listų veikla Lietuvoje ir prie
mones Jai paremt1. Kaip sis Baden-Badeno pasitarima& 
sprendė pagalbos reikalą ginkluotam nacionalistų pogrin
džiui, J. Lukša taip aprašo jau minėtoje ataskaitoje: 

,,BB pasitarimo proga visų dalyvių vardu, 
man iškėlus kraštui materialinės paramos klau
simą ir neradus kitų šaltinių, buvo kreiptasi į 
Lietųvos min. P. žadeikį, kad jis dėtų pastan
gų išgauti atitinkamas sumas krašto rezistenci
jos reikalams iš lietuviškųjų užšaldytų kapitalų 
Amerikoje. žadeikio buvo gautas atsakymas, 
kad šąltiniai yra sunkiai prieinami, norint ati
tinkamas sumas išgauti, susiduriama su JAV 
Teisingumo ministerija. Tuo pačiu metu buvo 
gauta davinių, kad bręsta galimybės iš kitų šal
tinių gauti resursų krašto rezistencijai padėti. 
Paruošiau sąrašą medžiagų, apimantį balansą 
Lietuvos pogrindžiui. Raštas tik 1949 metų pa
vasarį pasiekė reikiamas instancijas. Raštas ėjo 
per VLIK-o kanalus. Su rnšto įteikimu prasidėjo 
konkretus bendradarbiavimas minimo kontra:
gento su VLIK-u. Šitokiems santykiams užsi
mezgus, kraštui materialinės paramos klausimas 
buvo išspręstas. Smulkiau apie kraštui mate
rialinės paramos teikimą rasiu reikalinga kal
bėtis tik žodžiu". 

Kaip matyti iš J. Lukšos rašto, reakcinės lietuvių emi
gracijos organizacija VLIKas -Vyriausiasis Lietuvos iš
laisvinimo komitetas - tarpininkavo, užmezgant ryšius ir 
gaunant užsienio valstybių žvalgybų pagalbą buržuazi-' 
niams nacionalistams Lietuvoj e. 

Imperialistinių šalių žvalgybos taip pat buvo suinte
resuotos panaudoti nacionalistų ginkluotų būrių dalyvius 
šnipinėjimo žinioms rinkti. Tuo tikslu jos rėmė į užsienį 
pabėgusius nacionalistus, teikdamos jiems visokeriopą 
pagalbą. · 

* ADSR f., r. 101, l. 182. 

9 



= 

Atvykusieji į užsienį nacionalistinio pogrindžio atst?
vai buvo apmokomi šnipinėti ir grąžinami į Lietuvą. Apie 
vieną tokių šnipų desantą, 1950 metų ruden~ išmestą Tau_
ragės apskrities teritorijoje, liudija V. Glob10 parodymai. 

Reakcingosios lietuvių emigracijos vadovai gerai ži
nojo naujo pasaulinio karo viltimis grindžiamos nacion~
listų bfrrių ginkluotos teroristinės veiklos_ ?evilt~škumą, _ _Jų 
dalyvių išsigimimą, politinį žlibumą, buozmę_ ps_1cholog1Ją, 
religinį fanatizmą. Tačiau, siekd~mi s1:- u~~1emo _pagalba 
atstatyti buržuazinę santvarką LletuvoJe, Jle _r~gm? _tęsti 
pragaištingą, neturintį realių 1:1ersp~ktyv\Į, anhl_rnudmi_pa
sipriešinimą. Buržuaziniai nac1_onąllstai L1etuv?Je, nebud~
mi pajėgūs atstatyti nuverstąJą santvarką, ~mkluotų bu
rių pagalba stengėsi kiek galėdami truk?yt: tarybų val
džiai, socializmo statybai. Tais pat sumetimais buvo s~en
giamasi sudaryti vieningą nacionalist_ų V:~dovy~ę visos 
respublikos mastu, pogrindinės ?rga~1~a~11os skir~tomos 
rajonais, rinktinėmis, apyga~~d?,m1s, sn~1m~s,_ p_avaqmamos 
skambiais vardais -,,Kęstuc10 , ,,Kumgaiksc10 Zvalgai
čio", ,,Prisikėlimo", ,,Tauro" ir kt. 1949 m: pradžioj~ _sus~
rinkusi nacionalistinių būrių vadovų grupe paskelb~ 1st:1-
gusi Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) organ~zac1Ją. 
J. Zemaitis tapo LLKS. tarybos pirmininku. 1:ai bt1;vo 
paskutinis mėginimas sudaryti centralizuotą anhtarybmę 
organizaciją vietoje sutriuškinto BDPS \B~ndro ~em?kra~ 
tinio pasipriešinimo sąjūdžio) - paskutmes_ nesekmmgos 
pastangos koordinuoti ginkluotų būrių veiksmus. 

Buržuazinių nacionalistų veikla buvo ~u~~eipta_ ~n:s 
kiekvieną tarybų valdžios šalininką ar kureJą, I?:1es JŲ 
šeimų narius. Nacionalistai žudė visus, ka~ n~noreJ~. ve:
gauti buožėms, kas pritar~ ~auja:m gyvemmm, ~as n ~u: 
rė. Teroristinė ginkluotų bunų veikla buvo nu~re1pta ~~1es 
eilinius darb0 žmones, prieš buvusius bernus ir ~u_mecms, 
Komunistų partijos narius, ~o~j~_unu~lius,_ taryb11:~us dar
buotojus bei aktyvistus, koluk1ecms, llaud1~s gyneJ~S, mi
licininkus. Buržuaziniai nacionalistai pokano metais Jur
barko rajone nužudė 9 kolūkių pirmininkus, Raseinių-:--- 3, 
Šilalės - 7, Šilutės - 1, Tauragės - 7. Minėtuose pen~mo
se respublikos rajonuose nuo klasinio pr_iešo _rankos _zuvo 
44 komunistai ir 116 komjaunuolių. Nacionalistų nuzudy
tųjų tarpe daugiau kail? devy~i ~mon~s iš dešimti~s n~bu
vo komunistai ar kom1aunuolla1. Tokia yra negailestmga 
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nacionalistų teroristinio veikimo statistika, atskleidžianti 
tikrąjį žudynių mastą ir pobūdį. 

Buržuaziniai nacionalistai pradėjo žudyti pirmosiomis 
pokarrio dienomis, kai tik buvo išvyti okupantai ir prasi
dėjo krašto atstatymas. Ginkluoti jų būriai užpuldinėjo 
valstiečius, plėšė, kankino juos, išžudydavo šeimas, sude
gindavo sodybas. Masinėmis žudynėmis, kankinimais ir te
roru buržuaziniai nacionalistai norėjo įbauginti darbo 
žmones, kad jie nedalyvautų socializmo statyboje. 

Koks žiaurus buvo teroras, parodo ginkluotųjų būrių 
dalyvių ir nukentėjusiųjų nuo jų šeimų narių parodymai, 
skelbiami rinkinyje. 

J. žemaitis savo parodymuose kalba apie 1946 m. rug
sėjo 13 d. naktį, kai Raseinių rajono Žaiginio apylinkės 
žalakiškių ir Rinkšelių kaimuose buržuaziniai nacionalis
tai nužudė 13 valstiečių, daugiausia naujakurių. 

Nacionalistai žudė valstiečius ištisomis šeimomis, nesi
gailėdami nė mažų vaikų. Antai 1948 m. vasario 22 d. 
Raseinių apylinkės iKebaičių kaime buržuaziniai naciona
listai išpiovė Rakauskų šeimą. Nuo jų rankos žuvo 4 ma
žamečiai vaikai. Liko gyvas tik vienas - sužeistas dvy
likametis Antanukas, pabėgęs pro langą. Sunkiai sužalota 
jo motina mirė po trijų dienų. Tą naktį buvo nukankinta 
kaimynė Bilienė ir dvi jos dukterys. Būrių dalyviai su
degino abi sodybas kartu su lavonais. 

1948 m. rugpiūčio 21 d. Raseinių rajono Girkalnio apy
linkės Milašaičių kaime buržuaziniai nacionalistai išžudė 
Damažeckų 3 asmenų šeimą, jų tarpe trejų metų dukrą 
Aldoną, Dubinskų 3 asmenų šeimą, iš jų devynerių metų 
sūnų Mečislovą, Račų 3 asmenų šeimą (Račienė buvo mir
tinai sužeista), iš jų aštuonerių metų Algimantą, o gre
timame šilininkų kaime - 3 asmenų naujakurių Grigalių 
šeimą, jų tarpe septynių mėnesių kūdikį nušovė lopšyje. 
Visoje apylinkėje tą nalk.tį nuo žudikų rankos krito 11 
žmonių, tame tarpe 4 mažamečiai vaikai. 

1948 m. lapkričio ·10 d. naktį Raseinių rajono Betyga
los apylinkės Diržionių kaime nacionalistų būrio dalyviai 
nužudė naujakurio Jankausko šeimą: pakorė tėvus ir nu
šovė penkis mažamečius vaikus, kųrių mažiausias dar ne
turėjo nė dvejų metų. Lavonų krūvoje liko gyva tik sun
kiai sužeista duktė Elena. 

Panašiai elgėsi buržuaziniai nacionalistai ir Jurbarko, 
Šilalės, Šilutės, Tauragės rajonuose. V. Vitkus ir Z. Pau-
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likas parodė, kad vien Šilalės rajono Upynos apylinkėje 
jie su kitais būrio dalyviais 1949 m. balandžio 21-22 naktį 
nužudė 9 valstiečius, iš jų sušaudė 3 asmenų Patlabų ir 4 
asmenų Sabockių šeimas. 1949 m. rugpiūčio 22 d. naktį 
Šilalės apylinkės Gubrių kaime nacionalistai nužudė 8 nau
jai sukurto V. Majakovskio v. kolūkio narius. 

Nacionalistų būrių dalyviai nužudė nemaža žmonių, 
įtarę juos esant komunistais, komjaunuoliais, tarybiniais 
aktyvistais, nors iš tikrųjų jie visuomeninėje veikloje ne
dalyvavo. Nemažai buvo nužudyta ir tokių, kuriuos įskun
dė buržuaziniams naci0nalistams jų tal!kininkai, norėdami 
suvesti asmenines sąskaitas. 

Buržuaziniai nacionalistai, siekdami „įteisinti" žudynes, 
sudarinėjo vadinamuosius teismus. Iš tikrųjų tariamojo 
teismo atstovai tik užpildydą.vo blankus, kur įrašydavo 
nužudytojo pavardę. Iš skelbiamų „teismo" narių M. Ti
minsko, J. Mackevičiaus, V. Vitkaus parodymų matyti, 
kad nacionalistai žudydavo žmones, remdamiesi nepagrįs
tais įskundimais, asmeniniu kerštu, noru prisiplėšti turto 
ar pasigrobti pinigų, o jau po to rašydavo jiems mirties 
nuosprendžius -,,likvidavimo aktus". Tačiau dažniausiai 
žudikai veikė paskubomis, nuolatos bijodami, kad juos 
gali susekti valstybės saugumo organai, todėl daugeliu 
atvejų jie nevargino savęs jokiais formalumais. Neretai 
valstietis, gavęs pinigų už parduotą gyvulį ar nusipirkęs 
geresnių batų porą, tuo pačiu pasirašydavo sau „likvida
vimo aktą". Iš rinkinyje skelbiamų dokumentų matyti, 
kad į buržuazinių nacionalistų rankas patekusiojo likimą 
nulemdavo atskirų būrio dalyvių, ypač jų vadų, užgaidos 
ir nuotaikos. 

Kovoje prieš ginkluotus buržuazinių nacionalistų bū
rius svarbų vaidmenį suvaidino paprasti darbo žmonės, pa
keitę plūgą į automatą ar šautuvą ir aktyviai stoję ginti 
tarybų valdžios. Greta valstybės saugumo darbuotojų, mi
licijos, likviduojant ginkluotus nacionalistų būrius, pasi
žymėjo liaudies gynėjai. Jų gretose 1947 m. spalio l d. 
tuometinėje Pagėgių apskrityje buvo 98 kovotojai, Ra
seinių - 282, Tauragės - 147, Šilutės - 138. Iš viso jų 
tarpe buvo 178 komjaunuoliai*. Visai darbo žmonių kovai 
prieš nacionalistų antiliaudinę veiklą vadovavo Lietuvos 
Komunistų partija. Partinių organizacijų iniciatyva ap-

* Lietuvos KP CK Partinis archyvas, f. 4421, ap. 1, b. 62. l. 99. 
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skričių, valsčių, apylinkių centruose, tarybiniuose ūkiuose, 
MTS ir kolūkiuose kovai prieš buržuazinius nacionalistus 
buvo sukurtos ginkluotos savigynos grupės, jungusios 
savo eilėse šimtus darbo žmonių. Antai 1948 m. kovo 18 d. 
vien tik Tauragės apskrityje 24 savigynos grupėse buvo 
242 tarybiniai aktyvistai*. 
. Skelbi~mi dokumentai rodo, kaip masiškai ir ryžtingai. 
Tarybų Lietuvos darbo žmonės kovojo su nacionalistų 
būriais ir jų vykdomu teroru. Lietuvos liaudis likvidavo 
ir šią kliūtį, trukdžiusią kurti socialistinę santvarką. 

* * * 

. Rinkinyje skelbiami dokumentai yra dvejopi. Vieni 
JŲ - tai nacionalistinių būrių dalyvių parodymai tarybi
nio teisėtumo organams. Stengdamiesi sumažinti savo as
meninę kaltę, tardomieji dažnai išsisukinėjo, vengė sakyti 
tiesą apie savo nusikaltimus, dalyvaujant teroristiniuose 
aktuose ir plėšimuose. Liudininkų parodymų, faktų ir 
dokumentų priremti, jie papasakodavo apie nuslėptus nu
sikaltimus. Buržuazinių nacionalistų vadai, tardymo metu 
nutylėdami savo įvykdytus nusikaltimus, stengėsi suvers
ti atsakomybę eiliniams būrių dalyviams. Nusivylę be
prasmiška kova, išsigimę morališkai, jie pasakodavo apie 
savo vadovaujamų būrių asmeninę sudėtį, apsiginklavimą, 
įvykdytus teroristinius aktus, nurodydavo talkininkus, jq 
gyvenamąją vietą, slėptuves, slapyvardžius. Tokie yra na
cionalistq pogrindžio vadų J. žemaičio, J. Palubecko, 
J. Mackevičiaus, A. Bandzino, A. Jonušo parodymai. 

Nemažą dalį dokumentų sudarn liudininkų parodymai. 
Tai pasakojimai žmonių, kurie patys matė, kaip naciona
listai nužudė jų šeimos narius, kaimynus. 

Rinkinio dokumentai neapima visų buržuazinių nacio
nalifitŲ įvykdytų nusikaltimų. Jie atspindi tik atskirus jų 
antiliaudinės veiklos epizodus. Tačiau tai tipiški ir būdingi 
nusikaltimai klasinio priešo, pasirinkusio teroro ir žudynilĮ 
kelią. 

Rinkinys suskirstytas skyriais. Skelbiarri\1 dokumentų 
šaltiniai nurodomi petitu po tekstu, teksto paaiškinimai 
spausdinami išnašose. Jei dokumentai skelbiami ne išti-

* Lietuvos KP CK Pa~tinis archyvas, f. 381, a~. 1, b. 58, l. 44. 
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sai, pažymima: iš parodymų. Rinkinio pabaigoje dedamas 
buržuazinių nacionalistų nužudyitų žmonių sąrašas, patei
kiant trumpų biografinių žinių apie juos. 

Redakcija dėkoja Lietuvos KP Jurbarko, Raseinių, 
Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonų komitetų, miesto ir apy
linkių DŽDT vykdomųjų komitetų, valstybės saugumo, 
milicijos darbuotojams, buvusiems liaudies gynėjų būrių 
kovotojams ir visiems darbo žmonėms, suteikusiems nuo
širdžią pagalbą bei paramą, ruošiant rinkinį spaudai. 

TAURAGĖS RAJONE 

Iš A. M o e k a u s* parodymų 

1954 m. gegužės 30 d. 

Buržuazinio rez1mo Lietuvoje laikotarpiu nuo 1935 ar 
1936 iki 1940 metų buvau šaulių sąjungos narys, turėjau 
uniformą ir šautuvą. 

1940 metais Lietuvoje atkūrus tarybų valdžią, šaulių 
sąjunga buvo paleista. Aš pasitraukiau iš organizacijos ir, 
gyvendamas Purviškių kaime, Tauragės apskrityje, dirbau 
nuosavame ūkyje. 

Vdkiečiams okupavus Tarybų Lietuvą, 1941 metų rug
sėjo mėnesį, Tauragės gyventojui Augustui Steponaičiui 
pasiūlus, įstojau į policiją eiliniu policininku ir iki 1942 
metų vasario mėnesio tarnavau Eržvilko miestelyje. Vė
liau mane perkėlė į Tauragės apskrities Gaurės miestelį. 
Turėjau šautuvą. 

Kaip policininkas, saugojau vokiečių amunicijos san
dėlius, suimtus tarybinius piliečius, kuriuos paskui lydė
davau į Tauragę. 

1944 metų spalio ar lapkričio mėnesį, tarybinei kariuo
menei išvaduojant Lietuvos TSR, bijodamas atsakomybės 
už tai, kad tarnavau policijoje, slapsčiausi pas įvairius mū
sų kaimo valstiečius. 

1945 metų gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje, 
slapstydamasis Pašaltuonio miške, susitikau su ginkluo
tos gaujos dalyviais. Jos vadui Strainiui-,,Saturnui" pa
siūlius, įstojau į ginkluotą gaują. Jos dalyviu buvau iki 
suėmimo dienos. Iš pradžių turėjau vokišką karabiną, o 
vėliau (1947 metais) gaujos vadas Stoškus davė ,,SVT" šau
tuvą, kuris man priklausė iki suėmimo. 

* Mockus Antanas, Jono s., gimęs 1904 m. Tauragės rajono Purviš
kių kaime. Hitlerinės okupacijos metais tarnaudamas policijoje, dalyvavo, 
suimant ir šaudant tarybinius piliečius. 
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Be to, 1948 metais iš gaujos dalyvio Ruibio gavau na
ganą, kurį 1949 metais su banditu Bakučiu išmainiau į 
,,IT" pistoletą. Mane suėmę, pistoletą paėmė. Iš kitų ban
ditų gaudavau šovinius ginklams. 

Turėjau „Tautvydo" slapyvardį. 

1954 m. birželio 19 d. 

· 1945 metais kartu su kitais gaujos dalyviais įvykdžiau 
šiuos nusikaltimus. 

1945 m. birželio 24 d., būnant Purviškių miške, mūsų 
gaujos vadas „Saturnas" įsakė man, Tamuliams - tėvui 
ir sūnui, Rupšaičiui-,,Žiliui", Juozui Dailydaičiui, An
tanui Petraičiui iš Tauragės rajono Stirbaičių kaimo ir An
tanui Jokubauskui ginkluotiems nueiti į Cigelnės kaimą 
ir, jei rasime liaudies gynėjus Juknevičius (tėvą ir sūnų), 
sulaikyti juos, atvesti į mišką ir nušauti. Antanas Joku
bauskas turėjo parodyti, kur Juknevičiai gyvena. Gavę 
uždavinį, visi išvardyti ginkluotos gaujos dalyviai popiete 
nuėjome į Juknevičiaus sodybą ir ją apsupome. Aš stovė
jau sargyboje. Netrukus pamačiau, kai iš namų, pakėlę 
rankas, išėjo liaudies gynėjai Juknevičiai - tėvas ir sūnus. 
Tamulis paėmė iš jų automatą, o kiti surišo jiems rankas ir 
nuvedė į mišką. Netoli nuo mūsų stovyklos abu Juknevi
čius nušovė. Prie nužudymo vietos nebuvau priėjęs, gir
dėjau tik šūvius ir nežinau, kas juos nušovė. 

Juknevičius nužudėme vien už tai, kad buvo liaudies 
gynėjai ir tarnavo saugumo organuose. 

1945 metų liepos mėnesį „Rolando" gauja, kurioje ir 
aš buvau, slapstėsi iPurviškių-Pašaltuonio miške. Kartą 
Starkus-,,Maželis" man ir kitiems pasakė, kad dienos me
tu per mišką dviem vežimais bus vežamos dėžės sviesto. 
Jis dar pridūrė, kad sviestas iš pieno nugriebimo punkto 
gabenamas į Eržvilką, Skaudvilės link. Mes nutarėme 
sviestą pagrobti. Susiruošėme: aš, ,,Maželis", Jonas Joku
bauskas-,,Putinas", Mockaitis, Gudavičius, Juknius ir kiti, 
iš viso 12----<13 žmonių. Starkaus vedami, naktį nuėjome į 
mišką. Prie kelio suruošėme pasalą ir laukėme ryto. Prašvi
tus pamačiau atvažiuojant du vežimus su nepažįstamais 
žmonėmis. Kai jie privažiavo arti mūsų, surikome „rankas 
aukštyn!" ir juos užpuolėme. Vežimuose radome 16 dė
žių sviesto, jas pasiėmėme, o žmonėms liepėme važiuoti 
atgal. Sviestą nusinešėme į gaujos buveinę. 

.. 

Sekančios dienos rytą Purviškių-Pašaltuonio miške mus 
aptiko VSM kareiviai. Prasidėjus susišaudymui, buvo nu
kauti Gudavičius ir Mockaitis. Per susišaudymą man su
žeidė kojas. Atsišaudydami ištrūkome iš apsupimo ir per
ėjome į kitą mišką. Aš gydžiausi pats, naudodamasis gau
jos vado „Rolando" vaistais. Kol gydžiausi, buvau miške. 
Maisto produktų man atnešdavo gaujos dalyviai. 

1945 metais ne kartą su kitais banditais eidavau į kai
mus. Grasindami ginklu, imdavome iš valstiečių maisto pro
duktus. 

1954 m. birželio 22 d. 

1946 metų pavasarį ar vasarą gaujos vadas „Rolandas" 
mūsų grupės vadui Seneckiui-,,Žaibui" įsakė atvesti į miš
ką ir sušaudyiti visą Kazio Ringailos šeimą už tai, kad 
jie susitinką su liaudies gynėjais ir išduodą vietas, kur 
lankosi banditai. Ringaila gyveno Tauragės rajono Zui
kiškių kaime. Įsakymui įvykdyti Seneckis sudarė tokią 
grupę: grupės vadas Seneckis-,,Žaibas", aš- Antanas 
Mockus, Bakutis-,,Viktoras ", Stoškus, Mackevičius-,,Cvir
ka" ir Jonas Jokubauskas-,,Putinas". Ginkluoti nuėjome 
4 Ringailas vienkiemį. Aš su kitais ėjau sargybą kieme, 
o Mackevičius, Bakutis ir Seneckis užėjo į vidų ir po ku
rio laiko iš namtĮ išvedė surištus Kazį Ringailą, Ringai
lienę, dukteris Petrę Ringailaitę - 20 metų, Prancišką -
18 metų ir sūnų Antaną - 14 metų. Juos su ginklais ly
dėjome į mišką. Iš Ringailas ūkio paėmiau karvę mėsai ir 
vedžiausi kartu su Ringailos šeima. Atėjus į Purviškių 
mišką, Seneckis su Bakučiu-,,Viktoru", Stoškumi, Mac
kevičiumi ir Jokubausku Ringailas šeimą nusivedė į vieną 
pusę, o aš karvę nuvedžiau į stovyklą. Po kurio laiko 
minėtieji gaujos dalyviai sugrįžo į stovyklą, ir iš jų su
žinojau, kad Ringailos šeima likviduota viename iš gau
jos bunkerių, 

1947 metų rudenį gaujos vadas Stonis-,,Alunta" man 
ir kitiems pasakė, kad reikia likviduoti vieną šeimą Tau
ragės rajono Bimbilinės kaime, bet už iką - nenurodė. 
Šiai operacijai buvo paskirti: Stonis, Lorančas, Cinovas
,,Algis", Bakutis-,,Viktoras", aš ir Jonas Jokubauskas-,,Pu
tinas". Naktį ginkluoti patraukėme į Bimbilinės kaimą. Kai 
atėjome į sodybą, aš ir Jonas Jokubauskas stojome sargy
bon, o Stonis, Bakutis ir kiti įsiveržė .! namą, kur sulaikė 
man nepažįstamus piliečius. Užėjęs į vidų, pamačiau vy,-
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rą, moterį ir 18-20 metų sūn_'-!· . Jie,_ Bakuči? saugomi; 
sėdėjo už stalo. Mes ėmėme plesti_ uk1. Lora~cas-.,Aidas 
ir Cinovas pakinkė į vežimą arklį, po to as, J okub~us
kas ir kiti nešėme iš namų drabužius, grūdus bei kitus 
daiktus ir krovėme į vežimą. Prikrovus vežimą, kam
baryje buvęs Bakutis-,,Viktor~s." iš p_ist?!eto „TT" sulai
kytus žmones nušovė*. GirdeJau !ns suvi:1s: Po to v~: 
žimu nuvažiavome į Rapolo Marcmkaus uk1 Taurage:, 
rajono Zaltriškių kaime. Jo ūkyį~ palikome. grūdus,_ dra~ 
bužius nusinešėme į mišką, o veznną su arklrn Marcrnkm 
liepėme parduoti. 

1954 m. birželio 25 d. 

1947 metų rudenį gaujos vadas Sto11:is-.,Alun~~". kartą 
pasakė, kad reikia nužudyti Tauragės ra1ono !omsk~s kai~ 
mo gyventoją česnienę, nenurodydamas _uz ką. Zu?,yti 
išėjo Stonis, Lorančas-.,Aidas", Bakutis-.,Viktoras", Cmo-
vas, Jonas Jokubauskas-,,Putinas" ir aš. . .. 

Naktį nuėjome į česnienės ūkį, apsupome namą ir ĮSI
veržėme į vidų. Stonis ir Bakutis tardė česnienę. ~ą S:es~ 
nienė kalbėjo, neprisimenu. Paskui Stonis ir Bak~hs llepe 
česnienei nuvesti juos į daržinę, kur jie darysią kratą: 
česnienė su jais išėjo į kiemą ir nuėjo į d~r_ži~ę, kun 
buvo greta namo. Po kelių minučių išgi~dau s~vms. Ne
trukus Stonis ir Bakutis grįžo į kambaą Stoms 12asa~e, 
kad česnienė likviduota ir galima eiti. Apiplėšę Cesme
nės ūkį, nuėjome į mišką. . . . . . 

Po kelių dienų, tai buvo 1947 metų lapknc10 menes), 
pavakare mes ilsėjomės vien~~e vienkie~yJe._ Tem.?~ant 
į vienkiemį atėjo V,incas Kullesa, Taur°'..~es raJ'?:-1o Z1~u
rių kaimo gyventojas, kuris kažką pranese 1?a~uc~ui-_,,V1k~ 
torui". Po to Bakutis mums pasakė, kad reikia hkv1duoti 
Freitaką iš kažkurio Tauragės rajono kaimo. Sut~mus F_re1-
tako nužudyti nuėjo Bakutis-,,Viiktoras", L~Ha~cas, Cmo
vas, Stasys Spudvilas, Mišeikis-,,Arū11:a~" ir ~s_. Fr_e1tak_o 
gyvenamąją vietą parodė Vincas Kullesa. At_e}us Į Fr~1-
tako ūkį, Kulieša, aš ir Mišeikis-,,Arūnas ". pas~llk~me. k1~
me saugoti, o kiti įsiveržė į n_?-mą. ,Po_ kuno laiko ir as uz
ėjau į vidų. Kambaryje pamacia~ Fre1ta~ą - 4~-42 metų, 
Freitakienę - apie 40 metų ir dvi dukteris - l t-18 metų. 

* 1947 m. spalio 15 d. Bimbilinės kaime banditai nužudė: Lemkį Au
gusta Juliaus s. gimusi 1896 m., Lemkienę Marijoną, Miko d., g1mus1ą 
1902°

1

m„ ir Lemki Mykolą, Augusto s., gimusi 1925 m. 
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Juos saugojo Bakutis, o paskui ir aš. Tuo metu Lorančas. 
Cinovas ir kiti plėšė Freitako ūkį. Pasikinkę arklį, jie į 
vežimą sukrovė apie centnerį miltų, avį, drabužių. Tada 
Bakutis man ir kitiems tyliai pasakė, kad mes jo palauk
tume kieme, o Freitakui Liepė parodyti mums kelią. Iš
ėjus į kiemą, Bakutis, Lorančas ir Spudvilas nuvedė Frei
taką į arklidę ir Jį nušovė. Po to jo vežimu nuvažiavome 
į Tauragės rajono Zaltriškių kaimą, į Marcinkaus ūkį, 
kur ,palikome visą prisiplėštą turtą. Vėliau iš Mardnkam 
sužinojau, kad Freitako arklį ir vežimą jis nugabeno į Jur
barką ir turguje pardavė nepažįstamiems valstiečiams. 
Noriu papildyti, kad, nužudę Freitaką ir atėję į Marcin
kaus ūkį, čia radome Jokubauską-,.Pubiną", Stonį-,.Alun
tą" ir „Drąsutį". Iš Marcinkaus nuėjome į mišką, o Kulie
ša grįžo namo, 

1954 m. birželio 28 d. 

Apie Norkienės nužudymą iš Tauragės rajono Gaurės 
!kaimo žinau štai ką. 

1947 metų rudenį Stonio-,.Aluntos" gaujos dalyviai 
Gaurės miške įrengė bunkerį, kuriame slapstėmės. 

Vieną vakarą, tai buvo 1947 metų lapkričio mėnesį, 
Stonis-,,Alunta" pasakė, kad rei~ia likviduoti, t. y. nužu
dyti, Norl,denę. žudyti išėjo Stonis-,.Alunta", Lorančas-
11Aidas", ' Cinovas-,,Algis", Mišeikis-,,Arūnas", Spudvi• 
las-,,Minoras" ir Jonas Jokubauskas-,,Putinas". Mane ir 
Dailydaitį-,,Valentiną" gaujos vadas Stonis-,,Alunta" pa-
liko miške saugoti bunkerio. . 

Anksti rytą grupė sugrįžo, parsinešdama įvairių dra
bužių, maisto produktų, taip pat parsivedė karvę ir tely,čią. 
Besikalbant Stonis pasakė, kad jie nužudė Norkienę ir 
dar vieną moteriškę, kuri buvo atėjusi pas ją iš Gaurės*. 
Moteriškės pavardės jis nepasakė, o aš neklausiau. 

1954 m. liepos 2 d. 

Su kitais dalyvavau, apiplėšiant mėsos kombinato pa· 
galbinį ūkį Tauragės rajono Drąslaukio kaime. Iš ūkio 
pagrobėme daugiau kaip 10 karvių ir vieną šautuvą. 

* 1947 m. lapkričio 24 d. banditai nužudė Norkienę Petrę, Antano d., 
gimusią 1899 m., ir Gaurės valsčiaus finansų skyriaus inspektorę Takto
mišovienę-Krasauskaitę Zuzaną, Jono d., gimusią 1919 m. 

19 



' 

Į!'----~ -- ------ -- - ;·• '--·-':_;:;::,;.:" .. :.;..,!s~:,,;_~,,zi~;~c'..1;~"''""'ii'i~il'i+ul~l·Wi1-llir!l$2lt,;m1-l\iiWl·l~IIUIB·Mll4••1J■■■•••••••••••---------------"""w■ 

ji: 
1, 

Mėsos kombinato pagalbinį ūkį apiplėšėme 1948 me
tų vasaros pabaigoje. Mūsų gauja tuomet turėjo 12-13 
žmonių. Kartą pavakare iš Stonio-,,Aluntos" gavome nu
rodymą visiems pasiruošti eiti į kaimą pagalbinio ūkio 
apiplėšti. 

Sutemus mes visi, Stonio vadovaujami, iš miško pa
traukėme į Drąslaukio kaimą. Keli banditai nuėjo į lau
ką, kur naktį buvo laikomos karvės, o aš su kitais pa
sukau į ūkio darbininkų gyvenamą namą. Grasindami 
ginklais, privertėme darbininkus įsileisti į butus, ir vi
sus su šeimomis suvarėme į vieną kambarį, kad niekas 
iš jų nenubėgtų į Tauragę ir nepraneštų. Vėliau į kambarį 
atvedė iš lauko 2-3 piemenis, sargą, saugojusį karves, 
ir iš jo atėmė šautuvą. 

Po to aš su keliais banditais nuėjau prie karvių, o 2 
ar 3 mūsiškiai pasiliko saugoti darbininkų. Radome dau
giau kaip 10 karvių, pririštų prie tvoros. Aš, Jončas, 
Marcinkus ir Cinovas pasiėmėme po karvę ir nusivedė
me į mišką. Taip pasielgė ir kiti. 

Noriu paaiškinti, kad, prieš užpuldami pagalbinį ūki, 
susitarėme, pagrobę karves, pasidalyti į nedideles grupes, 
po 3-4 žmones, ir jas vesti įvairiomis kryptimis, kad 
pėdomis mŪSll negalėtų susekti. Taip ir padarėme. 

1954 m. liepos 3 d. 

1948 metų pavasarį buvome Sakalinės miške. Kartą 
pavakary Stonis įsakė pasiruošti eiti į kaimus žudyti žmo
nių. Jis pasakė, kad Dvarviečių kaime turime nužudyti 
Paulaitį ir Sakalinės kaime - kažkokius tarybinius pilie
čius. 

Po to gaujos vadas mus suskirstė į dvi grupes. Grupę, 
kuri turėjo nužudyti Paulaitį, sudarė Antanas Bandzinas
,,Judrutis", Viktoras Bakutis-,,Viktoras", Jonas Jokubaus
kas-,,Putinas ", ,,Karalius", Juozas Lorančas-,,Aidas", And
rius Kisnerius-,,Sakalas" ir „Jūra", Grupę, kuri turėjo žu. 
<lyti Saikalinės kaime, sudarė Stonis-,,Alunta", aš, Rapolas 
Marcinkus ir Andrius Cinovas-,,Algis". .. 

Susiskirstę visi naktį išėjome į minėtus kaimus. Vie
na grupė, vadovaujama Bandzino, nuėjo Dvarviečių kai
mo link, o kita, vadovaujama Stonio, patraukė į Saka
linės kaimą. 

• '( 
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~iūsų g_rl1:pė. į m~š~ą 1:e~oli Sakalinės kaimo atėjo ry
~~, kadangi .~me austi, tai ! kaimą nėjome, o visą -dieną 
1sbuvom~ m~ske. Sutemus iš miško pasukome į Sakalinę. 
Mus vede Cmovas, nes gerai žinojo vietovę. 

, Dar nepriėjus ūkio, mus pasivijo du gaujos daly,viai -
~1~t_oras ~aku_tis ir „Jūra". Jie jau buvo nuėję į Dvar
vie~~lĮ kai!ll~ ir pas~kė, kad Paulaitį nužudė, bet po to 
t~reJ? gr~i_tai sprukti, nes nužudytojo sūnus pabėgo. To
de~ Jle_ ateJo _musų perspėti, kad pabėgęs Paulaičio sūnus 
apie tev? ~~zu~ymą_ gaH pranešti valstybės saugumo or
ganams ir c1onai gah atvykti kareiviai. 

Po to Cinova~ tuoj~u mus nuvedė į ūkį. Sodybą ap
supome,. ~ Marcmkus ir dar kažkas įėjo į vidų, Netru
~us pas~gird<?, du ar tr_Ys šūviai. Paskui Cinovas užėjo 
~ nam~ ir g~Įzę~ p~sake, kad esama mėsos. Stonis liepė 
Jam mesą pa1mt1. Jis taip ir padarė. . 

Mar~in~us, išėjęs iš namo, pasakė, kad jie nužudė 
du ar tns zmones. 

P~ to mes p~si:traukėme į Sakalinės mišką. 
. Y~ k~ S~~alm~s kaime buvo nužudyti tarybiniai pi

h~ci~~, tiksliai nezinau. V!ėliau iš mūsų gaujos dalyvių 
girdeJau, kad mes tame kaime nužudėme Ramono šeimą. 

. _1_948 :net~is kartu su kitais banditais dalyvavau, api
p~esian! Jau~imą per vakarėlį Tauragės rajono Dauglau
~~o kaime ir p_ar_~uot1;1yę ~iešvilėje. Be to, sistemingai 
eJome pas valstiecms, is kunų, grasindami ginklu ėmėme 
gaujai maisto produktus. ' 

1~48 m:tų pavasarį mūsų gauja kėlėsi iš vienos vietos 
į kitą~ ,Viename kaime mūsų ryšininkas Kleopas Grinius 
P7~nese, Ų.ad Dauglaukio kaime jaunimas suruošė vaka
~~lĮ .. Stoms_ nut~1rė jaunim~ apiplėšti. Tuojau pat mes, 
is viso 12. zmomų, patraukeme į Dauglaukį ir apsupome 
~amą, kuname buvo vakarėlis. Stonis, Bakutis Lorančas 
i~ da_r _ka~kuris užėjo į vidų. Jie ėmė plėšti susirinkusiuo
sms Į ~?kms. ~eletą vyrų nurengė, paėmė iš jų viršutinius 
drabuzms, apsiaustus, avalynę, pinigus ir kitus daiktus. 

. fš _irgi. užėjau į vidų ir mačiau, kad gaujos dalyviai 
plese Jaummą, bet pats nieko neėmiau nes man buvo 
įsakyta stovėti sargyboj e. ' 

Paskui gaujos vadas įsakė jaunimui šokti iki ryto, 
o_ m~~ su pasigrobtu turtu nuėjome į mišką. Daiktus pa
sidahJome tarpusavy. Aš gavau batus . 

21 



' 1 
•, 

1948 metų rudenį, gaujos vadui Stoniui kažkur _išV:r
kus, jo vietoj pasilikęs Jakutis-,,Skai~giris" n,:utarė_ ap1ple~
ti parduotuvę Viešvilėj~. Tod~!. mus':! 10 z~~:m1ų gauJ~ 
patraukė į Tauragės raJono Eicių kaimą, o 1s ten sute 
mus - į Viešvilę. . .. 

Atvykę į miestelį, apsupome parduot_uyę ir nueJome 
paimti raktų iš vedėjo, kuris gyveno virsum par~uot~
vės, antrame aukšte. Gavęs raktus, J~ku!is _j~ at1dare, 
ir pradėjome grobti. Prikimšo:rr_ie 13 y ~a~sų l:7"air_1os ma11:u
faktūiros, cukraus, papirosų, c1garec1ų u k1tok:1ų pr~k11:l, 
ir kiekvienas mūsų bei talkininkų,. dalyva:'yus1ų, ap1ple·· 
šiant parduotuvę, vos įstengė pakelti po mais~_. . y . 

Noriu papildyti, kad tu? ~~tu, ~a1 ~es eJome ~~es~1 
parduotuvės, Lorančas-,,A1das , y K1s~~n_us-'.,~akalas 1~ 

Karalius" nuėjo į greta esancią gmrn~1J~ -~11;trau~t1 

t'elefono laidų. Jie apiplėšė ir girininką, paeme 1s J<?_ l~1k
rodį, švarką ir iš girininkijos išsinešė rašomąJą masmelę 

1954 m. liepos 5 d. 

1949 metais dalyvavau, nužudant Zaltriškių. k~~J?O gy:
ventoją Mykolą Liorančą, i::au~agė~ r~j~no M1lmc~~ ka~: 
mo gyventoją Bružą ir apyhf1:kes ~nrmmmką Petra1t!, gy 
venusį Tauragės rajono Gau~~s kaiyme._ 

Liorančą, Bružą ir Petra1tĮ nuzudeme rudenį vieno-
dviejų mėnesių laikotarpiu_. . _ 

1949 metų rudenį gauJos vadas An~anas Bandzmas 
,,Judrutis" įsakė nužudyti minėtus asmems. . 

Tuo metu mes buvome suskirstyti į tns ~ed1deles gru
pes, nes mažoms grupėms lengviau slapstytis. . 

Grupę, kurioje buvau, sudarė Rapolas ~a1rcmk1:1s-,
1
J_o

varas", Algis Nausėda-,,Valentinas", Jurgis Temka1t1s
,,Dūda" ir aš. . 

Grupei vadovavo Marcinkus. Kartą 1949 metų y ~-udeni 
užėjome į buvusį jo ūkį, kur~~m~ g_YVE:~? 11:epaz1stama 
moteris su dviem vaikais. - At:s1t1ktn_i~. uzeJo. ir Mykolas 
Liorančas. Jis buvo siuvėjas, valshec1~s s1~:70 d_ra~u
žius ir todėl vaikščiojo po kaimus. ~arc1~us 1sv~de L10-
rančą iš namo, pareiškęs jam, ka~ ps tun_µarodyti mums 
kelią. Aš, Nausėda ir Tenikaitis 1se1ome 1s paskos. 

Nuėjus 100-200 metr~ nuoy s_odybos, t-.:1arcink~s Sl! 
Nausėda surišo Mykolui L10rancm rankas, n Marcmku-
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ėmė jį tardyti, o mes jį saugojome, kad nepabėgtų, nes 
buvo naktis. 

Po tardymo nuvedėme Liorančą į netoli Zaltriškių kai
mo esantį mišką, ir, maždaug kilometrą nuėjus į miško 
gilumą, Marcinkus išsHraukė naganą ir šūviu į galvą jį 
nušovė. Marcinkus pasiėmė Liorančo dokumentus ir kartu 
su Nausėda nuėjo į kaimą kastuvo atsinešti, o aš su Te
nikaičiu pasilikau prie lavono. 

Maždaug po valandos MarcinkuŠ ir Nausėda grįžo iš 
kaimo ir atsivedė ryšininką Kazį Stirbį, gyvenusį Tau
ragės rajono Puikių kaime; jis atsinešė kastuvą. Mar
cinkus liepė jam užkasti Liorančą. Mes nuėjome į savo 
slapstymosi vietą, o Stirbis pasiliko užkasti lavono. 

Netrukus po to gaujos v:ado nurodymu nužudėme Bru
žą. Keturiese - aš, Marcinkus, Nausėda ir Tenikaitis-
naktį patraukėme į Bružo ūkį. Žinojome, kad jis miega 
svirne. Nuėjome į svirną, kur iš tikrųjų radome jį mie
gantį. Marcinkus liepė jam apsirengti ir eiti su mumis 
neva kelio parodyti. 

Kai Bružas išėjo iš svirno, Marcinkus ir Nausėda surišo 
jam rankas už nugaros, ir mes nusivedėme jį į mišką, esan
tį netoli Zaltriškių kaimo. 

Nuėjus į miško gilumą, Marcinkus liepė Bružui sėstis 
ant žemės. Bružas atsisėdo, o Marcinkus užnėrė jam ant 
kaklo virvę, už vieno virvės galo pasiėmė pats, o už kito 
galo paėmė Nausėda. Jie tempė virvę į priešingas pu
ses tol, kol Bružą pasmaugė. Aš stovėjau greta jų ir sau
gojau. 

Paskui vienas iš mūsų atsinešė iš kažkur kastuvą, ir jo 
lavoną užkasėme toje pačioje vietoje, kur jis buvo pa
smaugtas. Aš irgi padėjau užkasti. 

Gaurės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos pir
mininką Petraitį mūsų grupė, man dalyvaujant, pasmaugė 
tokiomis aplinkybėmis. 1 

1949 metų rndenį, mums esant miške netoli Puikiu 
kaimo, dienos metu atėjo ryšininkas Kazys Stirbis ir 
pranešė, kad Puikių kaime vaikšto apy•linkės pirmininkas 
Petraitis. Aš ir Marcinkus nuėjome į miško pakraštį su
laikyti Petraičio. 

Netrukus netoli miško pamatėme einantį per lauką 
Petraitį. Marcinkus, nenorėdamas išsiduoti esąs banditas 
ir pašaliniams asmenims bei Petraičiui pasirodyti su uni
forma, nusiėmė frenčių ir padavė man. Jis paliko šau-
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tuvą ir, apsiginklavęs vien pistoletu, vienmarškinis nu
sivijo Petraitį, sug,avo jį ir atsivedė į grupės buveinę. 
Aš atėjau jam iš paskos. 

Nausėda ir Marcinkus sugautam Petraičiui užnėrė ant 
kaklo virvę ir jį pasmaugė. Lavoną užkasėme miške. Aš 
irgi padėjau užkasti. Tą pačią ar sekančią dieną surašiau 
aktą apie Petraičio nužudymą, jame pažymėdamas, kad 
likvidavome tarybinį aktyvistą. Aktą pasirašiau aš ir kiti 
dalyvavusieji nužudant. Vėliau aktą atidaviau gaujos va
dui Bandzinui. 

1954 m. liepos 6 d. 

1951 metų rudenį drauge su kitais dalyvavau, apiplė
šiant dvi parduotuves - Trapėnų miestelyje ir Batakių 
geležinkelio stotyje. 

Maždaug 1951 metų lapkričio pradžioje, visiems „Ro
lando" gaujos dalyviams esant Eičių miške, gaujos vadas 
Viktoras Bakutis pareiškė, kad artėja žiema ir reikia ap
sirūpinti žiemai drabužiais ir maisto produktais, todėl jis 
ketino apiplėšti parduotuvę Trapėnuose. Su pasiūlymu 
visi sutikome ir išsiruošėme plėšti paduotuvės. 

Į Trapėnus išėjo šie: gaujos vadas Bakuiis, aš - An
tanas Mockus, Jonas Jokubauskas, Stasys Jončas-,,Vid
mantas", Kazys Jončas-,,Majus", Fabijonas Norkus-,,Dau
kantas", Vytautas Milkintas-,,šarūnas", Vacys Sarockas
,,Zaibas ", Jokimas Toliušis-,,Zibutis", Zigmas Petraitis-,,To
mas", Petras Kiliokas-,,Gintautas" ir Vincas Nausėda-,,Ar
vydas". Iš Eičių miško naktį nuėjome prie Nemuno, kur 
sutikome maždaug 20 metų jaunuolį, kuris, kaip pasakė 
gaujos vadas, mus nuves į Triapėnų parduotuvę. Vyrukas 
prie Nemuno rado pr,irištą valtį. 

Kiliokas, Nausėda ir dar kažkuris piūkleliu nupiovė 
grandinę, ir mes norėjome valtimi persikelti į kitą Ne
muno pusę. Valties savininkas mus pastebėjo ir atbėgo 
jos iš mūsų atimti. Mes jį sulaikėme ir liepėme perkelti 
per Nemuną. Dviem reisais jis mus perkėlė į kitą pusę. 
Valties savininko nepaleidome, o liepėme eiti kartu su 
mumis į Trapėnus. 

Vidurnaktį priėjome prie Trapėnų ir .apsistojome, o 
gaujos vadas pasiuntė palydovą pasižvalgyti, ar nėra mies
telyje kareivių. Po kurio laiko jis grįžo ir pranešė, kad 
miestelyje nieko nėra. Tada visi nuėjome į miestelį prie 
parduotuvės. 
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durN1·sauJs1.es· da ir Toliušis išlaužė parduotuvės vedėJ·o buto 
· · gyveno tame pa · · duotuvė Ved · · · · . ci~e name, kur buvo ir par-

darė. Vi~ni paeii~tį1~f~~e s::~~a:ti par~uotuvę; jis ati-
ir kitais pl~šėme parduotuvę. Je, 0 as su Jokubausku 

Pagrobeme įvairių medžia d b , · . . 
sainių, .saldainių, medžioklinių g,:l, t ra uz1ų,. degh?-es, ~au-
produktų. Iš viso prisikrovėm:a~;vų, r.apuosų Ir maisto 
Jončas _iš par?uot1;1vės paėmė 12 tūk:=~~{ų ~~bi~ Kazys 

vę, %~~~ėa:~:l~yi~' ~adT pri~š pra?edant plėšti pa~duotu
lefoną. o ms1s rapenų pasto skyriuje sudaužė te-

Su prisiplėštais daiktais grįžome prie Nemuno At l 
per u~ę mus perkėlė valties savininkas J' b · g~ 
vedpę l !kr~lpėnus ir, plėšiant parduotuvę, ~au ug~J?~e nus1-

ers1 e ę per Nemuną 'd 1·. . 
k . k . . , pasi a IJome į tris grupes 1·r 1e viena grupe pasi· · t·t· k ' d 'kt D l' . e1:1e a I m amą kiekį pasigrobtų 

af .kų. a l JŲ :panaudoJome savo reikalams, 0 kitą d r 
pa 1 ome saugoti pas mūsų talkininkus. a Į 

Neį~~~u~i:~tt:~t~sr ~~~ą į parduotuvę_, persikėlus per 
beteko susitikti. Už tai, ka~oji~r ::~/~

0
~~

0 /a
1
_ugiau 7:e

v:adas davė jam d r . . . e e ią, gauJos 

~::~~-s ~:r:~!1::i!. 1; \t~~t\~~tga::~~ų išB::~h;niu::~1~f~ 

kriii~r~~~~~gv~j:a::kp~ųl~~<?tyje apiplėšėme 1951 metų Iap
J k b . . ip es1me, be manęs, dalyvavo Jonas 

o u auskas-,,Putmas 'Sarockas- Žaibas" Petra K·1· k Gintaut " J k' . . - " , s 1 10 as-" " . as , o imas Tolmsis-,,Zibutis" Levick - R b 
nas Ir Kazys Jončas-,,Majus". ' as " am y-

»Mūs~ gaujai slapstantis Mickiškės miške . b . 
gqzę~ Kiliokas prai:iešė, kad Batakių stoties p~r1uo~Į:į1J! 
~~:iūlya~u/pr:i~~;~ I~rr l:pas~ūlė ją api:pl~šti. Gaujos vadas 

iepe mums ruostis. 
Pavakare Į. mūsų b · t• • 

kišk. k . ~':'"emę a eJo Tauragės rajono Mic-
das ;~ a1)m_o kgyventoJ.~I broliai Puteikiai (vieno jų var

as~s Ir artu nueJo parduotuvės plėšti. 
. Batak~ų stotį_ pasi~kėme sutemus ir iš ,karto nuėjome 

pn~ _par_ ?otuves. As ir Toliušis pasilikome sar boie 
0 kiti nueJo pas parduotuvės ved · · J' gy J ' .. eJą. 1s gyveno tame pa-
~~~~ąe nsaamugeo, J_ku~ buvdo ir parduotuvė. Mes sulaikėme ber-

, USĮ par uotuvę. 
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Kas parduotuvę atidarė, nemaciau. Aš uze1au Į Ją 
vėliau, pasiėmiau butelį vyno ir grįžau atgal į postą. Api
plėšimas užtruko apie valandą. Pagrobtą turtą surišome, 
sukimšome į maišus ir, pasiėmę po maišą, nuėjome. 

Broliai Puteikiai į grobstomą parduotuvę nebuvo už
ėję, bet grįžtant atgal padėjo nešti prisiplėštą turtą ir 
už tai gavo kostiumą, vatinuką ir dar kažką. 

Parėję į buveinę, Batakių stoties parduotuvėje pagrob-
tą turtą pasidalijome. 

1954 m_. liepos 7 d. 

Dalyvavau, nužudant Norkiškės tarybinio ūkio direk
torių ir apiplėšiant valstietį Stasį Jokubauską. Be to, 1952-
1954 metų laikotarpiu sistemingai ėjau į įvairius kaimus 
ir iš valstiečių ėmiau maisto produktus. 

1952 metų rudenį aš, Jokubauskas ir dar kažkuris 
Mickiškės miške susitikome Kilioko grupę. Kiliokas pa
sakė, kad jis ketina apiplėšti Norkiškės tarybinio ūkio 
kasą ir pasiūlė mums prisidėti. Aš ir Jokubauskas suti
kOJne ir naktį nuėjome į mišką, esantį už 200-300 metrų 
nuo Norkiškės tarybinio ūkio kontoros. Į mišką mus nu
vedė Tauragės rajono Mickiškės kaimo gyventojas Pu
teikis, kuris vietovę žinojo ir mums kelią rodė. 

Miške susirinkome penkiese: aš, Jonas Jokubauskas, 
Petras Kiliokas-,,Gintautas", Jokimas Toliušis-,,Žibutis", 
Antanas Rundza-,,Darius". Visą dieną išbuvome miške 
netoli tarybinio ūkio kontoros, o vakare, sutemus, pa
traukėme į kontorą. Jokubauskas, Toliušis ir Kiliokas už
ėjo vidun, o aš ir Rundza pasilikome lauke sargyboje. 

Po kokių 20 minučių aš užėjau į kontorą atsigerti 
vandens ir pamačiau, kad Toliušis laužtuvu bando išlaužti 
seifą. Atsigėręs toliau ėjau sargybą lauke. Netrukus prie 
kontoros privažiavo automašina, iš kurios išlipo tarybi
nio ūkio direktorius ir dar kažkoks vyriškis bei šoferis. 
Visi trys jie užėjo į kontorą, ir tuojau pasigirdo keletas 
šūvių. 

Netrukus iš kontoros išėjo Jokubauskas, Toliušis ir 
Kiliokas. Toliušis pasakė, kad jis nužudė :tarybinio ūkio 
direktorių ir paėmė jo pistoletą bei dokumentus. Kiliokas 
iš tarybinio ūkio kontoros išnešė rašomąją mašinėlę, o 
Jokubauskas aritmometrą. Visa tai nusinešėme į mišką. 
Kažkuris iš buvusių kontoroje pasakė, kad pinigų paimti 
nepavyko, nes nebuvo galima atidaryti seifo. 
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.. ~užu~J ta_ry.~inio ū~io di~ektorių, mes sugrįžome į Mic
k1skes m1ską, c~a pers1skyreme su Kilioko grupe. Aš ir 
Jokubauskas tohau slapstėmės dviese. 

ADSR f., r. 17, p. 50-51, 62-67, 69-72, 74-75, 77-94. 

Iš J. Jokubausko* parodymų 

1954 m. liepos 13 d. 

!)eze7t~ravęs iš komandos, siunčiamos į kariuomenės 
da~Į kann~s. Ja~nyb~s atlikti, parvykau namo į Tauragės 
raJono _Zmk1_sk1ų kaimą ir gyvenau nelegaliai. Tuo metu 
Tau7ag~s r~Jo_ne ?uvo susidariusi ginkluota nacionalistų 
~~u~a, Į k~ną ĮSt?JO antitarybiškai nusiteikę asmenys. Gau
J ~l Jau I;>nklause mano brolis Jokubauskas Antanas, Sta
s1? s., g1m~s 1924 metai,s. Jis į ją įstojo dėl to kad ven
ge tarnauti -:r:arybinėje Armijoje. Aš vienas 

1

nenorėjau 
slaps_t,:t1s_, tod~l n~tariau _tst?ti į ??ują. 1945 metų gegužės 
ar b1~z~l10 m~~e~Į Purv1sk1ų m1ske susitikau su gaujos 
dalYy1ais. Sus1t1km~ą suorganizavo brolis Antanas,- jie; 
pare1dav:o namo maisto produktų pasiimti. Tada sužinojau 
~ad gau1os ~adas yra Strainis-,,Saturnas". Jam mane bro~ 
~1_s Anta1_1as ir pristatė. ,,Saturnui" papasakojau, kad neva
ziavau !_ ~arybi_nę. Armiją, dezertyravau iš komandos, 
~l~pstau.:'1. ir nonu 1:stoti į gaują. ,,Satumas" pasakė, kad, 
~e1gu busm ~~~usmmgas, -~štikimas, vykdysiu visus vadų 
1s_akymus, tai J~s mane pru~~- Dav,iau žodį, kad vykdysiu 
v1s~ą, k'.3-_s b_us ĮSaky~a, 1r busm drausmingas. Tada „Satur
nas. p_n~1:1-e_ mane Į gaują, įteikė man vokišką šautuvą 
su so_ym1ais lf d~v~ ,,Tomo" slapy,vardį. 

Budamas
11

gauJ~Je, dar papildomai gavau užsieninį pis
tol~.t_ą ,,~f~l . Mazdaug 1949 metais vokišką šautuvą pa
ke~ciau Į sa1;~uvą „SVT", o pistoletą „Afel" į „TT". Be
ve~~ tuo. pacm me!u J:la~e~čiau savo slapyva.rdį į „Puti
no , nes J~U daugelis v1etm1ų gyventojų žinojo, kad mano 
slapyvardis „Tomas". 

Kai į·~tojau į „Saturno" gaują, joje buvo maždaug 30-· 
40 ?and1t:i, Netruku~ ,,Saturno" gauja pasidalijo į dvi 
gauJas. As patekau Į „Rolando" gaują. Jos vadu buvo 

k
„k.* Jko~ubauskas Jonas, Stasio s., gimęs 1920 m. Tauragės raj~no Zui-
1s 1ų a1me. 
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paskirtas Antanas Jonikas-:!Rolandas". ,,Satųrno" gauja 
nuėjo į buvusį Batakių valsc1ų. . . 

„Rolando" gaujoje taip pat buvo apie 30 ba~d1tų. _Jos 
dalyvių čia sumažėdavo, kar~i"yiams nukoyus ~~1 ~un~os 
banditus, čia padaugėdavo, kitiems asmemm_s Į ~ą Į_stoJUS, 
Iki 1953 metų „Rolando" gauja buvo beveik hkv,~duota~ 
Gyvi belikome aš ir Antanas M<;>ck~s-,,Tautvydas . Mu 
sugavus, ,,Rolando" gauja buvo hky1du<;>ta. . 

Įstojęs į gaują, sužinojau, kad )OS !1~sl~s - gmkluot_~ 
kova prieš tarybų valdžią Liet~:7"0Je, ti~mtis, kad _n~toli_ 
maje ateityje Amerika ir AnghJa prades karą pn~s Ta 
rybų Sąjungą, kuriame Taryb-q_ Sąj_u1;1ga bus nugaleta, o 
Lietuvoje vėl bus atstatyta burzu_azm~ sant"."arka. _ 

Banditai gyventojų t,arpe vare a~htary;~)lnę propag~n 
dą, kalbėjo, kad greit kils karas. Jie r_ag~no gyve1:1toJU~ 
priešintis tarybų valdžios organ~ms_, v1~aip sten~t~s ne 
vykdyti tarybų valdžios priemonių ir v1sa1s atveJa1s pa-
dėti banditams. . . • d· ta 

Gaujos dislokavimosi teritorijoj~ t<?~ d~lyv1~i z1:. e . -
rybinius aktyvistus ir asmenis, pnes1ska1_ nus1stacmsms 
mūsų atžvilgiu ir pranešinėjančius valstybes saugumo or
ganams kur mes apsistojome. 

Aš devynerius metus, t. y. nuo 1ę45 iki 1954 ~et:!, 
kovojau prieš tarybų valdžią Li~.t_uvoJe. Kartu su. k1t~1~ 
žudžiau tarybinius aktyvistus, ,rles1au parduotuves ir v1e 
tinius valstiečius. • . ., ,, • d 

Maždaug 1948 metais as su „Algm , __ ,,!~varu. ir ar 
kažkuriuo netoli nuo Tauragės _raj<;>no S1lm~_s ~~1mo su
laikiau nepažįstamą pilietį, nes Įt_ana~, kad J:s. 1esko, t~r 
slapstosi banditai norėdamas apie tai pranes~1 valst-y_ es 
saugumo organa~s. Mes nutarėme jį likviduoti..'. nuvedeme 
į krūmus ir sušaudėme. Lavoną palikome krumuose i:e~ 
užkastą. Vėliau gio:dėjau kalba~t, ~ad lavoną suradę vie 
tiniai gyventojai ir kažkur palaidoJę. 

1954 m. rugpiūčio 13 d. 

Įstojęs į gaują, keletą mėnesių n~jau užd~v_i~ių vyk-
dyti, kaip naujokas pasilikdavau gauJOS buvemeJe. sa-

Pirmą kartą nužudyme dalY':ayau. 1946 _metų pav~ _ 
rį. Seneckio-,,žaibo" grupė, kunai I?r~~J~us1a-t~, gavo, Įsa_ 
k mą nužudyti Tauragės rajon? Zmk1sk11;1 ~aimo g~v~n. 
t~o Kazio Ringailos šeimą. ~o. seJmos nana1 ~uv~ loJaha~ 
nusiteikę tarybų valdžios atzv1lgm. Vyresnysis sunus Jo 
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nas Ringaila tarnavo Gaurės valsčiaus liaudies gynėju 
ir 1945 metų rudenį banditų buvo nužudytas per Gaurės 
miestelio užpuolimą. Gaujos dalyviai, slapstydamiesi prie 
Zuikiškių kaimo esančiame miške, bijojo Ringailas šeimos, 
nes ji galėjo pastebėti mus vaikščiojant ir išduoti VRM 
organams. 

Į Zuikiškių kaimą patraukėme tokios sudėties: gru
pės vadas Seneckis-,,:Ž:aibas", Antanas Mockus-,,Tautvy
das", Bakutis-,,Viktoras", Mockevičius-,,Cvirka", Stoškus
„Eimutis" ir aš - Jonas Jokubauskas-,,Putinas". Sutemus 
apsupome Ringailos ūkį. Į namą užėjo Seneckis, Macke
vičius ir dar kažkas. Jie surišo Kaziui Ringailai ir jo šei
mos nariams rankas ir išvedė iš namo. Ringailas šeimos 
narius, iš viso penkis žmones, būtent: tėvą Kazį Ringailą, 
motiną Marcelę Ringailiienę, dukteris Petronelę, Prancišką 
ir mažametį sūnų Antaną nuvedėme į Purviškių mišką ir 
netoli nuo mūsų stovyklos sušaudėme sename bunkeryje, 
kuris buvo užsilikęs dar nuo karo laikų. Į bunkerį Ringai
las įvedė Seneckis ir Mackevičius, nušovė juos, o įėjimą 
į bunkerį užvertė. 

Aš padėjau apsupti Ringailas namą ir lydėjau šeimą 
į sušaudymo vietą. 

1947 metų rudenį dalyvavau, nužudant Tauragės rajo
no Sakalinės kaimo gyventoją Petraitį ir jo žmoną Petrai
tienę. 

1947 metų rudenį grupės vadas buvo Stonis-,,Alunta". 
Stonis pasakė, kad jis turi duomenų, jog Sakalinės kaimo 
gyventojas Petraitis ir jo žmona aktyviai vykdo visus 
tarybų valdžios patvarkymus ir yra nusistatę prieš gau
jos dalyvius. Mes slapstėmės Sakalinės miške, esančiame 
prie Sakalinės kaimo, todėl Petraičius reikėjo likviduoti, 
kad mums nebūtų pavojinga vaikščioti tame rajone. Sto
nis iš kažko sužinojo, kad Petraitis su žmona važiuos per 
Sakalinės mišką į Tauragės turgų. Tos dienos rytą Stonis, 
Antanas Mackus, Bakutis, aš, Lorančas, Cinovas ir, berods, 
Dailydaitis surengėme pasalą prie kelio per mišką į Tau
ragę. Privažiavus Petraičiui su žmona, iššokome ant kelio, 
sulaikėme arklį, o Petraičius iškėlėme iš vežimo ir suri
šome rankas. Arklį su vežimu nuvarėme keliu toliau ir 
krūmuose iškinkėme. Petraičius nusivedėme į mišką. Nu
ėję maždaug kilometrą ,ar daugiau, juos sušaudėme. Lavo
nus užmaskavome ir pasitraukėme. 
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1949 metų vasarą dalyvavau, sulaikant ir nužu?-an~ 
rusų tautybės pilietį*, dirbusį kažkokiu inspektonumi 
Gaurės miestelyje. 

1954 m. liepos 14 d. 

1948 ar 1949 metais drauge su „Viktoru", ,,Algiu", ,,Jo
varu" ir kitais nuėjome į Dvarvieoių kaimą maisto pro
duktų parsinešti. Pasibeldėm į vieną vienkiemio gyvena
mą namą. šeimininkas atidarė duris. ,,Viktoras" i_r dar 
kažkas užėjo į vidų, o aš pasilikau kieme sargyboJ~- P? 
kurio laiko iš namo jie išvedė uniforma apsirengusĮ mi
licininką 1surištomis rankomis. ,,Vik~or~s '.' . p_asakė, ~ad, 
užėję į vidų, jie ant taburetės ~ama~e mi~1:cmmko umfor
mą, milicininkas miegojo lovoJe. JĮ sunso. Po pa~alve 
rado naganą. Dokumetai buvo S~daus~o pavar~~- Tai pa
tvirtino ir milicininkas. Iš kur Jis kilęs, nepnsimenu, 0 

dirbo Gaurės valsčiaus milicijos 1skyriuje. Milicinink~,n~
tarėme likviduoti, t. y. nužudyti. Nusivedėme į Bur?iski_ų 
mišką, kur „Algis" jį nušovė iš pistoleto. Lavoną uzkase-
me miške. 

1954 m. rugpiūčio 13 d. 

1949 metais nužudėme Sakalinės kaimo gyventojus Ja-
nušaitį, Andrij aitį ir Petkienę. . . , . 

Dalyvavau, nužudant _Ska_udvilė~ raJ01:1<? Norkiskes ta
rybinio ūkio rusų tautybes direktonų. Tai Įvyko 1952 me-
tlJ rudenį. . . . 

Aš ir Antanas Mockus slapstemes dviese. Kartą 1;1u~ 
ėjome į Mickiškės mišką Skaudvi~ės raj~1;1e. Čia ye,i~e 
Kilioko-,,Gintauto" gauja. Mes ~uhkor::e. n su Tol_msn~
,,Žibučiu" ir Rundza-,,Dariumi". Jie pasmle daly;v~uh, ap~
plėšiant Norkiškės tarybinio ūkio kasą, nes -ąk-10. da_rbi
ninkams turį mokėti darbo užmokestį ir kasoJe, _tiknau: 
siai, esą daug pinigų. Su pasiūlymu_ ~uti~o~e ir naktĮ 
nuėjome į mišką, esantį netol~_ t~rybmio -~10 kontoros. 
Mus nuvedė Kilioko gaujos rysminkas. Miske perr_i.~kvo
j ome ir išbuvome sekanč~ą ~ieną .. ~ien<;>s _ metu_ ~illo~a~ 
pasakė, kad tarybiniame ukyJe nei karer~i1:l, ~e~ liaudies 
gynėjų nėra. Sutemus priėjome prie tarybm10 ukio konto-

* 1949 m. rugpiūčio 16 d. banditai nuž~dė ~oltunovą Aleksandrą, 
Ivano s., Gaurės valsčiaus valstybinio draudimo mspektonų. 
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ros. Kiliokas, Toliušis ir aš užėjome į vidų, o Mockus ir 
Rundza pasiliko prie kontoros sargyboje. Aš Kiliokas 
ir Toliušis iškratėme ten esančius darbinink~s ieško
dami ginklų. Kiliokas koridoriuje ar kažkuriame' kamba
ry)e p~ė!11ė ~aut~vą, iš kažko atėmė binoklį, kompasą, 
laikro~Į ir ahdave Rundzai. Darbininkus suvarėme į bu
haltenJ~s kambarį ir klausinėjome, kur kasininkas, bet jo 
kontoroJe nebuvo. Tada nutarėme išlaužti seifą. Kilio
kas iš _kiemo ~tsinešė laužtuvą, ir juo daužėme parverstą 
ant gnndų seifą, bet išlaužti negalėjome. Tuo metu prie 
tarybinio ūkio kontoros privažiavo automašina, iš kurios 
išlipo trys vyirai ir užėjo į buhalteriją. Toliušis suriko: 
,,Rankas aukštyn!" Du iš jų pakėlė rankas, o trečias mė
gino smukti į gretimą kambarį, traukdamas iš po skverno 
pistoletą. Paskui jį puolė Toliušis ir keliais šūviais nu
šovė .. Kiliokas ir Toliušis iškratė nužudytąjį, paėmė pisto
letą ~r. as:11-~ns _dokumentus. Nužudytasis pasirodė esąs 
t,arybm10 ukio direktorius*. 

l':Juž_udę direkto~ių ir nesugebėję išlaužti seifo, nuėjo
m~ Į kitus kamb~~i~s, kur_ radome rašomąją mašinėlę ir 
aritmometrą. Masmelę paemė Kiliokas, o aritmometrą 
aš, ir išėjome iš kontoros. 

Po kelių dienų iš gyventojų sužinojome, kad netrukus 
po to, kai buvo nužudytas tarybinio ūkio direktorius. 
Kilioką, Toliušį ir Rundzą nukovė kareiviai. · · 

ADSR f., r. 17, l. 96-97, 99-100, 102-106, 108-109. 

Iš liudininkės O. M o e k i e n ė s** parodymų 

1954 m. liepos 23 d. 

1_937 metais aš su vyru Mackumi Jonu, Prano s., gi
mus~u 1906 .i:netai~, ir vaikais iš Sodalės kaimo persikėlė
me Į Paberzių kaimą buvusiame Eržvilko valsčiuje, kur 
gyvenome iki 1945 metų vasaros. 

1945 metų birželio mėnesį mano vyrą nužudė gaujos 
dalyviai. Tada persikėliau į Eržvilką, kur gy,venu ir dabar. 

.AJiltaną Mockų, buvusį Tauragės r,ajono Purviškių kai
mo gyventoją, pažinojau nuo 1941 metų, kai hitlerinė Vo-

* 1952 m. rugsėjo 17 d. banditai nužudė Bikovą Fiodorą Filipo s. 
gimusį 1915 m. ' ' 

** Mocklenė Ona, Jono d., gimusi 1904 m. Tauragės rajono Sodalės 
kaime. 

' 
31 



kietija užpuolė Tarybų Sąjungą. Prasidėjus karui, Pašal-
tuonyje susiorganizavo ginkluotas būrys, kuris suiminė
jo tarybinius aktyvi'stus.· Į būrį įstojo ir Antanas Mockus, 
Kai pirmą kartą jį pamačiau, vietiniai gyventojai pasakė, 
kad tai Antanas Mockus iš Purviškių kaimo. Tuo metu 
Purviškiai priklausė Pašaltuonio apylinkei. 

Antanas Mockus, įstojęs į ginkluotą būrį, turėjo šau-, 
tuvą. Jį ne kartą mačiau ginkluotą kartu su būrio daly
viais Petru J anuška ir Izidoriumi Tamošaičiu, gyvenusiais 
Pašaltuonio apylinkės Avietiškių kaime. Žinau, kad gink-
luotas būrys suėmė tary;binį aktyvistą Kojelį, gyvenusį 
Paberžių kaime, ir kitus. Būrys veikė neilgai, nes buvo 
išformuotas. 

Po to Mockus stojo tarnauti į Eržvilko valsčiaus poli
ciją. 1941 metų rudenį ne kartą jį mačiau Eržvilke apsi
ginklavusį šautuvu. 

1941 metų rndenį Eržvilko policininkai suėmė visus 
žydus, gyvenusius miestelyje. Kai kurie žydai pasislėpė 
kaimuose. Policininkai juos gaudė. 

Kartą 1941 metų pabaigoje ar 1942 metų pradžioje į 
mūsų namus užėjo 5 žydai ir paprašė valgyti. Aš jiems 
paruošiau v;algyti. Jie pavalgė ir išėjo. Po kiek laiko 
atvažiavo policininkai Ambrazaitis, Mockus ir du vokie
čiai. Jie reikalavo išduoti žydus. Aš atsakiau, kad jokių žy
dų pas mus nėra. Mockus pasakė, kad jis žino, jog pas mus 
ką tik buvo žydai. Aš tai neigiau. Tada Mockus man ke
lis kartus smogė gumine lazdele, bet neprisipažinau. Po 
to policininkai Ambrazaitis ir Mockus padarė ūkyje kratą 
ir, žydų neradę, išvažiavo. 

·Maždaug 1943 metų vasarą Mockus drauge su kitai;, 
policininkais pasirodė mūsų kaime, ieškodami tarybinių 
partizanų. 1943 metų vasarą ir 1944 metais mūsų vieto
vėj e iš tikrųjų veikė tarybiniai partizanai. 

Tiarybinei kariuomenei išvadavus mūsų kraštą nuo fa
šistinių grobikų, visi policininkai išsislapstė, kai kurie 
pabėgo su vokieoiais, kiti įstojo į ginkluotas gaujas. Anta
nas Mockus įstojo į gaują. Kad jis yra gaujoje, aš suži
nojau tada, kai nužudė mano vyrą. Mockus buvo atėjęs 
pas mus kartu su kitais banditais, ir aš jį atpažinau. 

Vyrą banditai nužudė kaip tarybinį aktyvistą. Jis vals
čiaus vykdomojo komiteto darbuotojams visuomet padė
davo surinkti įvairias žtnias apie žemės ūkį. 

32 

T 
j 

3 Kruvinos žudikq pėd.._·s 

;:Į' 

.:, 
~ _;!: 
>-,.0 ug 
cn ,, 
Q! on 

'G . 

~ s 
;..--~ t..r· 

C.D 
;:;.1:._';) 

':fl -
;o 

:': 
.D 
o 
§ 

33 



,.-

104[:) metais, iš hirzc::lio 4-0s10s į ,::i-ąj q naktį, rrnm sLl 
vyru ir 5 savo vrjk&is miegant, Lo::k,,s pccbek:ė į duris 
ir rusiškai pareikalavo jas atidaryti. Vyras atsikėlė ir du
ris atidarė. Į vidų įėjo daugiau kaip d2šimt žmonių, apsi
rengusių civiliniais drabužiais ir įvairiai ginkluotą Užėju
sieji pareikalavo uždegti lempą. Vy,ras uždegė. Tada jie 
vyrui liepė atiduoti ginklą, o jis atsakė, kad jokio ginklo 
neturi. Aš supratau, kad atėjo banditai. Jie šaukė vyrui, 
kad jis esąs bolševikas, einąs į Eržvilką tarybiniams dar-

buotojams padėti. 
Iš banditų pažinau Joną Stoškų, anksčiau gyvenusį 

gretimame Rudžių kaime, brolius Vytautą ir Romualdą 
Januška:. ir Antaną Mockų. Banditai vyrui liepė gulti 
ant grindų, ir vienas jų ėmė jį mušti viel-a. Vyras pradėjo 
rėkti, aš ir vaikai taip pat ėmėme šaukti. Vyrą mušęs 
banditas šūktelėjo jam, kad jis nerėktų, nes nušausiąs. 
Antanas Mockus pasakė, kad čia ne vieta nušauti, o rei
kia jį iš čia išvesti. Jis dar pasakė, kreipdamasis į kitus 
banditus: 

11
Duokite man virvę, aš surišiu jam rankas" 

Banditai vyrą išvedė į virtuvę, ir aš nemačiau, kas surišo 
rankas. Paskui jį išvedė į kiemą, o mums liepė iki ryto 

neišeiti iš namų. 
Rytą sužinojau, kad naktį banditai nužudė dar penkis 

(;r,1ones: Izidorių Bičkų, Paberžių kaimo gyventoją, jo 
s11nų Algimantą, apy,linkės sekretorių, tarybinį aktyvis
tą Kriskų su sunumi, iš Užvarnių kaimo, ir tarybinį ak
tyvistą Jurgį Butkų, Rudžių kaimo gyventoją. Lavonus 
surado iš pat ryto. Mano vyro lavonas buvo rastas tik 
birželio 7 dieną nuo fronto pasilikusiame apkase už 100-
150 metrų riuo musų namo. Su dukterimi Antanina nuprau
susios lavoną, pamatėme tris kulkų padarytas skyles: kai
riajame smilkinyje, skruoste ir kairėje kc::,klo pusėje. Vyrą 
palaidojome Pašaltuonio kapinėse. 

Po to aš su vaikais persikėliau į Eržvilką. 

ADSR f., r. 17, l. 119--122. 
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Iš liudininkės B. K r i s k i e n ė s* parodymų 

1954 in. liepos 27 d. 

1945 metais, iš birželio 4-osios į 5-ąj ą naktį, mums mie
gant, kažkas pabeldė į langą. Pabudusi paklausiau: ,,Kas 
ten?" Vyriškas balsas atsakė, kad milicija iš Gaurės, ir 
liepė atidaryti duris. Nieko nepagalvojusi, atidariau duris, 
ir į vidų įėjo 5 įvairiai apsiginklavę nepažįstami vyrai. 
Vienas jų tuojau paklausė, ar nėra pas mus banditų. Vy,
ras atsakė, kad nėra. Paskui tas pats asmuo paklausė, 
kur mūsų sūnus. Vyras atsakė, kad miega ant aukšto. 
Vienas iš atėjusiųjų liepė man prikelti sūnų. Aš ėmiau 
jį žadinti. Paskui mane ant aukšto užlipo vienas iš atėju
sių ir _pradėjo pliekti sėdintį sūnų rimbu. Aš supratau, 
kad pas mus atėjo banditai, o ne milicija. 

Banditai liepė sunui Stasiui Kriskui nulipti nuo aukš
to. Jam nulipus, visi jį mušė ir reikalavo atiduotį ginklą. 
Aš ir vyras pradėjome rėkti, kad nemuštų sūnaus. Jie 
primušė mane ir vyrą. 

Banditai sūnų Stasį mušė ilgai, vis reikalaudami pa
sakyti, kur jis padėjo šautuvą. Sūnus iš tikrųjų turėjo 
šautuvą, nes dirbo liaudies gynėju, bet namo šautuvo 
neparsinešdavo. 

Neradę pas mus jokio ginklo ir primušę mane, bandi
tai ėmė rinkti mūsq drabužius ir avalynę. Vienas jų liepė 
man paduoti virvę. Aš padaviau. Tąja virve banditai su
rišo vyrą ir sūnų Stasį ir išvedė iš kambario. Kartu išsi
nešė visus mūsų drabužius ir apavą, o man liepė niekur 
neišeiti, būti namie. 

Rytą į kaimą atvažiavo VSM ir VRM darbuotoj ai su 
kareiviais ir miške rado banditų nužudyto sūnaus ir vy
ro lavonus. 

Purviškių kaimo gyventoją Antaną Mockų pažinojau 
dar nuo buržuazinio režimo laikų, nes jo ukis nuo mūsų 
buvo už vieno kilometro. 

Apie Antaną Mockų žinau, kad, vokiečiams okupavus 
Tarybų Lietuvą, jis tarnavo policijoje Eržvilke ir Gau-

.. * Kri_skienė Barbora, Antano d., gimusi 1897 m. Tauragės rajono Dar
gmcių kaime. 



reJe. Keletą kartų jį maciau su šautuvu. Iš žmonių esu 
girdėjusi, kad Mackus daly,vavo, šaudant žydus. 

Išvijus vokiečius iš Lietuvos, Mackus įstojo į gaują. 

ADSR f., r. 17, l. 116--118. 

Iš liudininkės O. L o v ei k i e n ė s* parodymų 

1954 m. rugpiūčio 20 d. 

Mano pirmąjį vyrą Izidorių Bičkų 1945 metų birželio 
mėnesį nužudė buržuaziniai nacionalistai kaip taryĮJinį 
aktyvistą. 

1945 metais Izidorius Bičkus dirbo Eržvilko valsčiaus 
vykdomojo komiteto bendrajame skyriuje. Nakvoti j~s 
dviračiu parvažiuodavo namo į Paberžių kaimą. Su mumis 
gyveno sūnus Algimantas Bičkus, gimęs 1927 metais. Jis 
dirbo Pašaltuonio apylinkės sekretoriumi. 

Vieną vakarą, 1945 metų birželio mėnesį, kai Alg~
mantas buvo išėjęs, o mes su vyru miegojome, į duns 
kažkas pasibeldė ir sušuko: ,,Atidarykite duris, atėjo m~
licijos darbuotojai". Vyras atsikėlė ir atidarė duris. Į vi
dų užėjo trys ginkluoti vyrai, apsirengę civiliniais dra
bužiais, ir vy,rą paklausė, kodėl jis, iškviestas į valsčiaus 
vykdomąjį komitetą, tenai neina. Vyras atsakė, kad nie
kas jo nekvietė. Atėjusieji liepė rengtis ir eiti į valsčiaus 
vykdomąjį komitetą, ?rasindami suimsią už neklausymą. 
Man jie pasakė, kad iki ryto niekur neišeičiau iš namų. 
Pasilikau namie, o vyrą išsivedė. Po kokių penkių mi
nučių išgirdau keletą šūvių netoli ūkio ir pradėjau jau
dintis, galvodama, kad pas mus buvo atėję ne milicijos 
darbuotojai, o, tur būt, banditai. Algimantas taip pat ne
grįžo. Rytą netoli· namų radau vyro lavoną .. Jį_ nu~ud~ 
trimis šūviais į pakaušį. Tą naktį Algimantą 1rg1 nuzude 
keliais šūviais į galvą ir liemenį. Jo lavoną radome lauke, 
netoli mokyklos. 

ADSR f., r. 17, l. 114-115. 

* Loveikienė Ona, Florijono d., gimusi 1905 m. Lazdijų rajono Ger
dašių kaime. 

Iš liudininko K. J u k n e v i č i a u s* parodymų 

1954 m. liepos 28 d. 
Cigelnės kaimo gyventoją Antaną Juknevičių ir jo 

sūnų Praną pažinojau ir gerai prisimenu. Jie mūsų kai
mynai. Antanas ir Pran·as Juknevičiai tarnavo liaudies 
gynėjais Gaurės valsčiuje. 

1945 metų vasarą, sekmadienį, po pietų tėvas Kazy;s 
Juknevičius ir aš nuėjome pas kaimyną Izidorių Cibuls
kį kortomis lošti. Namuose radome Cibulskį, jo žmoną 
Agotą Cibulskienę, kaimynus Antaną ir Praną Juknevi
čius. Kiek pasikalbėję, pradėjome lošti kortomis. Pranas 
buvo atsinešęs automatą. Sulošus keletą „vežimo" parti
jų,- Cibulskis, anksčiau baigęs lošti, kažkur išėjo. Mums 
baigiant partiją, Cibulskio namą apsupo gaujos dalyviai 
ir pr.ad~į? šaud~ti. Mes visi sugulėme ant grindų. Pranas 
Jl.llknev1cms kelis kartus pro langą iššovė iš automato. 
Banditai ėmė šaukti, kad pasiduotume ir visi išeitume iš 
namo. Antanas Juknevičius paėmė iš Prano automatą ir 
ša~dė yro langą, banditai taip pat šaudė į namą, o pas
km pne namo sprogo granata. Cibulskienė ėmė rėkti, kad 
Juknevičiai nešaudytų, nes gali visus nužudyti, ir išbėgo 
į Kiemą. Juknevičius liovėsi šaudęs, automatą įmetė į 
krosnį ir išėjo į kiemą, o paskui jį ir mes. Cibulskio Įla
mas buvo apsuptas banditų. Visi ginkluoti, kai kurie ap
sirengę kariškai, kiti pusiau kariškai, treti civiliniais dra
bužiais. Banditų nepažinojau. Jie patikrino suaugusiųjų 
dokumentus. Pažinę Antaną ir Praną Juknevičius, ėmė 
juos mušti ir reikalauti atiduoti ginklus. Pranas pasakė, 
kad jo automatas krosnyje. Užėję į vidų, banditai auto
matą surado ir atsinešė. Antanas Juknevičius pasakė, kad 
jo gin~la~ na1:1:ie, Kel_i banditai nuėjo su juo į namus gink
lo pa1mt1. Atemę gmklą, banditai surišo Juknevičiams 
rankas ir išsivedė į Purviškių mišką, kur, tikriausiai, su
šaudė. Tačiau jų lavonai nebuvo surasti. 

~ntano ~u~n:v_ičiaus žm?na. 1946 metų pavasarį dingo 
be z1mos. V1etm1a1 gyventoJai mano, kad ją, tur būt, taip 
pat išvedė banditai ir nužudė. 

ADSR f., r. 17, l. 112-113. 

* Juknevičius Kleopas, Juozo s., gimęs 1931 m. Tauragės rajono Ci-
gelnės kaime. . 
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Iš liudininko J. tJ r bu č i o* parodymų 

1954 m. rugpiūčio 12 d. 

Nikodemas Petraitis su žmona Juozapa Petraitiene gy
veno Sakalinės kaime, jie buvo mano kaimynai. 1947 me
tų rudenį juos nužudė banditai miške už dviejų kilometrų 
nuo kaimo. 

1947 metų rudenį į mano ūkį atėjo Nikodemo Petraičio 
tėvas Antanas Petraitis ir papasakojo, kad vakar dieną jo 
sūnųs Nikodemas su žmona išvažiavo į Tauragės turgų ir 
lig šiol nesugrįžo namo. Jis dar paaiškino, kad antrasis sū
nus, vardu Antanas, važiavo dviračiu ieškoti Nikodemo ir 
jo žmonos, bet niekur jų nerado. Antanas Petraitis paprašė 
eiti drauge su juo ir sūnumi Antanu paieškoti per miškcį 
einančiu keliu Nikodemo ir jo žmonos. Aš sutikau, ir mes 
trise išėjome. Iš pradžių ėjome keliu, vedančiu į Tauragę. 
Miške pastebėjome nuo kelio į šalį einančius pėdsakus ir, 
jais paėjėję, radome vežimą, kuriuo išvažiavo Nikodemas 
Petraitis su žmona. Čia pat prie medžio buvo pririštas ark
lys. O Petraičio ir jo žmonos nebuvo. Apieškoję aplinkui, 
jų neradome. Jau buvo vėlu, tai liovėmės ieškoję ir grįžo-
me namo. 

Kitos dienos rytą visi trys vėl nuėjome į mišką. Toje 
vietoje, kur radome vežimą ir arklį, pastebėjome grupės 
žmonių pėdsakus, vedančius į miško gilumą. Tomis pėdo
mis ėjome tolyn į mišką. Kiek paėję, radome seną apkasą, 
užverstą žagarais ir žaliomis spygliuočių šakomis. 

Apkasą ėmėme atkasinėti, tiksliau pasakius, traukti iš 
jo žagarus, ir radome Nikodemo Petraičio ir žmonos Juoza
pos lavonus. Jie abu buvo nušauti; tai rodė žaizdos galvoje. 
Nužudytųjų rankos buvo surištos. Lavonus iškėlėme, par
gabenome namo, o paskui palaidojome. 

Juozapa Petraitienė dirbo pirkios-skaityklos vedėja Sa~ 
kalinės kaime, o Nikodemas Petraitis - skaityklos sargu. 
Banditams juos nužudžius, pasiliko dvi mažametės mergai
tės: Pranė - 3 metų ir Genė - 4 mėnesių. Jas augina Ni
kodemo Petraičio tėvas. 

ADSR f., r. 17, l. 110-111. 

* Urbutls Jonas, Juozo s., gimęs 1913 m. Tauragės rajono Zaltriškių 
kaime. 
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Iš S. Rūk o* parodymų 

1951 m. birželio 6 d. 

1946 metais, gyvendamas nelegaliai, per Antaną But
kų-,,I~upet('. iš Taur_agės apskrities Taučelių kaimo, už
mezgiau rysi su gauJos vadu Joniku, ,,Daktaro" ir „Ro
l~ndo" slapyvar?žiais, ir įstojau į jo gaują. Lapkričio 1-2 
dieną daviau pnesaiką. 
. ,,R?lan_do" gaujoje buvau iki 1948 metų sausio ai vasa

no me_nes10, o p_askui mane perkėlė į „Lelijos" gaują, va
dovauJamą Stasio Stonio-,,Aluntos" iš Burbiškili kaimo. 
1948 m. gruodžio 25 d., būdamas girtas, atsitiktinai iššove.; 
iš pi~t_oleto „ya1ter", nušoviau banditą, ,,Skaisgirio" slap;
v~rdzi~. GauJos k~ro la1;1-ko teismo sprendimu už prasižen
gim~ is „Alunt?s gauJos buvau perkeltas į „Aušrelės" 
gauJ~, _vadovauJamą „Kęstučio". Iki 1951 m. birželio 6 d., 
t. y. iki ~uvau sulaikytas, formaliai priklausiau „Kęstučio" 
:7'~dovauJamai gaujai, o iš t~krųjų nuo 1951 m. gegu
z~~ 13 ?· buvau pne „Butegeidžio" rinktinės štabo ir vyk
dzia_u JOS vado Jono Naubaro-,,Lyro", 27-28 metų, pa
vedimus. 

1951 m. lapkričio 29 d. 

~u_o 194? metų būdamas gaujoje, dulyw1vau, žudant 
partmms bei tary?_inius darbuotoj~s ir piliečius, įtariamus 
~s°:1:t tarybų v~l~z10~ ~~tyvistais. Zudydami tarybinius pi
hecm~, mes d~zmaus1ai JUOS ir apiplėšdavome, pagrobdami 
t~rtą u gyvvulms. Kai kuriuos valstiečių ūkius apiplėšėme, 
meko nenuzudydami. 

1946 metų lapkričio mėnesį, vadovaujami Joniko- Ro
lando_",. apiplėšė1:1e ir iš~:3-dėme ~eimą, gyvenusią Taur~gės 
apsknties Batakių valscraus Stegvilų kaime. Operacijoje 
dalyva".:o _20~25 b_an~itai. Prisimenu, be manęs, joje daly
vayo „Za_ibas 

11

„Jura _, ,,Voldemaras", ,,Tarzanas", ,,Cvir
ka , _,,V~~dotas , ,,A~unas", ,,An,!anas" ir kiti. Aš turėjau 
„Danaus slapy,vardĮ. ,,Rolando įsakymu naktį apsupus 
sody~ą, keletas mūsų įsiveržė į vidų. Aš su „Tarzanu" ir 
?ar vien~ ,,Ro!ando" įsakymu iš tvarto išginėme dvi karves 
irv nuvarem~ l Jurbarkynės mišką, kur sutartoje vietoje, 
uz 10-15 kilometrų nuo Stėgvilų, turėjome palaukti liku-

k 
. * Rūkas Steponas, Simo s., gimęs 1927 m. Tauragės rajono Lybiškių 

a1me. 
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siųjų. Auštant jie atėjo į sutartą vietą ir atsivedė minėtąją 
šeimą: vyrą, 50-55 metų, žmoną, apie 50 metų, ir sūnų, 
12-15 metų. 

,,Rolando" įsakymu aš, ,,Tarzanas" ir dar vienas bandi
tas ten pat miške šeimą sušaudėme*. Aš iš pistoleto nušo
viau vyrą, o jo žmoną ir sūnq nužudė „Tarzanas" ir trečia
sis. Kiti stovėjo netoliese. Nužudytųjų lavonus užkasėme. 
Šeimą likvidavome „Rolando" iniciatyva; dėl ko ją nužu
dėme, nežii.nau. Žudynių pagrindinė priežastis šiaip ar taip 
buvo klasinis kerštas. 

Miške atsivaryta·s karves papiovėme mėsai. 

1951 m. birželio 16 d. 

1947 metų sausio mėnesį .Jonikas-,,Rolandas" iš kažko 
gavo pranešimą, kad Tauragės rajono Gargasų kaimo gy
ventojas Bielskis, apie 50 metlĮ, yra tarybinis aktyvistas. 
,,Rolandas" įsakė Bielskį nužudyti. Naktį, jo vadovaujami, 
nuėjome į Gargasų kaimą ir apsupome Bielskio namą. Man, 
,,Balandžiui" ir „Vaidotui" ,,Rolandas" liepė paskersti kiau
les ir, paėmus vežimą, nuvežti į stovyklą Jurbarkynės miš
ke. Tuo metu kiti įsibrovė į Bielskio namą ir netrukus iš
vedė į kiemą surištus vieną su kitu Bielskį, jo žmoną, apie 
42 metų, ir sūm1, apie 25 metų. Bielskius įkėlė į vežimą, 
kuriame mes buvome sukrovę paskerstas kiaules, ir išva
žiavome į Jurbarkynės mišką. 

Pakeliui Parneižių kaime sustojus pailsėti, mus pastebė
jo VSM kareiviai, ir prasidėjo susišaudymas. Vežimą su 
Bielskių šeima praleidome į priekį, o patys ėmėme jį dengti 
automatų, šautuvų ir kulkosvaidžių u;:;nimi. Aš buvau ap
siginklavęs automatu ir kartu su kitais šaudžiau į mus per• 
sekiojančilJ kareivill grupę. Per susišaudymą musų nukau
tų nebuvo. Pasiekus Jurbarkynės mišką, pavyko nuo karei
vių atsiplėšti. Miške Bielskių šeimos nebemačiau. Vėliau 
sužinojau, kad mūsiškiai juos sušaudė ir paliko vežime. 
Nužudytus Bielskius miške surado kareiviai ir išsivežė. 

1948 metų rudenį ryšininkai Tenikis, apie 20 metų, 
,,Marso" slapyvardžiu, ir jo svainis Juozas Dargelis, 25-
26 metų, abu iš Tauragės rajono Meškų kaimo, pranešė 
„LeHjos" būrio vadui „Aluntai", kad Tauragės rajono 

* 1946 m. lapkričio ;mėn, banditai išžudė Skirių šeimą, gyvenusią 
Jurbarko rajono Stėgvilų kaime. 
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Drąslaukio kaime, mėsos kombinato punkte, yra daug gal
vijų, ir pasiūlė keliolika galvijų pasigrobti. ,,Alunta" su
tiko. Parinkęs grupę, ,,Alunta" naktį nuvedė mus su Te
nikiu-,,Marsu" ir Dargeliu į tą vietą, kur buvo galvijai. Jis 
įsakė nuginkluoti sargą, pagrobti keliolika galvijų ir, pa
sidalijus į dvi grupes, nuvaryti juos į saugias vietas. 

„Aluntos" nurodymu pagrobėme 15 galvijų. Mes - toje 
grupėje buvau aš, ,,Alunta", ,,Aidas", ,,Karalius" ir „Saka
las" - dalį galvijll nuvarėme į Gargasų kaimą. Čia keletą 
jų papiovėme, o keletą „Alunta" paliko pas „Sakalo" svai
nį Naujoką, apie 40 metų, gyvenantį tame kaime. Naujokas 
,,Aluntos" nurodymu galvijus pardavė kažkur Kaliningra
do srityje, o gautus pinigus atidavė „Aluntai". 

Antroji grupė -,,Judrutis", ,,.Jovaras", ,,Tautvydas", 
· ,,Majus", ,,Putinas", ,,Viktoras", ,,Algis", ,,Saidas" ir kiti

likusius galvijus nuvarė į Jurbarkynės mišką. 
Už gautus iš Naujoko pinigus „Alunta" per Jurgį Te

nikį, 25 metų, iš Tauragės rajono Kraštinės kaimo nupirko 
medžiagos. Iš medžiagos įvairiose vietose pasiūdino gau
jos dalyviams buržuazinės Lietuvos kariuomenės unifor
mą. Man „Alunta" parūpino kelnes. 

1948 metų rudenį „Baltras", 40 metų, iš Tauragės rajo
no Eičių kaimo, pranešė „Lelijos" būrio vado pavaduoto
jui „Skaisgiriui", kad Viešvilės parduotuvėje yra daug 
pramoninių prekių ir maisto produktų. ,,Skaisgiris" nutarė 
parduotuvę apiplėšti. Jis parinko grupę, į kurią patekau ir 
aš, ir naktį nuėjome iš Jurbarkynės miško į Viešvilės kai
mą. Apsupome parduotuvę ir girininkiją, o kai kurie įsi
brovė į parduotuvę. Pagrobėme apie 100 metrų medžiagos 
baltiniams, 2-3 maišus cigarečių, apie 10 kilogramų cuk
raus, keletą tūkstančių rublių. Pagrobtą turtą nusivežėme 
į miška ir pasidalijome tarpusavyje, tiktai pinigus atidavė
me „Aluntai". 

1948 metų žiemą ryšininkas Algis Nausėda, apie 20 me
tų, vėliau banditas slapyvardžiu „Valentinas" pranešė 
„Lelijos" būrio vadui „Aluntai", kad buvusiame kunigo 
ūkyje Tauragės rajono Pajūrėlio kaime eigulys Kamins
kas, apie 25 metų, moka girininkijos darbininkams darbo 
užmokestį. ,,Alunta" pasiūlė atimti iš Kaminsko pinigus. 
Jo nurodymu aš, ,,Judrutis", ,,Aidas", ,,Sakalas" ir kiti ap
supome buvusį kunigo ūkį. Jame radome apie 25 darbi
ninkus. ,,Alunta" su keliais vyrais nuėjo pas Kaminską ir 

, pareikalavo atiduoti pinigus. Bijodamas smurto, Kamins-
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kas atidavė „Aluntai" 10-11 tūkstančių rublių. Apiplėši
mas ,įvyko dienos metu, per pietų· pertrauką. Po to pasi
traukėme .į Jurba11kynės mišką. Už pinigus „Alunta" pirko 
· mums drabužių ir avalynės. 

1949:-1950 metų žiemą buvęs banditinio „Šalnos" ra
-jono vadas Pranas Gaubtys-,,Vy,tautas", 37 metų, iš ryši
ninko Petro Jokubaičio ar Jono Vilčiausko, 30 metų, iš 
Tauragės rajono Leoniškių kaimo, sužinojo, kad Tauragės 
rajono Mažonų kaimo gyventojas -kolūkieti'S Jukna, apie 
50 metų, fr jo kąimynas esą tarybiniai aktyvistai. Norėda
mi juos nubausti, aš, ,,Vytautas", ,,Satdas" ir Vilčiauskas 

· pagrobėme iš Juknos apie 20 kilogramų,- o iš kaiiųyno rn 
kilogramų mėsos ir gniežtai juos perspėjome: kad apie · 
banditų pasirodymo· viėtas nepranešinėtų, saugumo orga
nams, nes už tai būsią sušaudyti. 

Maždati,g 1950 mėtų balandžio mėnesį buvęs -ryšinin~ 
kas Antanas Barkauskas ir 'jo brolis, iš Skaudvilės rrajono 
Pavarčio kaim<>: Pilitauskas~,,Putinas", apie 30 metų, iš 
Skaudvilės rajono Sodalės kaimo, Kazys Kulkis-,,Perkū-

. nas", 22 metų, iš Soda1es· kaimo, pranešė „Aušrelės" būrio 
vadui „Kęstučiui", kad Pavarčio kaimo gyventojai Mišei
kis, apie 40 metų, jo sūnus, apie 22 metų, Lembertas, apie 
45 metų, jo sunus, apie 20 metų,. Mišeikienė ir dar vienas 
pilietis yira tarybitlliai aktyvistai. ,,Kęstutis" įsakė šiuos as-
menis 'likvfduoti. ·- · 

Jų-žudyti nalktį nuėjome keturiese: aš, ,,Kęstutis", Pili
tauskas-,,Putinas" ir Kisielius-,,Mindaugas". Likviduotinų 
asmenų sodyibas žinojo PHitauskas, jis mus ir vedė. 

Atėjus ·prie Mišeikių riamo, aš ir Pilitauskas pasilikome 
kieme saJrgyboje, o „Kęstutis" ir „Mindaugas", užėję į vi
dų, sušaudė tėvą ir sūnų Mišeikius - girdėjau du šūvius. 

- Paskui :ųuėjome prie Mišeikienės namo. ,,Kęstutis" pa
sibeldė į duris ir-paprašė įleisti į vidų. Mišeikienė atidarė 
duris. Užėję į vidų, radome du vaikus gulinčius lo'voje, 
Tai buvo kdkių 15 metų friergaitė, o ant:rojo neprisimenu1 

Kambaryje dege lempa. Aš pa1silikau prie vaikų, perspė
jęs __ juos, ~ad :ų.esikel_tų i_š _ lovos ir netriu~šm_~u~ų: 6 ,,~ę~
tutis", ,,Mindaugas" ir P1htauskas nuvede M1se1k1enę Į ki
tą kambarį ir šūviu· iš pistoleto ją nušovė. 

Po to nuėjome prie Lembertų namo. ,,Kęstučiui" parei
, kalavus, Lembertas atidarė dUJ1is ir uždegė kambaryje lem
pą. Kambaryje .buvo Lember-to žmona, sūnus 1r kažkoks 

. pašalinis vyras, apie 30 metų, 1plento darbininkas. Aš pa-, . 

~2 

U su Lembertiene ir pašaliečiu, o „Kęstutis", ,,Min
as" ar Pilitauskas išvedė Lembertą su sūnumi į kori

rių ir juos iš pistoleto nušovė. 
Nuėjome prie sekančio narrio. ,,Mindaugui" pareikala

s, šeimintnka,s .(jo pavardės nežinau) atidarė· duris. Į vi
užėjome trise: aš, ,,Mindaugas" ir Kęstutis'', o Pilitaus
pasiliko kieme. Kambaryje degė šviesa. Be šeHninin

, buvo jo ŽJillona ir kūdikis. ,,Kęstutis"· ir „Mindaugas" 
edė šeimininką į. kitą kambarį ir jį nušovė*, o aš pasi-
au su žmona it' ikūdikiu. · 
Prieš sušaudant niekas iš paminėtų asmenų nebuvo 
šama1s nei tardomas, o tiesiog nuvedamas nuo šeimos 
itą kambarį ir nužudomas, nes skubėjome pasit,raukti 
pastebėti. Lavonus palikome nužudymo yietoje. šeimas 

grspėjome, ka_d niekas iki ryto iš namų neišeitų. Nužu
ytųjų dokumentus pasiėmėme, ,pagrobėme turėtus pini
µs,.bet tesurinkome 20 rublių . 

. , Lemberto namuose, be ddkumentų ir pinigų, paemėme 
patus ir 10 metJrų naminių audinių. Batus ,)KęstuUs" sau 
pasiėmė,. o audinius kažkam atidavė. 

1949-1950 metų žiemą, naktį, a:š ir „Kęstutis" pagro
ėme 150 kilogramų kviečių ir rug1ių iš kolūkio pirminin
o žilaičio, apie 30 metų, gyvenančio Skaudvilės rajonp 
_!>.viečio kaime. Javus nugabenome į Pavarčio kaimą pas 
y,šininką Bro'nių Barkauską-,,Kardą", apie 30 metų. Jis 
ums kepė duoną. Žilaitį mes perspėjome, kad jis nero

dytų aktyvumo kol-ūkinėje statyboje, grasindami susido
rosią su juo, jei,gu jis nevykdys mūsų nurodymo. 

1950 metų vasarą aš ir „Mindaugas", naktį nuėję pas 
ikolūkio pirmininką Samatauską, gyvenantį Taurag_ės rajo
no Kazliškių kaime, pagrobėme 500 rublių. Apiplėšėme jį 
.kairp tairybinį aktyvistą. Kartu jį perspėjome, kad už akty
vų darbą kolūikinėje _staty,boje jis bus žiauriai nubaustas. 

1951 m. liepos 10 d. 

,,Eimutis", ,,Majus", ,,Skaisgiris" ir kiti iš Stonio-,,Alun
tos" gaujos 1949 metų rudenį nužudė Tauragės rajono Sa
ikalinės· kaimo gyventojus Petrą Janušaitį ir Andrijaitį. 

, :. * 1950 m. ·balandžio 19 d. banditai nužudė Į.iutviną Vladą, Antano s., 
·cgimusį 1904 m. · 
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,1950 metų balandžio mėnesį „Perkunas 11
, ,,Liepa' 1 ir 

„Aidas" Skaudvilės rajono Pilsūdo kaime nužudė penkis 
žmones. 

1950 metų pavasarį tie patys banditai Upynoje nužude 
jaunesnįjį leitenantą ir vyriškį, gyvenusį Upynos kaime. 

1951 metų sausio ar vasario mėnesį drauge su Jonču-
11Trimitu11 apsistojome pas Tauragės rajono Mažonų kai
mo gyventoją Vladą Bartkų1 20 metų. Jo daržinėje po šie
nu buvo įrengtas bunkeris. Jame mes 5 kartus įvairiu lai
ku slapstėmės. Bartkus mus aprūpindavo maistu. Tuo me
tu jo namuose buvo ir ryšininkas Petras Jokubaitis, ,,Jau
riučio11 slapyvardžiu. Bartkus atsitiktinai iš raketinio pis
toleto jį nušovė. Aš ir 11Trimitas 11 pasitraukėme, o Bartkus 
nuėjo į Kaziškės kaimą pranešti Jokubaičio tėvams apie 
sūnaus nužudymą. Jo lavoną iš Bartkaus namų nuvežė į 
mišką, esantį netoli nuo Jokubaičių sodybos, ir paguldė 
ant kelio. Bartkus perspėjo Jokubaičio tėvus, kad jie pra
neštų VSM organams, jog sūnų nužudė banditai. 

1951 m. lapkričio 29 d 

1949 metų vasarą, būdamas Stonio-,,Aluntos1
' gaujoje, 

dalyvavau, nužudant penkis Tauragės rajono Kangailų ar 
Dunokų ir Pašešuvio kaimų gyventojus: Šilinės apylinkės 
pirmininką Dirmantą, jo sūnų, apylinkės sekretorių ir dar 
du žmones. šiam tikslui „Alunta" parinko grupę, kurią su
darė: aš, ,,Skautas 11 , ,,Saidas 11 , ,,Sakalas 11 , ,,Aidas 11 , Vincas 
Nausėda-,,Kerštas'\ jo brolis Algis Nausėda-,,Valentinas 11

, 
,,Jovaras'\ ,,Viktoras 11 , ,,Algis", ,,Majus 1

' ir. dar vienas. Va
kare, ,,Aluntos" vadovaujami, nuėjome į Kangailų ar Du
nokų kaimą ir apsupome apylinkės pirmininko Dirmanto 
sodybą. Aš ir „Saidas" netoli namo ėjome sargybą, o dalis 
mūsiškių įsiveržė į vidų. Dirmanto nebuvo namie. Tada 
5-6 asmenų grupė nuėjo į kaimyno ūkį. Netoli kaimyno 
sodybos jie nužudė valstietį, kuris, juos pamatęs, leidosi 
bėgti. Jį nušovė Algis Nausėda. Pas kaimyną banditai su
gavo Dirmanto sūnų, apie 20 metų, ir parvedė namo. 

Po kiek laiko, kai jau sutemo, parėjo ar parvažiavo 
dviračiu Dirmantas su apylinkės sekretoriumi. Juos abu 
banditai sučiupo ir ten pat Dirmanto sodyboje sušaudė. 
Kartu su jais nužudė ir Dirmanto sūnq. Jį nužudė dėl to, 
kad jis norėjo eiti dirbti liaudies gynėju. 
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Tą naktį antra grupė, susidedanti iš 4 asmenų, nužudė 
viena Pašešuvio kaimo gyventoją. 

1950 metų balandžio mėnesį drauge su „Kęstučiu", ,,Pu
tinu11 ir „Mindaugu 11 dalyvavau, nužudant šešis Skaudvilės 
rajono Pavarčio kaimo gyventojus. Apie nužudymo ap
linkybes aš smulkiai papasakojau ankstesniuose parody
muose. Galiu tik papildyti, kad tuomet norėjome sušau
dyti to kaimo gyventoją deputatą Zingailą, tačiau jo nera
dome namie ir nuėjome pas Mišeikius. Nužudžius Mišeikį 
ir jo sūnų, aš jų name, rodos, ant stalo, palikau du maši
nėle parašytus lapelius, kuriuose buvo pažymėta, už ką 
jie nužudyti. Lapelių tekstas buvo standartinis, ir juose 
įrašiau tik nužudytuju pavardę ir vardą. 
- 1951 metų pradžioje „šarvas 11 ir „Aras" man pranešė. 
kad Taura7.ės rajono Karapolio kaimo gyventojai Kaspa
ravičius ir Vaitkienė yra tarybiniai aktyvistai, ir pareiškė 
ketinc1 juos už tai nubausti. Aš, kaip gaujos vado pavad 
duotoias, su tuo sutikau ir isakiau minėtus asmenis nubaus~ 
ti, t. y. sumušti. Vėliau iš. ,,Trimito" sužinojau, kad „Šar
vas11 ir „Aras 11 sumušė Kasparavičių ir Vaitkienę, be to, 
pastarai ai i ie trintuve nutarkavo sėdimąją vietą ir api
barstė druska. 

1949 metų žiemą aš su grupe ketinau išdaužyti rinkimi
nę apylinkę Tauragės rajono Lomiu kaime, Mes jau bu
vome išėję vykdyti uždavinio, bet iš pusiaukelės sugrįžo
me, nes pradėjo snipti ir pabūgome, kad kareiviai leng
vai galės mus pėdomis susekti. 

ADSR f., r. 92, l. 117~-118, 123~131, 136---J,!1. 

Iš liudininko I. Dirmanto* parodymų 

1949 m. liepos 6 d. 

1949 m. liepos 5 d., apie 10 valandą vakaro, į mūsų 
namus Tauragės valsčiaus Dunokų kaime atėjo Vališkįų 
kaimo gyventojas Algis Nausėda, 19-20 metų. Radęs na
mie mane ir motiną Oną Dirmantienę, jis paklausė, kur tė
vas Petras Dirmantas ir brolis Viktoras: Motina atsakė, 
kad tėvas yra nuėjęs pas kažkurį iš mūsų apylinkės vals
tiečių, o kur išėjęs Viktoras, ji nežinanti. 

* Dirmantas Izidorius, Petro s., gimęs 1933 m. Tauragės rajono Lau
žų kaime. 



Po kokių penkių minučių į namus užėjo du nepažįstami 
ginkluoti asmenys, apsirengę banditų uniforma. Vienas jų 
turėjo du šautuvus ir du pistoletųs, kurių po vieną atidavė 
anksčiau atėjusiam Algiui Nausėdai. Be to, du atėjusieji 
banditai turėjo po. vieną rankinę g:i:anatą, o vienas ant 
kaklo buvo pasikabi~ęs binoklį. Po 2-3 minučių atėjo 

_ dar trys ginkluoti banditai. Iš trijų vienas, . matyt, buvo 
vyresnysis. Jis mane ir motiną 1dausinėio, kur yra tėvas, 
brolis ir se~uo Brigita; komjaunuolė. (Ji nuo 1949 mett1 
sausio m~neslo gyven~ Vilniuje ir dirba pionierių vadove.) 

Banditai apžiūrėjo visą namą ir įsitikino, kad, be ma
nęs ir motinos, daugiau nieko nėra. Vienas ar du pasiliko 
prie namo, o kiti nuėjo į gretimą namą, esanti už kokių 50 
metrų nuo mūsų, kur .gyveno dvi šeimos -Vinco Kybar
to ir Vinco Jackevičiaus. 

1Po pusvalandžio banditai atvedė į namus brolį komjau-
. . nuolj Viktorą ir pareikalavo komjaunimo bi-lieto. Iš pra

džių brolis sakėsi komjaunimo bilieto neturįs, bet vėliau, 
banditų prispirtas, ji surado kažkur drabužiuose paslėptą 
ir -atidavė. Jie brolį klausinėjo, ar jis yra padavęs pareiš
kimą, kad būtų priimtas liaudies gynėju. Jis ~ai neigė. 

Apie 11 valandą vakaro prie namo dviračiais privažia
vo tėvas ir Šilinės apylinkės sekretorius Jonas Nausėda. 
Iš karto juos banditai rnlšiyedė i vasaros Virtuvę ir ėmė 
tardyti. Aš tik girdėjau, kad banditai iš jų reikalavo gink
lų, daugi_au nieko nesupratau, nes buvau už kokių 20 met
rų-nuo vasaros virtuvės. Netrukus banditai atsivedė tėvą 
į namą. Tėvas suradp pasą ir atidavė. Vėl nuvedė tėvą į 
vasaros virtuvę ir jį sušaudė. Kartu sušaudė brolį Viktorą 
ir apylinkės seklietorių Joną Nausėdą .. Tai įvyko apie 
12 val. nakties liepos 5 dieną. 

Pq to mažaūgis bandjtų vyresnysis užėjo į namą ir pa
sakė mari ir motinai: ,,Iki aušros niekur neišeikite, o išau
šus praneškite milicijai, kad taip padarė Nausėdos armija". 
Banditai iš mūsų pasitraukė nežinoma kryptimi. 

Be to, tą vakarą banditai nužu<;lė komjaunuolį Arttaną 
Petraitį,, gim(llsį 1929 metais, gyvenusį Tauragės valsčiaus 
Dunokų kaimė. Apie 'tai girdėjau kalbant Algį Nausėdą, 
kuris, kvosdamas brolį Viktorą, perspėjo, kad jis nesugal· 

. votų bėgti, nes jie jį nužudysią, kaip nužudė Antaną Pęt-
raitį. · 
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. ytą su mot_lna nuėjau į vasaros virtuvę, pamaėiau tė~ 
rolio ir Jono Nausėdos lavonus. Jie gulėjo kniupsti, 

rišti, Pastebėjau tėvo galvoje žaizdą. 
Tėvas Petras Dirmantas 1940-1941 metais dirbo Tau
ės V:~lsčiaus Šilinės apylin~ės pirmininku ir vėl tas pa
ąs eJo nuo 1944 metų spalio mėnesio, kai tarybinė ka

. omenė išvadavo mūsų.vietovę nuo hitlerinių okupantų. 
uo 1949 metų kovo mėnesio mūsų šeima įstojo į „Jau
sios gvardijos" kolūkį. Br.olis Viktoras nuo 1948 metų 
vo komjaunuolis ir man sakėsi padavęs pareiškimą, kad 
ihntų dirbti milicijoje. · 

ADSR f., r. 92, l. 176-178. 

" Iš liudininkės S. P e t r a u s k i e n ė s* parodymų 

1949 m. liepos 6 d . 

_ 1949· m .. Jiepos 5 d., apie 5 valandą vakaro, mano vy
s Petrauskas Juozas, Jono s., parsivedė į ūkt du jaunuo
s_ ir vi~ną merginą, visi buvo maždaug po 20 metų. Jis 

, e n?qs parodyti kolū~io. pieno fermą, buvusią mūsų 
dyboJe, A~žiūrėję karves ir kiaules, jie su vyru kieme 
do_ p1etaut1. Tuo metu nuėjau į ganyklą melžti kolūkio 

v~9, kurios g~nėsi . už kitometro nuo mūsų sodybos. 
gq~us namo, v1enuohkametis sūnus Kazimieras pasakė, 
d l:evas su pirma atėjusiais dviem jaunuoliais ir mergi-
kažkur išėjo. . - · 

_ · Maž?-~~g. 8:-;-9 val~~~ą v~karo _ užėjo du vyrai, apsi
ngę c1v1hma1s drabuzia1s; vienas jų dėvėjo kariškas cha
spalvos kelnes. Jie paklausė, kur vyras. Atsakiau neži

_nti, kur jis išėjęs. Jie, nieko nesakydami, pasišalino. 
··• 10~11 valandą vakaro į kambarį įsiveržė ginkluotas 
r,as, apsirengęs banditų uniforma, ir iš kaito paklausė, 
r yra vyras. Išsigandusi atsakiau n.ežinanti. Tada jis ta-· 

:, ,,Mes i~ be tavęs jį suradome':. Netrukus į kambarį• 
_as. ban_d1tas atvedė sūnų Kazimierą, Magdeleną Ambra
!Y!~• ~5 metų, ~ilusi_ą iš Tauragės valsčiaus Meižių kai
(p _tns-ketunas dienas dirbo mūsų ūkyje), ir siuvėją 

pmtĮ, 55 metų, gyvenantį Tauragės valsčiaus. Daugiau
. kaime, kurį 'prieš tris dienas vyras buvo pa$ikvietęs 

·* Petrauskienė Stasė, Juozo d., gimusi 1904 m. Kelmės rajo~o Gu-
kaime. · . · 

47 



Šilutės rajono Gorainių kaimo gyventojai (iš kairės i deš_inę) 
Juozas Mackus, Jonas Overlingas, jo sūnus Antanas, _brolis 

Stasys Ovei'lingas ir Pranas Stulga, nužudyti 1946 m. saus10 10 d. 

kostiumo pasiūti. Pasodinę mus visus keturis viename 
kambaryje, banditai išėjo į kiemą. . . . 

Po kiek laiko užėjęs vienas banditas paklause ma_ne, 
kur raktai nuo spintos, kurioje buvo vyro"· dokumei~tai ir 

pinigai. Atsakiau, kad raktus turi vy~~s. iaaa Jis i~eJo l 
kiemą ir atsinešė visus mūsų raktus. farp JŲ buvo rakta1 
nuo spintos, taip pat nuo kitų pastatų. Is to supratau, kad 
banditai vyrą sulaikė ir jis yra kieme. . . . . 

Vėliau banditai, nusivedę sūnų Kaz11merą Į kitą _kam-
barį, atidarė spintą, pagrobė pinigus, vyro dokumem1:1-s '~"r 
paėmė šautuvą, gautą 1š saug1:1-r_no skynaus. Kieme isg1. -
dau du šūvius, bet į lauką neiseJau, nes buvau sa1:1-gom~. 
Banditai susikrovė į maišus beveik visus dra~_mzm~v ir 

perspėjo, kad niekas iki ryto į kiemą neišeitų. _Jiems isei
nant, pro langą mačiau, kad jie buv?. p~nk1. Kai tik vbandi
tai pasišalino, išėjau į kiemą ir da~zmeJe r~dau nuzudyto 
vyro lavoną, o šiandien rytą pranesiau valsciaus saugumo 

skyriui. · · k · k d 
Aš nė vieno bandito nepažinau. Ambrazaityte sa e, a 

ji pažino vieną - tai b_~vo Na_usėda, . ~nksč1~u . gyV:e1:ę_s 
Tauragės valsčiaus Vallskių kaime. Kiti banditai nei JaJ, 
nei Slepaičiui nebuvo pažįstami. 
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Į „Pašešuvio" kolūkį įstojome 1949 metų kovo mėnesį. 
Iš pradžių vyras dirbo sąskaitininku, o paskutiniu metu -
kasininku. 

{!l" ADSR f., r. 92, l. 180-182. 

Iš liudininkės T. L e m b e r t i e n ė s* parodymų 

1950 m. balandžio 21 d. 

Šių metų balandžio 19 dieną, apie 9 valandą vakaro, į 
namo langą pabeldė nepažįstami asmenys. Aš ir vyras 
dar nemiegojome. Kambaryje degė lempa. Sūnus Juozas 
Lembertas, gimęs 1926 metais, miegojo ant aukšto. Aš 
išėjau į priemenę ir paklausiau, kas beldžiasi. Vyriškis lie
tuviškai pareikalavo atidaryti duris, bet pavardės nepasi
sakė. Atidariau duris, ir į vidų įėjo trys vyrai, ginkluoti 
automatais, apsirengę banditų uniforma. Aš ir vyras jų 
nepažinome. Zibalinės lempos šviesoje pastebėjau, kad 
du iš jų aukšto ūgio, o trečias žemaūgis, vienas iš aukšta
ūgių turėjo ilgą rudą barzdą. 

Banditai vyrą paklausė, ar yra namuose pašalinių. Vy 
ras atsakė, kad pašalinių nėra. Jie klausė, kur sūnus Juo
zas. Atsakiau, kad jis miega ant aukšto. Vienas banditų 
užlipo ant aukšto, prikėlė sūnų ir atsivedė jį į kambarį. 
Banditai iš vyro ir sūnaus pareikalavo pasų. Paėmęs pa
sus, vienas banditas klausinėjo vyro ir sūnaus pavardės, 
vardo ir tėvavardžio, kartu, išsitraukęs iš kišenės sąsiuvinį 
ar užrašų knygutę, vartydamas ją, peržiūrėjo užrašus. 
Banditai rimbu pliekė sūnų, o po to jį ir vyrą išvedė į prie
angį ir nušovė. 

Paėmę odinius batus, pusbačius, skustuvą ir 38 metrus 
milo, banditai nuėjo kaimynės Zosės Mišeikienės sodybos 
link. Aš netrukus išgirdau jos ūkyje lojant šunį. Naktį 
atėjo Aldona Mišeikytė 1r pranešė, kad banditai namuose 
nužudė motiną Zosę Mišeikienę. 

1950 m. balandžio 20 d. rytą, apie 6 valandą, uzeJau 
pas kaimyną Bertulį, kuris, mano prašomas, nuėjo į Upy
nos saugumo skyrių ir pranešė apie vyro, sūnaus ir kai
mynės Mišeikienės nužudymą. 

Vyras Juozas Lembertas su sūnumi dirbo savo ūkyje. 
Kodėl juos banditai nužudė, nežinau. 

ADSR f., r. 92, l. 171--172. 

* Lembertienė Teodora, Martyno d., gimusi 1903 m. Tauragės rajono 
Antegluonio kaime. 
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Iš Uutlintnkės O. M 1 š e 1 k y t ė s* parodymtį 

1950 m. balandžio 21 d. 

. 1950 m. balandžio 19 d., maždaug 10 valandą vakaro, 
mūsų šeima buvo ką tik pavakarieniavusi, brolis Antanas 
Mišeikis išėjo į kiemą ir, tuoj pat sugrįžęs į kambarĮ, pa
-sa~~• kad sodybą iš visų pusių supa ginkluoti vyrai. Pas
kui Į langą pabeldė vyri$k1s ir pa'.reika1avo atida.ryti duris. 
Kadangi mūsų dar niekas nemiegojo, tai durys buvo ne
už*lęstos. Į vidų užėjo trys ginkluoti vyrai, apsirengę 
buvusios buržu·aztp.ės kariuomenės uniforma. Kokius tu-

. rėjo gųiklus, nepastebėjau, µes kam.baryje šviesos ·nebuvo, 
o banditai pasišviesdavo sau elektriniu žibintu. Iš šeimos 

. niekas jų nepažino, tik pastebėjau, ka9- du banditaL buvo 
rudomis barzdomis .. Vienas banditų paklausė, koks pas 
mus susirinkimas vyksta. Tėvas pac:uškino, kad jokio susi
rinkimo nėra, kad yisi namuose esantieji yra šeimos na- . 
riai. Tada banditai pareikalavo tėvo ir brolio Antano pasų. 
Brolį jie vądino „šnipu" ir sakė, kad jig ir apylinkės tary
bos deput_atas Zingaila daugiau nebeišdavinėsią žmonių. 
B~olį Antaną jie dar vadino komjaunuoliu ir reikalavo, 
kad jis atiduotų komjaunimo bilietą. Iš tikrųjų jis nebuvo 
komjaiu:nuolis, todėl ir atsakė, kad komjaunimui nepriklau
so. Be to, ba,nditai jo klausinėjo, kur yra deputatas Zingai-
la. Brolis atsakė, kad ·jis nežino. · -• · · 

:rėvą i:,; brolį Antaną banditai nuvedė į mažą miegamąjį 
kambarį. Girdėjau, ka'.ip jie tris kartus komandavo tėvui 
ir .broliui gulti ant grindų. Paskui ėmė šaudyti ir juos nu
žudė. Mes visi šeimos nariai buvome kitame kambaryje 
ir nematėme, kaip tėvą ir brolį nušovė. · . · 

Prieš išeidaini, banditai visus perspėjo, kad per dvi 
paras paliktume namus ir išsikeltume į miestą, grasinda
mi, kad visi būsime nužudyti, jeigu neįvykdysime jų nu-
rodymo. · · • 

Ant tėvo ir brolio lavonų banditai paliko du lapelius, 
bet jų turinio nežinau, nes neskaičiau. . . 

Kiek banditų .buvo atėję į sodybą, tiksliai pasakyti 
negaliu, nes mačiau tik tris bųvusius kambaryje. 

. . Prieš įstodami į kolūk,į, tėvai turėjo :10 ha žemes. Į ko-
lūkį įstojo 1950 metų kovo mėnesį .. _ · _ · 

* Mi!'ieikytė Ona, Antano d,., 2imusi 1927 m. Tauragės rajorio Pavar-
čio kaime. · ' 
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Zingaila Stepas, Antano s., gyvena Tauragės apskti
Pavarčio kaime ir yra Mockaičių apylinkės deputatas. 
metų lapkričio 19 dieną, apie 5 valandą vakaro jis 

· žmon~ iš kaimo išėjo į Tauragę. Eidamas pro mūsų so
bą, ~~:ne kažką kalbėjosi su broliu Antanu. Vakar, t. y. 
landzio 20 dieną, kažkas iš vietinių gyventojų kalbėjo, 
d n~ktį ~š balandžio 19 į 20 banditai buvo atėję į depu

to Zmga1los sodybą, norėdami •jį nužudyti, tačiau nera-
ę namie, tik išdaužė langų· stiklus. ' 
·i Tėvas Antanas Mišeikis ir brolis Antanas pastaruoju · 
.,et~ kolūky_je_ di_rbo įvairius darbus. Brolis tarnavo Tary
rneJe Arm1JOJe ir 1949 metų vasario mėnesį buvo demo-
ilizuotas. . . 

. ADSR f., r. 92, l. 173-175. 

Iš A. B a n d z l n o* parodymų 

1950 m. birželio 16 d. 

_· · ,1947 metų vasario ar kovo mėnesį gaujos vadas Sto
is~,,Alunta" išsikvietė mane į mišką, esantį netoli Taura
ės apskrities Gaurės •valsčiaus Puikių kaimo užverbavo 
~n~nku ir dav~ ,,K<?vo" slapyvardį. Spalio' mėnesį per 
§Jlll~~ą Joną 1Llorancą, Puikiųkaimo gyventoją, jis man 
ranese, kad tarybiniai organai už ryšius su banditais kė

a mane suimti, ir siūlė pasislėpti, gyventi nelegaliai. 
a.klausęs pa~a~iino, slapsčiausi įvairiose vietose pas to
mus savo g1mmes. 1948 m. kovo 10 d. ryšininkas Jonas 
~?rančas, ž~nojęs i:nano slėpimosi vietas, atnešė laišką nuo 
Hno Gavemo, kuq gerai pažinojau, dar prieš jam išeinant 
_gaują; nes jis kilęs iš to paties kaimo, kaip ir aš. Gavenis 
ūlė stoti į gaują. Perskaitęs laišką, nusprendžiau taip ir 
daryti, ir p_o _dviej_ų-trijų dienų iLiorančas, mano papra
tas: _nu_vede Į g_au1os stovyklą pas Stonį-,,Aluntą", kuris 
_pneme mane Į savo gaują. Taigi, gaujoje buvau nuo 
48 metų kovo mėnesio iki suėmimo. dienos, t. y. iki 
50 m. birželio 16 d. Turėjau „Judručio" slapyvardį. 
• ~~damas ryšininku, Stonio pavedimu gaudavau iš kiti'! 
. mmko - Petro J anušaičio, gyvenančio Gaurės vals
,a,us .Sakalinės kaime, banditų korespondenciją ir perduo-

* Ban~zinas Antanas, Martyno s., gimęs 1907 m. Tauragės rajone, 
J.triškių kaime. 
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davau Stoniui, o iš jo gautąją - įteikdavau Janušaičiui, 
kuris perduodavo kitoms grupėms. 

Nuo 1949 metų rugpiūčio iki 1950 metų balandžio mė
nesio vadovavau „Lelijos" būriui. Jam priklausė 12 ban
ditų. Šių metų balandžio mėnesį dėl pablogėjusios sveika
tos paprašiau tėvūnijos vado „Eimučio'' pervesti mane ei
liniu. ,,Lelijos" būrio vado pareigas perdaviau „Viktorui", 
pasilikdamas būryje eiliniu. Turėjau rusišką automatinį 
šautuvą, užsieninės markės pistoletą, vieną rankinę grana
tą ir binoklį. Kai .buvau sulaikytas, visa tai iš manęs pa
imta. 

1949 m. liepos 17 d. Gaurės valsčiaus Zaltriškių kaimo 
rajone kareiviai nukovė tris banditus, jų tarpe gaujos va
dą Stasį Stonį-,,Aluntą". Po to mane paskyrė Qaujos vadu. 
Netrukus gavau iš tėvūnijos vado Stoškaus-,,Eimučio" nu
rodymą pavesti visiems ryšininkams išaiškinti asmenis, 
kurie VSM organų darbuotojams nurodė nužudytojo gau
jos vado Stonio slapstymosi vietą. Gavęs uždavinį, da
viau raštu atitinkamus n1.uodymus visiems savo gaujos 
rvšininkams. Netrukus per ryšininkus iš Agotos Eičienės-
11Rasos" gavau raštu pranešimą, kad ji itaria Petrą Janušai
tį išdavus Stonio slapstymosi vietą. Tokį pat pranešimą 
žodžiu gavau iš ryšininko Petro Tenikaičio, kuris vėliau 
tapo banditu ir turėjo „Marso" slapyvardį. Iš Eičienės ir 
Tenikaičio gautas žinias pranešiau Stoškui-,,Eimučiui". 

1949 metų rugpiūčio pabaigoj e ar spalio pradžioj e 
Stoškus su „Butegeidžio" rinktinės štabo atstovu „Skais
giriu" atėjo į mano stovyklą Gaurės valsčiaus Juodpet
rių miške ir pranešė turįs tikrų duomenų apie Petrą Janu
šaitį. Dieną Stoškus, ,,Skaisgiris", aš, ,,Majus", ,,Putinas", 
,,Karalius" ir ,Algis" nuėjome į Parneižių mišką ir apsisto
jome septintajame kvartale. Pakeliui užsukome pas Ago
tą Eičienę, su kuria Stoškus kalbėjosi vienas. Dvi-tris die
nas išbuvus miške, atėjo Eičienė ir pranešė Stoškui, kad 
Janušaitis yra nuvykęs į malūną, iš kur, grįždamas dvira
čiu, būtinai užvažiuosiąs pas ją - ar nufotografuotL ar 
fotografijų atiduoti. Jai išėjus, pasiunčiau „Majų", ,,Puti
ną" ir „Karalių" saugoti kelio, kuriuo važiuos į jos ūki 
Janušaitis. Jie sugavo jį važiuojantį dviračiu ir atvedė į 
mišką. 

Stoškus ir „Skaisgiris" kvotė Janušaitį, mušdami jį 
kumščiais. Tačiau jis gynėsi nepranešęs saugumo orga-
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nams apie Stonio slapstymosi vietą. Tada surišo jam ran
kas bei kojas ir basą pastatė į degantį laužą. Vėl kvotė, 
reikalaudami prisipažinti. Neišlaikęs kankinimo, Janušaitis 
pareiškė, kad jis iš tikrųjų pranešė saugumo organams, 
kur Stonis slapstėsi. ,,Skaisgiris" reikalavo nurodyti tary
binių aktyvistų pavardes. Janušaitis pasakė, kad tarybiniai 
aktyvistai yra Gaurės valsčiaus Sakalinės kaimo gyvento
jai Juozas Andrijaitis bei Petkienė ir Milaičių kaimo gy
ventojas Juozas Bružas. 

Pasibaigus kvotai, mes visi, Stoškaus ir „Skaisgirio" 
nurodymu, naktį nuvedėme surištą Janušaitį į Andrijaičio 
namus. Į vidų su Janušaičiu užėjo Stoškus ir „Skaisgiris", 
o kiti buvome apsupę namą ir ėjome sargybą. Būdamas 
kieme, girdėjau, kaip Stoškus ir ,,Skaisgiris" kambaryje 
suvedė Janušaitį ir Andrijaitį akistaton. Tačiau Andrijai
tis kategoriškai pareiškė, kad jis nėra tarybinis aktyvistas. 
Paskui Janušaitis ir Andrijaitis buvo nuvesti į daržinę, kur 
juos „Algis" ir „Karalius" nušovė. 

Naktį nuvykome ir į Petkienės sodybą. Į vidų užėjo 
Stoškus ir „Skaisgiris", o kiti likome lauke saugoti. Ar 
Petkienė buvo kvočiama, negirdėjau. Po kurio laiko ją 
nuvedė į daržinę, kur „Majus" ir „Putinas" iš pistoletų nu
šovė. Prieš išvedant Petkienę, į kiemą buvo išėjęs jos vy
ras Petkus, bet aš nežinau, ar jis mane pastebėjo, nors 
mudu geri pažįstami. Petkienė yra Janušaičio sesuo, todėl, 
juos nužudę, nuėjome apiplėšti jų motinos Janušaitienės, 
gyvenančios Gaurės valsčiaus Sakalinės kaime. Į vidų 
užėjo Stoškus, ,,Majus" ir „Skaisgiris", o kiti ėjome sargy
bą lauke. Pagrobėme visus Janušaitienei ir jos sūnui Pet
rui Janušaičiui priklausančius daiktus: vyrišką kostiumą, 
kitelį, dvi atraižas kostiumui, atraižą moteriškam paltui, 
apie 10 metrų medžiagos baltiniams, tris-keturias poras 
vyriškų baltinių, rankšluosčių, chromo pusbačius ir kt. , 
Pagrobtą turtą Stoškus išdalijo mums. Man teko treji apa
tiniai marškiniai, kostiumas ir pusbačiai. Vėliau kostiumą 
padovanojau ryšininkui Stepui ,Paulauskui. Janušaičio dvi
ratį pasiėmė Stoškus. 

Kaip jau minėjau, miške kvočiamas Janušaitis davė 
parodymus apie Juozą Bružą. Remiantis tuo pareiškimu, 
praėjus mėnesiui, Stoškus liepė Rapolui Marcinkui-,,Jova
rui" nužudyti Bružą. Vėliau Marcinkus pasisakė, kad jis su 
,,Tautvydu" ir „Valentinu" nužudė Bružą. 
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,1949 metų rudenį Stoškus raštiškai įsake nužudyti Miką 
Petraitį, Gaurės valsčiaus ir kaimo gyventoją, kaip tary
binį aktyvistą. Aš irgi raštu pavedžiau tai atlikti Marcm
kui su savo grupe. Netrukus Marcinkus parašė, kad jo 
grupė Petraitį nužudė. 

Maždaug tuo pačiu metu Marcinkus-,,Jovaras" man 
raštiškai pranešė, kad jis savo iniciatyva su jam paval
džiais „Tautvydu", ,,Valentinu" ir „Steponu" nužudė Miką 
Liorančą, Gaurės valsčiaus Puikių kaimo gyventoją. 

1949 metų rudenį, naktį su „Putinu", ,,Algiu" ir „Kara
liumi" užėjau pas kolūkio pirmininkę Akstinienę, gyve
nančią Tauragės valsčiaus Lukšiškių kaime, ir, grasinda
mas ginklu, atėmiau tūkstantį ar du tūkstančius rublių. 
Aš nežinojau, kad ji turi pinigų, o šiaipjau pareikalavau 
atiduoti pinigus, ir ji išsigandusi atidavė visus, kiek tu
rėjo. Paskui nuėjome pas Gaurės valsčiaus „Sešuvės" l~o
lūkio pirmininką Gailių, kuriam, grasindamas ginklu, lie
piau paimti iš kolūkio 15 centnerių kvie_čių ir rugių, ~u~ 
malti juos, paskersti kolūkio kiaulę ir viską nugabenti Į 
Gaurės valsčiaus Lybiškių kaimo valstiečio Prano Kaspa
ravičiaus sodybą. Gailius reikalavimą įvykdė. Iš pradžių 
Kasparavičius nenorėjo iš Gailiaus priimti banditams skir
tų produktų, bet prigrasinau ginklu, ir tada jis sutiko. 

Maždaug 1949 metų rugpiučio viduryje su Stasiu Vai
vada-,,Karaliumi", Jonu Jokubausku-,,Putinu" ir Andriumi 
Cinovu-,,Algiu" apsistojome Tauragės valsčiaus Pypalių 
kaime. Apie 23 valandą perbridome Šešuvės upę, ketin
dami eiti į Jurbarkynės mišką. Pakeliui reikėjo pereiti 
Tauragės-Gaurės kelią. Naktis buvo tamsi. Priekyje ėjęs 
Vaivada, žengdamas per griovį, užkliuvo už jame gulin
čio žmogaus. Pilietis pašoko ir rusiškai paklausė, kas čia 
per žmonės. Mes visi sugulėme griovyje. Vaivada savo 
ruožtu taip pat rusiškai paklausė, kas jis esąs. Nepažįsta
masis atsakė esąs valstybinio draudimo inspektorius. Ta
da išlipęs iš griovio Vaivada jam sušuko: ,,Rankas aukš
tyn!" Jis pakėlė rankas. Priėjęs prie jo, Vaivada paklau
sė, ar jis turi ginklą. Inspektorius atsakė neturįs. Atsiv~
dęs jį prie mūsų, Vaivada pasakė, kad jo paleisti negali
ma, nes jis gali apie mus pranešti, ir mus suras kareiviai. 
Nutarėme inspektorių nužudyti. Iš apsiausto-palapinės 
ištraukęs virvę ir surišęs jam rankas už nugaros, Vaivada 
pasiūlė iš greta gyvenančio Antano Kvietkaus paimti kas-
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tuvą: kad ga~ėtume užkasti lavoną. Nusivedę inspektorių 
į Kvietkaus kiemą, pasibeldėme į langą. Kvietkus jau mie
g?!o. Mes ~i išsikvietėme ir liepėme, pasiėmus kastuvą, 
eiti su mumis. Patraukėme Sešuvės link. Beeinant Vaivada 
norėjo inspektori1-i mušti, bet šis sakė, kad jo nemuštu
me. o verčiau iš karto nušautume. Aš neleidau inspekto
riaus mušti. Vaivada nesutiko jo nušauti, nes šūvis gali bū
ti išųirstas. ir mus ąalėtų surasti kareiviai, todėl jį reikė
jo likviduoti be šūvio. 

Nuo Kvietkaus namu nuėję 300-400 metrų, sustojo
me krūmuose uuės Pakrantėie. Vaivada ir Cinovas atrišo 
insnPktoriui rankas ir ta pačia virve ii uasmaugė. Ji smau
ojant. aš ir Kvietkus stovėjome už penkitl metrų, o Joku
bauskas ~reta jų. Vaivada ir Kvietkus krūmuose iškasė 
nedidelę duobę, paskui Vaivada, Cinovas ir Jokubauskas 
nutempė prie ios lavona. Prie duobės Vai.vada nutraukė 
nuo lavono pusbačius, švarka ir palaidine. Aš prieštara
vau. bet iis manPs DPDaklausė ir pasiūlė Kvietkui paimti 
daiktus. Tačiau Kvietkus nesutiko paimti, biiodamas. kad 
per kratą ~aJi juos aptikti ir ii suimti. Tada liepiau Kviet
kui užkasti lavoną, o rytą patikrinti ir gerai užmaskuoti. 

Po to nusprendėme nebeiti į Jurbarkynės miška ir grįž
ti atgal. Pakeliui turėjome vėl pereiti Sešuvę. Kvietkus 
mus po vieną pernešė per upę, kad mums nereikėtų nu

. siauti. Patraukėme į Pypalių kaimą, o K vietkus nuėjo na
mo. Vėliau, susitikę jį, pasiteiravome, ar jis užmaskavo 
vietą, kur užkastas lavonas. Jis atsakė, kad rytą nuėjo ir 
kruopščiai užmaskavo. 

Iš inspektoriaus paėmiau karinį bilietą. 1949 metų rug
piūčio mėnesį per ryšininką Joną Laurenską-,,Miglą" nu
žudytojo dokumentus kartu su likvidavimo aktu nusiun
čiau tėvūnijos vadui Jonui Stoškui-,,Eimučiui. 

Kvietkui atsisakius paimti nuvilktus inspektoriaus dra
bužius ir pusbačius, Vaivada juos pasiėmė sau ir dėvėjo. 
Aš norėjau užsivilkti palaidinę, bet ji buvo per maža, 
todėl ją grąžinau Vaivadai. 

ADSR f., r. 93, l. 58, 65-69, 72-74, 
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Iš liudininko J. P e t k a u s* parodymų 

1950 m. rugpiūčio 15 d, 

1949 metais, iš rugsėjo 12-osios į 13-ąją naktį banditai 
nužudė mano žmoną Petkienę Oną, Jurgio d. Be to, nu
žudė žmonos brolį Petrą Janušaitį ir Juozą Andrijaitį, gy
venusius Sakalinės kaime. 

Vėlai nakti, apie 4 valandą, kažkas pabeldė į langą. 
Atsikėlęs ir nuėjęs prie lango pažiūrėti, kas beldžiasi, 
pamačiau lauke. ginkluotus vyrus, apsivilkusius apsiaus
tais-palapinėmis ir kalbančius rusiškai. Manydamas, kad 
tai kareiviai, ėjau atidaryti durų, bet nespėjau, nes jie 
duris išlaužė ir įsiveržė į vidų. Tai buvo keturi nepažįsta
mi ginkluoti banditai, kurie pasisveikino lietuviškai. Jie 
įžiebė ant sienos kabėjusią žibalinę lempą ir liepė žmonai 
greitai keltis ir apsirengti. Zmonai virtuvėje rengiantis, 
ėmė ją mušti kumščiais per veidą, kaltindami tuo, kad, jai 
įskundus, 1949 metų vasarą Sakalinės ir Zaltriškių kaimų 
rajone kareiviai nukovę tris banditus, jų tarpe gaujos va
dą „Aluntą". Zmona neprisipažino esanti kalta, nes trys 
banditai buvo nukauti ne pagal mūsų pranešimą. Banditai 
surišo jai už nugaros rankas ir, nuvedę į tvartą, sušaudė. 

Jie perspėjo mane, kad iki ryto niekur iš namų neišei
čiau ir tik po 8 valandos praneščiau Tauragės VSM orga
nams apie tai, kas įvyko. Po kurio laiko atėjo žmonos mo
tina Ona Janušaitienė ir papasakojo, kad pas ją taip pat 
buvo atėję banditai, pagrobė visus sūnui priklausiusius 
daiktus ir pasišalino. 

Išaušus su Janušaitiene nuėjome į tvartą ir radome 
ten mano žmonos lavoną. 

Rytą atėjęs Jurgis Andrijaitis pasakė, kad naktį bandi
tai nušovė jo tvarte sūnų Juozą Andrijaitį ir Petrą Janu
šaitį. Nužudytųjų rankos ir kojos buvo surištos, kojos ap
degintos. 

Visi trys nužudytieji palaidoti Sakalinės kaimo kapi
nėse. 

ADSR f., r. 93, l. 83-84. 

* Petku~ Jurgis, Jurgio s., gimęs 1899 m. Tauragės rajono Saka!inės 
kaime, 
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Iš liudininkės O. An d r i j a i t i e Ii ė s* parodymų 

1950 m. rugpiūčio 15 d. 

V 19~9 metais iš rugsėjo 12-osios į 13-ąją naktį banditai 
nuzude. man_o vyrą Ar:drijaitį Juozą, gimusį 1924 metais, 
Ta~r~ges ~aJono Sakalmės kaimo gyventoją. Tą naktį Sa
k~lme~ kaime ba~d~tai nužudė Janušaitį Petrą, Jurgio s., 
g1mus!_1922 metais, ir Petkienę Oną, Jurgio d., apie 40 me
tų amziaus. 

V~lai ~aktį kažkas pabeldė į langą ir pareikalavo ati
d~ryh d~ms. Vyr~s V ~tsikė_lė iš l?vos ir atidarė. Tuojau trys 
gm~luot_1 banditai cmpo Jam uz rankų, ištempė į lauką ir, 
suns~ y,i~ve ra1:kas uz nugaros, įvedė į kambarį su Petru 
Janusaicm, kur10 rankos ir kojos buvo surištos. Janušai
čio kojos bt~v~ a~d~gi_ntos, tai gerai matėsi, nes jis buvo 
basas .. Ban?1tai uz~~re ka~ba_ryj_e krosnį, paguldė vyrą 
ant grmd~ ir ?ega~c11:1 pagabu eme deginti kojų padus, rei
kalaudami atiduoti pistoletą ir 2000 rubliu. Jie kaltino jį 
išdavus banditus saugumo organams. Po to banditai 
vy:ą i7 Janušaitį išvedė į tvartą, kur šūviais į galvą juos 
nuzude. 

V ?ugrįžę į -~u!~, pagr_obė apie tūkstantį rublių, vyro pus
banus, 12 dezuc1ų papirosų, jo ir mano asmens dokumen
~~~- ir, perspėję mane, kad niekam apie juos nesakyčiau, 
ISeJO. 

_ęau~ant vyrą ir Janušaitį, iš tvarto išvaryta karvė 
m:eJo Į vyr~. tėvo ju~gio Andrijaičio ūkį. Pamatęs 
musų ~ar:7"ę, JIS atvare Ją pas mus. Banditų jau nebe
buvo, ir as papasakojau, kas įvyko. Su juo nuėjusi į tvar
!ą'. ~adau vyro i: Janušaičio lavonus. Rytą Jurgis Andri
Jaitis, nuvykęs Į Gaurę, pranešė viską VSM organams. 

.1:ą ~aktį banditai nužudė Oną Petkienę. Nužudymo 
pn?zast~s ta p_ati, dė~ kurios nužudė vyrą ir Janušaitį. 
Apie tai rugse10 13 dienos rytą sužinojau iš Petkaus. 
. Į _mūsų so~y?ą _bu:'"o suėję apie dešimt .banditų, iš ku
nų tik trys uze10 Į v1dt1, o kiti liko kieme. Nė vieno ne
pažinau. Sakalinės kaime gyvenu neseniai, tik nuo 
1947 metų, anksčiau gyvenau Ukmergės apskrityje. 

•. * Andrijaitienė Olė, Stasio d., gimusi 1922 m. Molėtų rajone Giedrai-
cmose. 
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Nužudę mano vyrą, Janušaitį ir Petkienę, banditai nu
ėjo į Janušaičio namus, pas jo motiną, ir pagrobė jam 
priklausančius daiktus. Apie apiplėšimą man papasakojo 
J anušaitienė. 

ADSR f., r. 93, l. 85-86. 

Iš V. Globi o* parodymų 

1951 m. rugpiūčio 29 d. 

1946 metų rudenį Petras Berneckis, būdamas pogrin
dinės organizacijos viršininkas Gaurės valsčiuje, mane už
verbavo į organizaciją ir davė „Vainausko" slapyvardį. 
Jo slapyvardis buvo „Gauras". 1946 metų grnodžio mė
nesį jis du kartus įteikė man banditų raštus-laiškus, ku
riuos jo nurodymu nunešiau į Batakių valsčių ryšininkui, 
,,Merkio" slapyvardžiu. · 

1946 metų pabaigoje, Berneckio paprašytas, perlei
dau banditams naudotis binoklį, už kurį jis man sumo
kėjo 500 rublių. 

1947 metu rudenį gaujos vadas Stoškus-,,Eimutis" pa
skyrė Vincą Kuliešą Gaurės valsčiaus pogrindinės organi
zacijos viršininku, o mane ir Juozą Urboną io pavaduo
tojais antitarybiniam darbui varyti valsčiuje. Kulieša ma
ne iš naujo užverbavo, priėmė priesaiką ir davė „Ramū
no" slapyvardį. Šias pareigas ėjau iki 1949 metų spalio 
mėnesio, t. y. iki VSM organai likvidavo mūsų pogrin
dinę organizaciją. Po to gy,venau nelegaliai. 

1951 m. birželio 28 d. 

Gaurės valsčiuje veikusi antitarybinė organizadia 
1949 metais buvo likviduota ir jos dalyviai suimti. Bi
jodamas suėmimo, gyvenau nelegaliai ir įstojau į „Ro
lando" gaują, kurioje buvau iki 1950 metų bi,rželio mė
nesio. Nuo 1950 metų bidelio mėnesio iki suėmimo die
nos buvau „Butegeidžio" rinktinės štabo narys ir ėjau 
rinktinės vado pavaduotojo ūkio reikalams pareigas. 

* Globls Vladas, Nikodimo s„ gimęs 1927 m. Tauragės rajono Gai!iš· 
kės kaime. 
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1951 m. rugpiūčio 24 d. 

1947 metų pavasarį nužudėme Tauragės geležinkelio 
stoties viršininką. Anksčiau kvotos metu nuslėpiau, ko
kiomis aplinkybėmis jį nužudėme. Dabar teisingai papasa
kosiu. 

Maždaug 1947 metų gegužės mėnesį nuėjau į Žiburių 
kaimą pas Vincą KuHešą. Pas jį gyveno jo žmonos bro
lis Viktoras Milkintas. Jis šiuo metu yra „Viktoro" va
dovaujamoje gaujoje. Kulieša man ir Milkintui pranešė, 
kad gaujos vadas Stoškus-,,Eimutis" mums įsakė nužudyti 
Tauragės geležinkelio stoties viršininką. Jis dieną _turėjo 
važiuoti iš Gaurės į Tauragę. Jo pavardės Kulieša nepa
sakė, tik paaiškino, kad yra apsirengęs geležinkelininko 

· uniforma ir kad jį, padarius prie kelio pasalą, reikia nu
žudyti kaip aktyvų komunistą. Kulieša apsiginklavo au
tomatu, man davė vokišką karabiną su šoviniais, o Mil
kintui - naganą. Po pietų trise pasislėpėme pasaloj e miš
ke prie kelio, einančio iš Gaurės į Tauragę. Palaukę apie 
valandą, pastebėjome dviračiu atvažiuojantį Tauragės link 
geležinkelio stoties viršininką, apsLrengusį geležinkelinin
ko uniforma. Kai viršininkas priartėjo prie mūsų, Kulieša 
išbėgo į kelią ir, sustabdęs jį, iš automato nušovė*. Po to 
pasislėpėme miške, o paskui išsivaikščiojome į namus. 
Už nužudymą Kuliešai vėliau buvo pareikšta banditų pa
dėka. 

1947 metų birželio mėnesį Gaurės valsčiaus Kunigis
kių kaime apiplėšėme pieninę, buvusią Antano Pakutinsko 
ūky1e, Jo sūnus buvo pieninės vedėjas. Iš pieninės pa
grnbęme tris bidonus sviesto, kiekvienas svėrė apie 100 ki
logramų, nedidelę statinaitę riebalų, svėrusią apie 10 ki
logramų, ir apie 1000 kiaušinių. Apiplėšime dalyvavau aš 
ir Juozas Urbonas, apsiginklavę vokiškais karabinais, Vin
cas Kulieša - automatu, Stonis-,,Alunta", Rudys-,,Vaido
tas" ir „Vikto,ras". Šiuo metu pastarasis yra būrio vadas. 
Apiplėšiant aš, Kulieša ir Urbonas ėjome kieme sargybą, 
kad mūsų nepažintų Pakutinskas, kuris gaujos vado Sto
nio įsakymu atidarė produktų sandėlį. Paskui, pasikinkę 
Pakutinsko arklį, prisiplėštą turtą nuvežėme į mišką ban
ditams, pcUkeliui, krūmuose palikdami bidoną sviesto ir 
dėžę kiaušinių. Kulieša ir Urbonas vežimą su arkliu 

* 1947 m. gegužės 4 d. banditai nužudė Gutauską Vaclovą, Prano s., 
gimusį 1905 m., Tauragės geležinkelio stoties garvežių depo viršininką. 
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sugrąžino Pakutinskul. Tada mes trise paliiktą kri.imuose 
sviestą ir kiaušinius nunešėme į Kuliešos sodybą ir pasi
dalijome. Metalinį bidoną su dalimi sviesto nusinešė Ur
bonas, o kiaušinių kiekvienam teko maždaug po 70. 

Antanas Pakutinskas mums nepadėjo apiplėšti pieninės. 
Sandėlį jis atrakino banditų verčiamas. Vežimą su arkliu 
iš jo banditai taip pat prievarta paėmė. 

1947 metų rudenį, naktį, pogrindinės organizacijos da
lyvio Juozo Urbono pakviestas, nuėjau pas savo kaimyną 
Praną Vaitkų, gyvenantį Gaurės valsčiaus Jucaičių kaime. 
Jo namuose buvo apie 10 banditų, jų tarpe gaujos vadas 
Stoškus-,,Eimutis", taip pat vienas banditų sulaikytas pi· 
lietis vardu Petras, apie 28 metų, už nugaros surištomis 
rankomis. Stoškaus nurodymu aš kartu su Urbonu ir tri
mis banditais tą pilietį nuvedžiau į mišką, kur vienas iš 
jų nušovė jį. Nužudy;tojo Petro lavoną mes užkasėme. 
Po to su Urbonu nuėjome namo, o trys banditai sugrįžo 
pas banditų talkininką Praną Vaitkų, kur jų laukė kiti. 
Prieš nužudydami Petrą, banditai nutraukė jo pusbačius 
ir paskui nusinešė. 

Vėliau Urbonas man sakė, jog Petras gyveno ir dir
bo Tauragėje. Banditai jį sulaikė vykstantį į Jucaičių kai
mą, atėmė pistoletą ,,,TT" ir, įtardami, kad jis esąs tary
binis aktyvistas, nužudė. 

1948 metų rudenį Kunigiškių apylinkės pirmininkas 
Pranas Vaitkus, mano kaimynas, pasakė, kad sekmadienį 
pas jį turi atvažiuoti į svečius pažįstamas milicininkas iš 
Tauragės Stasys Bajorinas. Apie tai pranešiau pogrindinės 
organizacijos viršininkui Kuliešai. Kulieša pareiškė, kad 
reikia organizuoti pasalą, nužudyti milicininką ir pasiim
ti jo ginklą. Tačiau numatytą dieną Bajorinas pas Vaitkų 
neatvažiavo, todėl mes jo ir nenužudėme. Laukdamas pa
saloje, turėjau rusišką šautuvą, kurį man davė Kulieša. 
Urbonas ir Kulieša irgi buvo apšiginklavę šautuvais. 

1948 metų pabaigoje ar 1949 metų pradžioje, dabar 
tiksliai neprisimenu, naktį į mano namus atėjo grupė 
ginkluotų banditų. Jų tarpe buvo Stoškus-,,Eimutis" ir 
Naubaras-,,Lyras". Iš viso atėjo, berods, septyni. Jie atsi
vedė surištomis rankomis Gaižauską. Jo vardas, rodos, 
Juozas. Gaižauskas gyveno Tauragės rajono Milgaudžių 
kaime ir dirbo savo ūkyje. Mano namuose Stoškus tardė 
Gaižauską. Jį įtarė esant tarybiniu aktyvistu. Po to Stoš
kaus nurodymu aš su juo ir dar vienu banditu nuvežiau 
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vežimu Gaižauską i mišką, ir jį tenai banditai nušovė. 
Rvtojaus dieną Stoškaus paliepti aš su Vincu Kulieša ir 
K!eop~ Vait~:_1mi, iš Jucaičių kaimo, nuėjome į mišką ir 
uzkasem_e G~r~_aus~o lavoną, nes jis buvo nužudytas, man 
matant, rr as zmoJau, kur jo lavonas. 

~949 ~etų pabaigoje, kai jau buvau „Viktoro" vado
:7au1_am_~Je gaujoje, iš vietinių Gaurės valsčiaus gyvento
JŲ gude1au, kad VSM da 1rbuotojai Gaižausko lavoną miške 
surado. 

1951 m. rugpiūčio 25 d. 

1947 metų rudenį Juozas Urbonas su Stoškumi- Eimu
~iu" _i:. k~tais, _apie 10--:--12 vyrų, vakare atėjo pa;• mane 
i ~arlr~ke_~ k~11:1:ą, Stoskaus nurodymu nuėjau į Ziburių 
kaimą rr 1skv1eciau Vjncą Kuliešą. Mes aotarėme Gaurės 
valsčiaus Jucaičių kaimo gyventojo Jono šimkaus nužudy
mą. Po2rindinės o:~a.nizac~jos viršininko pavaduotojas 
Juozas Urbonas pasrnle gauJos vadui Stoškui nužudyti Jo
ną Šimkų už tai, kad jis 1945-1946 metais dil'bo Gaurės 
-_valsčiaus VRM skyriuje ir dalyvavo, gaudant bei likviduo-
1ant bandit~s. ~utarėme_ š.imkų nužudyti, o jo ūkį apiplėšti. 
Po to naktĮ Vmcas Kuhesa ir Juozas Urbonas išvedė ki
tus banditus į Jono Šimkaus ūkį, o aš pasilikau namie. 

. Po triiti dienq JucaičilĮ kaime sutikau Juozą Urboną. 
Jrs pasa~~, k_~d b~ndit:i apiplėšė Jono Šimikaus ūkį, o jį 
nus1vede Į m1ską rr nuzudė. 

1948 metu vasarą netoli Mickiškės kaimo miške kur 
ribojasi Batakių ir Gaurės valsčiai, Urbonas su rinktinė~ 
v~du ~ili,t:liu-,_,Al~imantu" ir kitais nužudė Kunigiš
kių apylmlfos p1rmminką Kazį Norušą. Jį banditams išda
vė Urbonas; jis man ir papasakojo apie nužudymą. 

1948 metais, mėnesio neprisimenu, Juozas Urbonas 
man sakė, kad jis su Jonu Mockaičiu ir Kaziu Girdžiumi 
B~t~kių .valsčiau~ Mickiškės miške nužudė vokietį. Vo
k1etĮ. n~z1~dė kai~ ta~ybinį aktyvistą. Jį įskundė mūsų 
pognndmes orgamzac1Jos dalyvis Jonas Mockaitis. 

Be to, Urbonas sakė, kad su Vincu Kulieša surašė ak
t<:. api~ voki~čio I~k".:idavimą, jį pasirašė savo slapyvar
dzra1s ir dave pas1rasyti Kaziui Girdžiui bei Jonui Moc
kaičiui, dalyvavusiems nužudyme. Aktą Kulieša įteikė 
gaujos vadui Stoškui. 

1949 metų pradžioje Vincas Kulieša papasakojo, kad 
1948 metų pabaigoje jis ir Urbonas su banditais apiplėšė 

61 



valstiečio Antano Kučinsko ūkį Gaurės valsčiaus Žiburių 
kaime. Iš jo pa,grobė drabužių ir kiaulę. Kučinską apiplė
šė,. Kuliešai pasiūlius. Jis buvo bloguose santykiuose su 
Kučinsku ir įtarė jį esant tarybinį aktyvistą. 

1951 m. rugpi_ūčio 27 d. 

Iki 1949 metų pavasario Trapas,: apie 40 metų, gyve
no Gamėje ir .dtrbo valsčiaus vykdomajame komitete 
finansų agentu. 1949 metų pavasarį į mano namus Gailiš
kės kaime atėjo trys banditai, jų tairpe Stasys Spudvilas
„Deimaintas". Spudvilas pasakė, ikad tais• metais banditų 
nurodymu Trapą nužudė jų ryšininkas Gaurės· valsčiaus 
11riaklaukių ikaimo ,gyventojas Juozas Gaižauskas. 

1949 metų rugipiūčio ar rugsėjo mėnesį mane ir Ur
boną pasikvietė pas sarve Vincas Kulieša, ir mes aptarė
me, kuriuos Gaurės valsčiaus piliečius reikia nužudyti 
ir apiplė~ti. 'Kulieša surašė nutarimus, kwriuose nurodė 
likviduotino a['ba apiplėštino asmens pavardę, vardą, tė
vo vardą, gyvenamąją vietą ir priežastį, kodėl jį reikia . 
likviduoti a11ba nub~usti. Nutarimai buvo surašyti_šiems 
asmenims: 

Stumbrai, apie 50 metų, ,gyvenusiam Gaurės valsčiaus 
Šiauriškįų kaime buvusiame ;bandito Juozo Rudžio ūkyJe. 
Kµliešai pasiūlius, numatėme jį nužudyti; 

Antanui Šimkui, aipie 60 metų, Gaurės valsčiaus Jucai
čių kaimo gyventojui. Jo sūnus Jonas banditų nužudyitas 
1947 metų rudenį. Urbonui ,pasiūlius, nutarėme nužudyti 
Antaną Šimkų dėl to, ·kad dvi jo dukteryt3 ištekėjusios 
už Gaurės valsčiaus liaudies gynėjų Bobrovo ir Kimbro; 

Jonui Stirainiui, apie 50 metų, Gaurės valsčiaus Ži
burių kaimo gyventojui. Ur:bonas įtarė jį' esant tarybinį 
aktyvistą; 

Vincui Jurkšui, apie 38 metų, gyvenusiam Gaurės vals
čiaus Vėžaičių kaime, dirbusiam kolūkyje. Už ką jį keti
nome nužudyti, dabar neprisimenu; 

Juozui. červinskui, apie 40 metų, Gaurės valsčiaus ~ 
Žįburių !kaimo gyventojui, dfrbusiam koljikyje. Nubausti :: 
siūlė Kulieša, bet dabar neprisimenu, air jį numatėme nu- , 
žudy:ti, a.ir apiplėšti; · 

Vladui Norašui, aipie 25 metų, gyvenusiam Gaurėc; 
valsčiaus Liutkaičių kaime, Kuni:giškilĮ apylinkės komjau- ;' 
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o 6riganlzacijos ,sekn~itoriui, aktyviai dirbusiam tarybų 
džios naudai. Numatėme nužudyti k jo tėvą, apie 
.metų, aktyvų kolūkietį, gyvenantį kartu su juo; 
V1incui Juknai, apie 34 metų, Gaurės valsčiaus Ju
čių kairrno gyventojui, kolūkiečiui. Man pasiūlius nu-
atėme jį apiplėšti kaip tarybinį aktyvistą. ; · , ' 

Surašytus nutarimus pasirašėme slapyvardžiais, o pa
~i Ku!~eša n~siuntė juos gaujos vadui Stoškui vyk
'. 1. Ta_cia_~ _musų numatyti asmenys nebuvo nužudyti 
ba ap1plestl, nes 1949 metų spalio mėnesį mūsų po
indinė or.ganizacija bųvo likviduota, visus jos narius, 

šskyirus mane, Tauragės apskrities VSM skyrius suėmė. 
.·. Prieš rinkimus mūsų pogrindinės organizacijos dalyviai 
platino antitarybinius lapelius, raginančius gyventojus ne
balsuoti. . . · 

1951 m. birželio 6 d. 

1950 m. geguzes 26 :d. Vališkių ik.aime, vadovaujant 
;,Viktorui", su broliais Algiu 'ir Vincu Nausėdomis da
l~a~a~, nužudant Taurngės rajono „Pašešuvio" kolūkio 
p1mumnką Praną Salapėtą. 

Maždaug prieš dvi dieillas „Viktoras" ir Vincas Nau
· da-,,Kerštas" ·nuėjo į Vališkių kaimą, palikę mus Šili-
. · s miške. Sugrįžę jie pasiūlė man ir Algiui Nausėdai
Valentiriui" eiti su jais į kaimą,/ 
. 1950 m. gegužės 23 d. mes keturiese nuėjome į Tau
gės rajO'Ilo Ližių kaimą ir apsistojome viename ūiky,je 
· ilsėti. Gegužės 24 dieną iš ūkio nuėjome į mišką, esant; 

tie pat Vališkių kaimo. Pakeliui užsukome į Antano Lu~ 
.<>šiaus ar Lukoševičiaus .ūkį. Jis, gyveno Pašešuvio ar 
,ali_ški:ų ~aime, turėj? aipie ~5 me~us. L1:1~ošių-Lukoševičių 

v:1ete 1s namų „Viktoras , pas1kaLbeJo, o paskui kar-
·. , J~U penlkiese, nuėjome į mišką maždaug už 200 metrų ., 
uo J? sodybos ir apsistojome. Nuėjęs su mumis į mišką, 
atl zmotų, klliI mus rasti, jis sugrįžo namo. 
. ·. Gegu~~s 26 dieną Lukošius-Lukoševičius atnešė pietus 
pranese, kad netrukus kolūkio ptrmininkas Salapėtas 

azmos namo iš Tauragės turgaus į Pašešuvio kaimą. 
_ paaiškino „Viktorui", kur reikia pasi,rinkti vietą, kad 
utų galima iš pasalų sučiupti Salaipėtą, nurodydama.s miš
elį prie Tauragės-Pašešuvio kelio Vališkių kaimo rajo-
e. _Broliai N'ausėdos, kilę iš to kaimo, gerai žinojo vieto

Ir pritarė pasiūlymui. Mums papietavus, Lukošius-Lu-
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koševičius surinko indus ir nusinešė namo, o mes nuejomlė 
į pasalą. 

Apie tris valandas palaukę pasaloje, pastebėjome ke
liu važiuojant vežimą. Vežime sėdėjo trys vyrai. Broliai 
Nausėdos juos pažino: tai Pranas Salapėtas, Butkus i{; 
Vališkių kaimo, o trečiojo piliečio pavardės neprisimenu. 

Vežimui priartėjus prie mūsų, banditai sustabdė arklį, 
jam brendant per upelį. Aš buvau už 100 metrų pr:ekyje 
nuo pasalos. Tuo atveju, jei arklys išsigąslų ir leistųsi 
bėgti, turėjau jį pasitikti ir sustabdyti. Tačiau, kaip mi
nėjau, banditai vežimą sustabdė pasalos vietoje. Salapėtc: 
surišo ir nuvedė į mišką, kur kvotė, o paskui Algis Nau
sėda-,,Valentinas" jį nušovė. Vincas Nausėda-,,Kerštas" 
perspėjo kitus du piliečius, kad jie niekam nesakytų, 
kas sučiupo Salapėtą. 

Nužudę Salapėtą miške prie kelio, mes pasislėpėme, 
t. y. nuėjome į Sakalinės kaimą, o iš ten sug,rįžome į sa-
vo stovyklą. · 

1951 m. birželio 16 d. 

1950 metų rudenį Tauragės rajėmo Ringių kaimo apy•
linkėse užsienio lėktuvas numetė trijų šnipų desantą: bu
vusį „Tauro" apygardos štabo narį „Skirmantą" ir d,1 
radijo specialistus. Parašiutu buvo numestas bagažas su ra
dijo imtuvu-siųstuvu, šaudmenimis, foto aparatu, antito.
rybiniais laikraščiais iš užsienio, antrašte „Laisvė eina Ei 
Vakarų" ir kt. 

Parašiutininkai bagažo nesurado ir nuėjo į „Tauro" 
apygardos štabo veikimo rajoną tokiu maršrutu: Ringiai, 
Sakalinės miškas, per Nemuną į pietinės Lietuvos rajoną. 
Numestąjį parašiutu bagažą vėliau Tyreliq miške surado 
Ringių kaimo gyventojas. Dalį daiktų jis pasis9- vino, o 
šaudmenis, laikraščius ir kitus daiktus atidavė „Zalgirio·· 
vadovaujamai gaujai, veikusiai Ringių apylinkėse. 

,,Skirmantas", turėdamas radijo imtuvą-siųstuvą, per
davė į užsienį· 14 žvalgybinio pobūdžio pranešimų, gau
tų iš Lietuvos nacionalistinio pogrindžio, su kuriuo, at
vykęs į Lietuvą, jis užmezgė ryšius. Pavyzdžiui, iš „Kęstu
čio" apygardos štabo mes gavome foto nuotraukų, kuriose 
„SkirJŲ,antas" y,ra :uusifotografavęs su „Tauro" apygardos 
štabo nariais. 

Minėtųjų 14 pranešimų turinio nežinau. Galiu tik p~
sakyti, kad vyresniųjų štabų nurodymu visi banditai u 
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jų ryšininkai rinko žinias apie politinę bei ekon<?minę 
Lietuvos TSR padėtį, ir surinktos žinios buvo pranesamos 
§tabams. 

I Lietuvą „Skirmantas" atvyko su anglų žvalgybos 
užd~otimi ir yra LLKS (Lietuvos laisvės kovotojų sąjun
gos) vyriausiojo štabo įgaliotinis. Būdamas Lietuvoje, 
„Skirmantas" per „Tauro" apygardos štabą pareikalavo 
iš Vakarų Lietuvos srities štabo dviejų ryšio punktų „Bu
tegeidžio" rinktinės veikimo rajone. Vakarų s:ities štab~s 
davė „Skirmantui" du ryšio punktus, nepranesdamas apie 
tai „Butegeidžio" rinktinei. Du ryšio punktai buvo pažy
mėti vieno „Tauro" apygardos vadui priklausančio doku
mento nuoraše. 

Apsupę „Tauro" bunkerį, VSM organų darbuotojai 
jame tarp kitų dokumentų rado ir dokumento nuorašą, 
kur buvo pažymėti du „Skirmanto" ryšio punktai. 
Paskutinį kartą dalyvaujant pasitarime pas „Kęstučio" 
apygardos vadą „Klajūną", pastarasis perspėjo, kad VSM 
organai suaktyvino veiklą, ieškodami ryšiq punktų mūsų 
,,Butegeidžio" rinktinės veikimo rajone. . 

1951 metlJ žiemą rinktinės vadas Naubaras-,,Lyras" 
gavo iš Vakarų Lietuvos srities vado „Gintauto" rašytinį 
nurodymą surasti „Skirmanto" bagažą „Žalgirio" gaujos 
dislokavimosi rajone. Vy;kdy<lamas pavedimą, Naubaras 
pasiuntė pas „Žalgirį" Rūką-,,Skautą", tačiau bagažo su
ieškoti nepavyko. 

ADSR f., r. 92, l. 142-1-!7, 15.4-162, 16.;. 

5 Kruvi;-J.OS žudiktį p~jos 



ŠILALĖS IR ŠILUTĖS RAJONUOSE 

Iš P. Kaminsko* parodymų 

1949 m. vasario 28 d. 

Gaujoje buvau nuo 1946 metų kovo iki 1949 m. va
sario 27 d. 

Gauja iš pradžių vadinosi pirmuoju, vėliau ketvirtuo
ju, o pas.ta:ruoju metu ant,ruoju būriu ir visą laiką pn
klausė trečiajai kuopai. 

Iki 1948 metų liepos mėnesio buvau eiliniu, vėliau, 
iki spalio mėnesio, gaujos vadu, o paskui už girtavimą-· 
vėl pažemintas į eilinius. 

Gaujai iš pradžių vadovavo „Šalna", vėliau VSiv! ka
reivių nukautas 1946 metų birželio mėnesį, o paskui va
dais buvo: Alfonsas Kučinskas-,,Briedis", 1947 metų lie
pos mėnesį nusižudė; Pranas Karbauskas-,,Margis", 1948 
metų balandžio mėnesį VSM kar,eivių užmuštas; Mykolas 
Timinskas-,,Rimantas", 1948 metų liepos mėnesį išvyko 
į Kauną gydytis. Šiuo metu antrajam būriui vadovauja 
Stasys Sadausikas-,,Bijūnas". 

Trečiajai kuopai iki 1948 metų liepos mėnesio vado
vavo Aleksas Miliūnas (jo slapyvardžiai -,,Neptūnas" ir 
,,A1gimantas"). Paskui jis perėjo į rinktinės štabą. Po Mi
liūno kuopos vadu buvo Juozas Morozas-,,Nemunas", 
1949 metų sausio mėnesį Kamščių kaime, Šilalės valsčiu
je, Tauragės apsk,rityje VSM kareivių nukautas. 

1949 m. kovo 8 d. 

Gauja, kur.iai priklausiau, o vėliau - vadovavau, ivyk-
dė šiuos teroristinius veiksmus. · 

1946 metų vasa1rą nužudėme Altaravičių ir J aciką, gy
venusius Taurngės apskJrityje, Pagramančio valsčiuje, Ta
mošaičių kaime. Juos nužudant, daly,vavo Karbauskas, 

* Kaminskas Petras, Antano s., gimęs 1921 m. Tauragės rajono Reks
čių kaime. 
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šeputis, Stankus, Raštutis, as u kiti, iš viso trylika žmo
nių. Juos nužudė savo namuose. Kas nužudė, nemačiau, 
nes stovėjau sargyboje prie nužudytųjų sodybų. Iš Kar
bausko žinau, kad Altaravičius ir Jacikas nužudyti kaip 
tary:biniai aktyvistai. 

1946 metų rudenį buvo nužudytas valstietis Kurlinkus, 
gyvenęs Žygaičių ar Vainuto valsčiuje, Tauragės apskri
tyje. Nužudė septynių asmenų grupė, jų ta·rpe buvo Pra
nas Karbauskas ir Pranas šeputis. 

1946 metų rudenį nužudėme apy;linkės pirmininką An
taną Brazauską, gyvenusį Jucaičių kaime, Šilalės vals
čiuje, Tauragės apskrityje. Jį nužudant, dalyvavau aš, 
gaujos vadas Rranas Karbauskas, Pranas šeputis, Juozas 
Stankus, Antanas Raštutis ir kiti, iš viso 12 banditų. 

Naktį apsupome Brazausko ūkį, o į namą užėjo Kar
bauskas, Šeputis, Stankus, kurie jį išvedė į lauką ir ne
toli namo nušovė. Iš tikrųjų šaudė tik šeputis. Aš ėjau sar
gybą su kitais apsupusiais Brazausko sodybą. 

Anot gaujos vado Kaiibausko, mes Brazauską nužudė
me kaip ta,ryibinį akty,vistą. 

1946 metų rudenį nužudėme Antaną Aligą ir Antaną Zė
,ringį, abu gyveno Jucaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Taura-

, gės apskrityje. Nužudant dalyvavau aš, Karbauskas, še
putis, Stankus, Raštutis ir kiti, iš viso dešimt vyrų. Aligą 
ir Zėringį išvedė iš namų ir lauke nušovė. Kas šaudė, 
nemačiau, nes ėjau sargybą. Juos sušaudė kaip tarybinius 
aktyvistus. 

1946 metų rndenį aš, Timinskas, Stankus ir kiti, iš 
viso septyni žmonės, apiplėšėme valstiečio Dildos ūkį 
Taurngės apskrityje, Žygaičių valsčiuje, Vizbarų kaime. 

1947 metų pavasarį Mykolas Timinskas, Juozas Stan
kus ir Raštutis nužudė neturtingą valstietį Kleiną, gyve
nusį Tauragės apskrityje, Šilalės valsčiuj e, Didkiemio 
kaime. 

1948 metų vasarą aš su Pranu Kakta, Sadausku, Pet
riku, Setkumi ir Antanu Toleikiu naktį pagrobėme tris 
karves iš Tauragės malūno pagalbinio ūkio, esančio Mel
dikviršių kaime, Tauragės valsčiuje ir apskrityje. 

1948 metų spalio mėnesį aš su Sadausku, Pranu Kak
ta, Zigmu šetkumi, Antanu Petriku, Antanu Toleikiu, Jo
nu Knisperiu, ,,Nevėžiu" ir "Arūnu" naktį apiplėšėme 
sūrinę, · esančią Pa,gė.gių apskrity;je, Natkiškių kaime. Iš 
sūrinės kasos pagrobėme trylika tūkstančių rublių ir apie 
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tris centnerius suno, Be to, ,,Šaltis" ir „Nevėžis" nužudė 
d1:1. piliečius*, Natkiškių kaimo gyventojus, kurie paste
beJo, kad m.~s _plėšėme sū,.rinę, ir tik dėl to buvo nužudyti. 
Mat, mes b1J0Jome, kad Jie nepraneštų apie mus. 

1948 metų spalio mėnesį mano įsakymu Pranas Kalkta, 
-'?-nta~~s Tole_iki~ ir „Nevėžis" :Žygaičių ,valsčiaus Tyre
llų m1ske nuzude Antaną Sadauską, Tauragės apskritie'-> 
Žygaičių valsčiaus Ringinių kaimo gyventoją. 

Man, kaip gaujos vadui, Pranas Kakta pranešė, kat! 
Sa?auskas palailkąrs ryšius su valstrybinio saugumo orga
nais. Iš kur jis tai sužinojo, nesidomėjau. Pranui Kaktai, 
Antanui .. Toleikiui ir „Nevėžiui" įsakiau naktį paimti Sa
~auską 1s namų ir atvesti į Tyrelių mišką, kad galėčiau 
1skvosti. Jie tai įvykdė. Tyrelių miške netoli stovyklos 
Sada~sk_ą tar.~žiau. Nors mušėme lazdomis, bet jis tetgė, 
kad Jokių rys1ų su saugumo organais neturėjo. Po kvotos 
Sadauską mano įsakymu miške nušovė Kakta, Toleikis 
ir „Nevėžis". 

1949 m. vasa,rio 11 d. ryrt:ą aš, Kakta, ,,Arūnas" , Ne
vėžis", Antanas Toleikis, Zigmas šetkus ir Antan~s 

1

Pet
rikas užėjome pavalgyti pas mūsų talkininkus Šlefen
dorft ir Sara:_Į?i~ą, gyven~nčius Tauragės apskrityje, Pagra
manc10 valscmJe, Saukenų kaime. Slefendorfo namuose 
apsistojo 1:'oleikis, šetkus ir P.etrikas, o aš su kitais nuėjau 
pas Sarapmą. Tuo metu į Saukėnų kaimą atėjo grupė 
P~~ra°:a~?i? _:valsčiaus liaudies gynėjų, ir du iš jų no
reJo uze1h Į Slefendorfo namus. Kai gynėjai ėjo į vidų, 
?etk.us vieną iš jų nušovė, kiti gynėjai pradėjo šaudyti 
Į Šlefendorfo namą. Tada aš su grupe išbėgau iš Sarapino 
namų, ir pradėjome kautynes su liaudies gynėjais, bet 
netrnkus prie jų prisijungė antrra VSM bendradarbiu gru
pė, ir mes visi pabėgome į mišką. Noriu papildyrti:. liau
dies gynėjai, prieš eidami į Šlefendorfo namus, užėjo pas 
Sarapiną, mes tuo metu, nenorėdami išsiduoti, pasislėpė
me Sarapino daržinėje. 

Be paminėtų atvejų, dalyvavau ir kituose teroristi
niuose veiksmuose Tauragės apskrityje, bet jų dabar ne
prisimenu. 

ADSR f., r. 17, l. 156-162. 

* 1948 m. spalio mėn. iš 15 į 16 d. banditai nužuciė Vertelį Antaną, 
Bromaus s., parduotuvės vedėją, ir Kundrotą Kasta, Mykolo s., gimusį 

1911 m., pašto skyriaus viršininką. 
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Šilalės rajono liaudies gynėjų grupė, 1951 m. 

Iš liudininkės J. Ja eik i e nė s* parodymų 

1949 m. balandžio 14 d. 

Mano vyras Jacikas Petras, Jono s., buvo tarybinis 
kaimo aktyvistas, ir dėl to gaujos dalyviai jį nužudė. 

1946 m. birželio 12 d. naktį į namus įsiveržė grupė 
ginkluotų banditų. Aš išsigandusi su mažais vaikais nu
bėgau į atskirą kambarį, o vyras pasiliko kitame. Ne
degdami šviesos, banditai pasiėmė dalį drabužių, išsivedė 
vyrą į lauką ir maždaug už šimto metrų nuo namo nu
šovė. Sekančios dienos rytą atvyko VSM Pagramančio 
skyriaus dmbuotojai, jie apžiūrėjo vyro lavoną. Jį palai
dojau Pagramančio miestelio kapinėse. 

Tą naktį banditai nužudė kaimyną Vincą Altaravičių 
su sūnumi Antanu, padegė namą, ir abu lavonai sudegė. 

ADSR f., r. 17, l. 170. 

'' Jacikienė Juzė, Jurgio d., gimusi 1900 m. Tau.ragės rajono Priš.
mantų kaime. 
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Iš liudininko A. Dilbos* parodymų 

1949 m. balandžio 6 d. 

1946 metų rudenį dirbau Žygaičių valsčiaus Vizbarq 
apylinkės pirmininku, tačiau, bijodamas banditų, namie 
retai nakvodavau. Vieną naktį, man nesant, į namus atėjo 
banditai, sumušė žmoną Marijoną Dilbienę ir apiplėšė 
ūkį. Banditai pag:robė arklį, karvę, keturias avis, tris par-
šus, sveriančius po 70-100 kilogramų, keturias žąsis, apie 
tris centnerius grūdų ir įvairių drabužių. Apie apiplėšimą 
papasakojo :hmona, kai rytą sugrįžau namo. Noriu papil
dyti: pagrobta karvė ir arklys vėliau pa,rbėgo namo. Kar
vė parbėgo tą pačią dieną, ik.ai buvo pagrnbta, o arklys 
parbėgo ketvirtą dieną. Kitas banditų išgrobstytas tur
tas neatsirado. 

ADSR f., r. 17, l. 169. 

Iš liudininko A. Putino** parodymų 

1949 m. balandžio 22 d. 

1948 metų vasarą dirbau Tauragės malūno pagalbi
nio ūkio ūkvedžiu. Ūkis buvo Meldikviršių kaime, Tau
ragės valsčiuje. Čia ir gyvenau. Ūkyje visi mano šeimos 
nariai di,r:bo da,rbininkais. 

1948 metų rugpiūčio naktį įsiveržė į mano namus ke
turi ginkluoti banditai, jie prikėlė šeimą ir ją saugojo. 
Aš miegojau dadinėje. Banditai mane surado ir atvedė 
į namą. Vienas aukšto ūgio, maždaug 28 metų banditas 
paklausė, kur yra pagalbinio ūkio karvės. Pasakiau, kad 
yra daržinės užtvaroje. Bandito liepiamas nuvedžiau į dar
žinę ir parodžiau ika,wes, jų tebuvo trys. 

Banditai visas bris karves išsivedė į kiemą, o mane, 
nuvedę į namą, prigrasino, liepė iki ryto niekam iš namų 
neišeiti. Po to banditai išsivedė karves. 

Pabūgęs bandiitų grasinimų, aš iki ryto iš namų neiš
ėjau, o rytą apie atsitikimą pranešiau Tauragės lentpiū
vės „Jūra" di,rekrf:oriui,- pagalbinis ūkis priklausė šiai 
lentpiūvei. · 

ADSR f., r. 17, l. 174-175. 

* Dilba Antanas, Jurgio s., gimęs 1902 m. Tauragės rajono Pajūrio 
kaime. 

** Putinas Andrius, Jono s., gimęs 1895 m. Tauragėje. 
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Iš liudininkės Z. Sa d a u s k i e n ė s* parodymų 

19 49 m. balandžio 15 d. 

Vyrą Sadauską Antaną, Juozo s., nužudė ginkluotos 
gaujos dalyviai. Už ką jį nužudė, nežinau. 

1948 metų spalio mėnesį naktį į namus įsiveržė du 
ginkluoti banditai, vienas jų buvo Pranas Kakta, jį ge
rai pažinojau kaip buvusį kaimyną, o antrns - nepažįsta~ 
mas. Banditai paėmė vyrą Antaną Sadauską ir išsivedė, 
o mane perspėjo, kad praneščiau į VSM Žygaičių sky,rių, 
jog vyras išėjęs į Tauragę. 

Prieš išvedant vyrą, banditas Kakta pareikalavo vir
vės. Atsakiau, kad virvė yra da,ržinėje. Jis paėmė iš ma
nęs daržinės raktą ir išėjo į kiemą. Rytą apžiūrėjusi dar
žinę, vi!rvės neberadau, todėl manau, kad banditai vyrą 
kieme surišo ir išsivedė. Kur jie jį padėjo, nežinau, bet 
nebesugrįžo, ir manau, kad banditai ji riužudė. 

ADSR f., r. 17, l. 172. 

Iš M. T imi n s ko** parodymų 

1957 m. rugpiūčio 6 d. 

1944 metų liepos mėnesį, dar vokiečių fašistq oku
puotoje Tarybų Lietuvoje, gyvenant Vainuto valsčiaus Vil
kų Lauko kaime, Žvingių miestelio gyventojai Rudminas 
ir Kurpalis įtraukė mane į „Vanagų" organizaciją, kuri 
kitaip dar buvo vadinama Lietuvos laisvės armija - LLA 
Rudminui daviau ištikimyibės organizacijai priesaiką. ,,Va
nagų" apygardos vado „Žirgo" raštišku nurodymu buvau 
paskirtas „Vanagų" grupės viršinrnku Vainuto valsčiuje, 
tačiau, prieš Tarybinei Armijai išvejant vokiečių fašistų 
kariuomenę, nuo pareigų atsisakiau, bet ryšių su „Vana
gų" dalyviais nenutraukiau. 

Tarybinei Armijai išvijus vokiečius, 1944 metų pabai
goje Rudminas, Kurpalis ir kiti „Vana,gų" dalyviai buvo 
suimti, o aš, bijodamas arešto, gyvenau nelegaliai ir slaps
čiausi iki 1945 metų vasario mėnesio, 

''' Sadauskienė Zosė, gimusi 1910 m. Tauragės rajono Putokšlių kai
me. 

** Timinskas Mykolas, Mykolo, s., gimęs 1913 m. Šilutės rajono Vil
kų Lauko kaime. 
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1945 metlį vasario mėnesį atvykau t saugumą ir prisi
pažinau esąs LLA organizacijos dalyvis. Gegužės mėnesį 
pasieniečiai kareiviai mane sulaikė, bet pavyko nuo jų 
pabėgti. Vėl gyvenau nelegaliai. 1946 metų pradžioje įsto
jau į ginkluotą gaują, veikusią Tauragės apskrityje ir 
išbuvau joje iki 1949 metų rugpiūčio mėnesio. Turėjau 
šautuvą, o vėliau automatą ir pistoletą. Mano slapyvar
džiai - ,,Balandis", ,,Rimantas" ir „Alvydas". 

Iš pradžių buvau eilinis, o paskui - 1946 metų pradžio
je - keletą mėnesių buvau būrio vadu, vėliau - vėl 
eilinis. 

1946 metų birželio mėnesį mane pasky,rė kuopos vado 
pavaduotoju, o nuo rugsėjo iki 1947 metų balandžio mė
nesio gaujos štabe ėjau agirtacijos ir propagandos sky
riaus viršininko pareigas. 1947 metų balandžio mėnesĮ 
vėl buvau paskirtas „Žaibo" būrio vadu. 

1947 metų balandžio-birželio mėne,siais buvau banditų 
teismo sekretoriumi, o nuo birželio mėnesio - teismo pir
mininku. 

ADSR f., r. 17, l. 4-5. 

M. T i m i n s k o savarankiški parodymai 

1957 m. rugpiūčio 2 d. 

Paskyrus mane nacionalistinės bandos „žaibo" būrio 
vadu nuo 1947 m. balandžio mėn., kuris buvo pagal rajo
no vado „Algimanto" patvarkymą padalintas į dvi gru
pes. Antrai grupei vadovavo Auškalnis, slapyvarde „Tau
ras". Po užmušimo buvusio „Žaibo" būrio vado „Margio" 
Gerviškės kaime Šilalės rajone saugumo sumetimais vi- · 
sas būrys persikėlė į Vainuto valsčių. Persikėlus į tas apy
linkes, kaip pranešė tų apylinkių banditai „Tauras", ,,Na
ras", Vaičiulis ir kiti, buvo likviduota viena moteris ir 
vyras. 

Atsiskyrusioje mano grupėje buvo: ,,Girėnas", ,,Kęs
tutis", ,,Kudi:rk,a", ,,Ėrikis", Sungaila, ,,Strazdas", ,,Klevas", 
Paulius, Kazys. Aš su šita grupe persikėliau į paskirtą 
rajoną, kuris buvo nuo Zvingių iki Pagramančio. 

Laikantis šiame rajone, vasaros metu, Kamščių kai
me banditai „Girėnas" su „Kęstučiu" sulaikė vokiečių 
tautybės pilietį ir atvedė prie grupės. Kadangi sulaikyta-
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sis kalbėjo vokiškai, buvęs bari'Ciitas „Ėrikis" jį kažkuo 
itarė ir likvidavo. 
" Taip pat vasaros metu, grupei laikantis palei Lyla-
vėnų kaimą, to kaimo gy,ventojui Apučiui pranešus, ne
toli jo namų, pamiškėje,_buv~ sul~iky~i du asm~~ys: vi~
nas vokiečių tautybės, kitas lietuvių; JŲ pavardzių nepn: 
simenu. Pirmasis vokiečių kalba prisipažino turįs uždavinĮ 
sekti banditus ir sakė, kad jam privalo padėti sekti ir 
antras sulaikytasis: Apučiui, kuris mu~s tie~ė . ?.1~istą, 
ir banditui Ėrikiui" bei kitiems reikalauJant, mmec1 zmo-
nės buvo liikviduoti. Sušaudė „Ėrikis". . 

Apie 1947 m. rudenį grupei laikantis Vilkų ~~uko ~~1-

me, pamiškėje, netoli Armonų namų, Arm'?~aite Efi:illJa 
pranešė, kad pas juos atėjo kažkoks nepazĮs!aT?-as ~~o
gus. Tuomet nuėjo du banditai _į ArI?on~ ukĮ, mm~tą 
pilietį sulaikė ir atvedė į grupę. Jis pa~i_sake ~l:1V:ęs s~1m: 
tas ir paleistas sekti banditų. Be to, JIS prases1 p~m~tl 
jį į mūsų grupę. Bet jį priimti visi atsisakė ir nutare lik
viduoti. Nušovė banditas „Ėrikis". . 

1947 metų vasarą ar rudens pradžioje, rajono vadm 
,,Algimantui" paliepus, apie 5-6 žmonių bandit-q gruJ?ę, 
kuriai vadovavo „Girėnas", pasiunčiau į Tau7ages raJ?
no Jocių kaimą. Ten jie likvidavo d~ ar tns ~sll1;ems, 
kurių pavardžių neprisimenu. Už ką Jl~v b~vo hkv1duC?: 
ti, nežinau,· nes rajono žvalgyba nE:paaiskmo. Be to, 1s 
likviduotųjų buvo paimta produktų ir ap~~n~os_.v Atr?do, 
1947 metų pabaigoje ar 1948 metų pradzi<;>Je 1s raJ0;10 
žvalgybos viršininko buvo .gautas s~ubus !~akymas h~~ 
viduoti Bikavėnų kaimo (Šilutės raJone) tns ar ~etuns 
žmones, iš kurių prisimenu tik vieno pava~dę_ - t~1. buv,? 
Gubysta. Vykdant šį įsakymą, aš ir banditai . ,,G_iren~s , 
„Kęstutis", ,,Erikis" ir dar ke~i nuv):~ome ! _B1kave;1ų 
kaimą pas pilietį, kurio pavard_es ;11epnsimenu, _ir. ~akt1es 
metu jį išsivedėme. Jis buvo likviduotas_ pakellm !_ bun
kerį Spraudaičių miške, nes tuo metu 1?-usų bunkens bu
vo Didkiemio miške. Sugrįžę į bunkeq, radome aitvy,ku
sius rajono žvalgybos viršininką . ,,Sakalą" ir ,,~lg~man: 
tą"-,,Pušį''. Jis tuomet pakl~usė, k_odė~ nebuvo llkv1?uot~ 
visi. Aš pareiškiau, kad tai nevre1kalm~a, b~t y~atmgm 
„Sakalas" protestavo, ir sekancią naktĮ. pasrnnte g~1;1pę 
banditų su „Girėnu" priešakyje įvyk~yt1 tos op~r~c1Jo~. 
Ji buvo įvykdyta. Atrodo, 1948 metų ~ie~~- ?anditai ,,Gi
rėnas", ,,Kęstutis" ir kiti iš bunkeno 1se10 pas savo 
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gimines į Kamščius ir Žvingius Šilalės rajone. Jie niekieno 
nesiunčiami nuvyko į Stokaičių kaimą pas pil. Rimkų. 
Tuo metu pas Rimkų gyveno banditų ryšininkai Stasys 
Jakštas ir Julė Jakštienė, pagal kurių nurodymus minėti 
banditai likvidavo piliečius Petrauską ir Petrą Juciką, 
gy,venančius Stokaičių kaime. Kokį turtą iš jų tuomet 
paėmė, neprisimenu. 

Atrodo, kad dar 1947 metų vasarą, atvykdamas į ma
no grupę, ,,Tauras" su keliais banditais, mums būnant 
Didkiemio miške, ties Laumenų kaimu, pamiškėje sutiko 
du rusus - vy;rą ir moterį. Kaip pasakojo atvykę banditai, 
juos likvidavę - pakorę, mat, bijoję, kad šūviai būsią 
girdimi. Paleisti negalėję - kad jie neišduotų banditų ne
toli buvusiems kareiviams. 

1948 metų žiemą artvykęs ryšininkas Mykolas Rimkus 
iš Lylavėnų kaimo pranešė, kad pas eigulį yra kažkoks 
šnipas, kuris nori susekti mūsų bunkerį. Tuomet aš ir 
,,Gi1rėnas" išėjome iš miško ir pas Vaičiulį sulaikėme mi
nėtą pilietį. Sulaikytąjį atsivedėme į bunkerį. Tuo metu 
buvęs pirmo būrio vadas „Mindaugas" iš kažkur žinojo, 
kad sulaikytasis, tų miškų girininkas, yra išdavęs sau
gumo organams jų bunkerį. Todėl „Mindaugas" su savo 
atvykusia grupe tą pilietį pasivedė toliau į mišką ir lik
vidavo. 

1947 metų vasarą „Strazdo" vadovaujamai banditų gru
pei buvusi Didkiemio mokyitoja, va1rdu Karolina, nurodė, 
kad pilietis Genys Vartulėnų kaime esąs blogas ir pavo
jingas žmogus. Karolina kartu su Genio seserimi dirbo 
mokykloje. ,,Strazdas" susitiko su minėta Karolina, nes 
jie buvo geri pažįstami iš gimnazijos laikų, kai mokėsi 
Šilalėje. Tuo būdu, pagal jos nurodymą pilietis Genys bu
vo likviduotas, jo turtas paimtas. Aš tuo metu buvau ties 
Lylavėnų kaimu, Tauragės rajone. Buvo atvykęs rajono 
vadas „Algimantas" su savo štabo darbuotojais. Pakelim 
jie likvidavo dar vieną senyvo amžiaus moterį* iš Ge
nio namų, nes, kaip pasakojo „Strazdas", ji sekusi juos 
pėdomis. Kiek vėliau mačiau, kad jie turėjo paėmę iš 
Genio dvi karves ir kitokių ,smulkių daiktų. 

1947 m. rugsėjo 22 d. banditai nužudė Šilalės rajono Vartulėnų kai
mo gyventojus Genį Simą, Povilo s., gimusį 1926 m., ir jo tetą Marijoną 
Kronovaitę. 
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M. Timinsko savarankiškų parodymų fotokopija 

1947 m. vasaTą ryšininkui Broniui š:p_ečka~skui nu
rodžius, iš pilietės Raudonienės, gyven~nc1os V1~~~ Lau
ko kaime, buvo .atimtos dv: karvės._ ŠioJe ?.P~rac1JOJe va
dovu buvo rajono vado pavaduotoJas „Pusis . 19f8 met~ 
vasa,rą, man esant Palolyčio kaime pas gyv~ntoJą ~~tn
mą, kur tuo metu buvo rajono ~adas_ ":'"l~1marntas ~~ 
savo štalbo darbuotojais, ,,Sakalas.' ,,Jur.a 1~ ,_,Strazdas., 
dienos metu atėjo pilietis Raudamus kazkok1a1s tamybi-
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niais reik~lais. Tuo metu buvęs prie banditų ryšininkas 
Almanas ir Petras Zemeckas pasakė kad Raudoniaus 
n~paleistų, _nes jis pastebėjo šatrimo ūkyje esančius ban
ditus. ,,Alg1mantas1' liepė jį sulaikyti. Raudonius iki va
karo b_uvo laikomas daržinėje, vėliau išvestas į šepučio 
lauką_ Ir te~, pa_deda:rit šepučiui, likviduotas - pakartas. 
L~gall~avęsis apie tai 1949 metais aš informavau Taura
ges rajono saugumo organus ir buvau liudininku, teisiant 
šeputį. · · 
. 1948 metais, maždaug liepos mėnesį, man einant ra
jono vado pareigas, buvo gautas įsakymas·· iš rinktinės 
vado. ,,~lgim~nt<?1'., kuris anksčiau buvo šio rajono va
du,. _hkv1duoh pihetį_ Kasnauską su žmona. Kasnauskas 
~urejo s!~p_yvardę „Saltinis 11 ir buvo tiesioginis rajono 
st:bo rysimnk~s. Ka~tą ~~snauskas buvo sulaikytas miš
L pas MerkelĮ,_ kun~ vire samagoną. Aš jį buvau įspė
jęs1_ kad re1k~lai bl~g1. 1:'ą_ kartą jį paleidome, bet jis ne
susiprat~ p~sitirau~t1. Veliau maždaug už savaitės laiko 
pakartotmai buvo Įsakyta kuo skubiausiai likviduoti. Tuo
met „Nemunas 11 ir „Sakalas 11 nuvyko pas jį į namus die
nos metu, paėmė, atsivedė į mišką, ir buvo likviduotas. 
Kasnausk~_sušaudė „Rambynas'\ o [kas sušaudė jo žmo
ną] ne:nac1au, nes _buvo_ kitoje vietoje. Pirmo sulaikymo 
metu as Kasnauskm daviau progos pasirtraukti1 bet jis ne
supr,ato1 nes mano planai buvo jau čia pat išeiti iš 
bandos. 

ADSR f., r. 17, l. 36-43. 

Iš M. T i m i n s k o parodymų 

1957 m. rugpiūčio 21 d. 

_Patei~tus tris 1947 m. balandžio 18 d. aktus apie Tau
rages rajono Kalniškių kaimo gyventojų J. Vaitkaus 
?· ~alšau~ki~mės ir L. Būdvyčio likvidavimą aš esu para
sęs. Ir pas1rasę_s „Ri1!1-anto 11 slapyvardžiu. Be manęs, aktus 
pasuase banditų teismo pirmininkas „Girėnas 11 ir nariai 
,,Jurginas11 bei „Naras 11

• 

. Nužudymus įvykdė man pavaldžios „Tauro 11 vadovau
Jamos grupės banditai. ,,!auras 11 atsiuntė tik nužudytųjų 
asmens dokumentus, o as pagal kuopos ir rinktinės šta
bo reikalaujamą formą surašiau aktus apie J. Vaitkaus 
O. Balšauskienės ir L. Būdvyčio likvidavimą. ' 
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1947 m. birželio 10 d. aktą apie K. Kleino likvidavimą 
aš esu parašęs ir pasirašęs 11Rimanto 11 slapyvardžiu. Be ma
aęs, jį pasirašė „Girėnas 11 , ,,Klevas11 ir „Dainauskas". 
Spausdintas blanko tekstas gautas iš kuopos štabo. Už ką 
Kleinas buvo nužudytas, daviau parodymus. Galiu papil
dyti, jog tardomas Kleinas neigė, kad jis parodęs karei
viams mūsų gaujos buvimo vietą. Nužudyti Kleiną mus 
labai prašė Stasys Rimkus. 

Sučiupus Kleiną, aš jį tardžiau, o sušaudė 11Klevas". 

1957 m. rugpiūčio 22 d. 

Apie šarkausko nužudymą sužinojau iš man pavaldžios 
grupės vado „Tauro 11 pranešimo. Pastarasis atidavė šar
kausko asmens dokumentus ir pasakė1 kada jis užmuštas. 
Remdamasis „Tauro 11 pranešimu ir surašęs aktą apie šar
kausko likvidavimą, pasirašiau „Rimanto 11 slapyvardžiu 
ir daviau pasirašyti „Girėnui 11

, ,,Taurui11 bei „Nykštukui". 
Tiksliai nežinau, kada buvo rn;žudytas šarkauskas. Ko

kią datą nurodė „Tauras 11
, tokią užpildydamas aktą ir pa

rašiau. 
Asmens dokumentus, paimtus iš nužudytų piliečių, 

siųsdavau į rajono štabą. 
Pateiktus keturis 1947 m. rugsėjo 7 d. aktus apie Bud

viečių kaimo gyventojo Motiejaus Juškos šeimos likvida
vimą, 1947 m. rugsėjo 11 d. aktą apie Kaupių kaimo gy
ventojo šneideraičio likvidavimą ir 1947 m. spalio 3 d. 
aktą apie trijų rusų likvidavimą aš esu užpildęs ir pasira- • 
šęs „Rimanto 11 slapyvardžiu. 

1957 m. rugpiūčio 22 d. 

Dabar neprisimenu, kodėl surašėme aktą apie Kulber- . 
kio likvidavimą. Jį sučiupo rajono štabo banditai, kai jis 
motociklu važiavo bene į Tauragę ar atgal. 

Dirkšų nužudė mano pavaduotojo „Girėno 11 vadovau
jama grupė. Nuėjusi į Pagėgių rajoną ji čia nužudė Seli
chovą ir kitus. Grupę lydėjo talkininkas Antanas Sudeikis, 
gyvenantis Stoniškių kaime, Pagėgių rajone. Jis gali paaiš
kinti, kokiomis aplinkybėmis įvyko nužudymai. 

Mauricą sučiupo ir nužudė „Tauro 11 grupė. Aktas sura
šytas, remiantis „Tauro 11 pranešimu. 
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1957 m. rugpiūčio 23 d. 

Aktą apie Martinkienės nužudymą aš surašiau, rem
damasis banditų grupės vado „Tauro" pranešimu ir jos 
dokumentais. 

1947 m. rugsėjo 17 d. ir spalio 10 dienos aktus apie· 
Zubačiovo ir Jųrgionio likvidavimą aš užpildžiau. Aktus 
surašiau, .remdamasis iš „Tauro" gautais jų asmens doku
mentais ir jo pranešimu. 

1947 metų spalio 9 ir 10 dienos aktus apie Plauškienės 
ir Lamsargienės likvidavimą esu užpildęs. Aktus apie jų 
nužudymą surašiau, 1remdamasis „Tauro" atsiųstu prane
šimu ir jų asmens dokumentais. 

„Šaltinį" sušaudė „Rambynas1
', jo lavonas užkastas 

miške. 
Aš pats žmonių nešaudžiau, tačiau daugeli esu mušę;; 

ir įsakęs pavaldiems man banditams žudyti tarybinius ak
tyvistus. Esu dalyvavęs, plėšiant gyventojus, tačiau man 
sunku išvardyti, ką būtent, nes dabar neprisimenu. 

ADSR f., r. 17, l. 10-15. 

Iš liudininkės M. O b riki e nė s* parodymų 

1957 m. birželio 27 d. 

Iki 1944 metų su vyru Obrikiu Kaziu, Jono s., gyveno
me Kaune, o 1944 metų vasarą, frontui priartėjus, bijo
jome bombardavimo ir iš Kauno išvažiavome pas vyro 
gimines į Šilutės rajono Bikavėnų kaimą, kur ir apsigy
venome. Tarybinei kariuomenei išvadavus Šilutės rajoną, 
vyras buvo tarybinis aktyvistas, o sūnus Kazys Obrikis, 
gimęs ,1930 metais, įstojo į komjaunimą. 

1946 m. spalio 18 d. į pavakarę, saulei dar nenusilei
dus, vyras grįžo namo iš darbo ir sėdo vakarieniauti. Na
mie, be jo, buvau aš ir mūsų duktė Gražina Obrikytė (da
bar Vaičiulienė), gimusi 1935 metais. 

Duktė pro langą pamatė tris ginkluotus žmones, atei-
nančius iš miško mūsų link, ir pasakė: ,,Pažiūrėkite, kas 
pas mus ateina - kareiviai ar banditai". Mes su vyru pa
žvelgėme pro langą ir pamatėme, kad prie namo artinasi 
trys žmonės, du iš jų apsirengę buržuazinės Lietuvos ka-

,, Obriklenė Marijona, Vinco d., gimusi 1900 m. šakių rajono Miky

iq kaime: 
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riuomenės milinėmis, o vienas - vokiečių kariuomenes 
miline, visi apsiginklavę automatais. Supratome, kad tai 
banditai. Iš užėjusiųjų vienas buvo vidutinio ūgio, apsi
rengęs buržuazinės 'Lietuvos kariuomenės miline, o ant· 
ras - aukštesni0 už vidutinį ūgį, apsirengęs vokiška mi
line ir užsidėjęs vokišką pilotę. Iš po pilotės kyšojo tan
kūs ir tamsūs garbanoti plaukai. Vidutinio ūgio banditas 
buvo užsidėjęs buržuazinės kariuomenės kepurę. 

Aukštesnysis pareiškė vyrui, kad jie turi žinių, jog 
jis palaikąs ryšius su saugumo darbuotojais. Jis ėmė muš
ti vyrą automato buože ir perkirto jam veidą. Vyras no
rėjo pabėgti, bet banditai jį sulaikė. Vienas jų atsinešė 
iš koridoriaus vadeles ir užnėrė kilpą vyrui ant kaklo. 
Banditai reikalavo atiduoti ginklą. Vyras sakė, kad ginklo 
jis neturi, tegu banditai paima viską, ką mes turime, tik 
tegu jo neužmuša. Aš priėjau prie banditų ir ėmiau jų pra
šyti, kad jie nežudytų vyro. Aukštesnysis, laikydamas vy
rą vadelėmis, kitu vadelių galu mušė mane ir reikalavo 
ginklo, o paskui pasodino veidu į sieną, bet aš vis tiek 
banditus stebėjau. Mušamas vyras pargriuvo ant grindų, 
ir aukštesnysis trim automato šūviais šovė į jį. 

Po to banditai pradėjo daryti kratą ir imti geresnius 
daiktus: paėmė mano paltą, pusbačius ir dar kai ką. Tuo 
metu vyras sujudėjo ir pakėlė galvą. Vidutinio ūgio bandi
tas pasakė, kad jis gyvas, ir padarė priekaištą kitam, kad 
šis nemoka šaudyti. Tada aukštesnio ūgio banditas dar 
kartą iššovė iš automato, ir visi trys nuėjo į gretimą vien
kiemį, pas Praną Kurlinkų, o man liepė niekur iš namų 
neišeiti. Jiems išėjus, pasilikau namie. 

Sutemus trys banditai iš Kurlinkaus vienkiemio vėl 
sugrįžo. Aukštesnio ūgio banditas, įėjęs į kambarį, liepė 
nuimti nuo vyro kaklo vadeles ir paduoti. Aš tai pada
riau. Šį kartą kiti į vidų nebuvo užėję. 

Banditai pasikinkė mūsų arklį, paskerdė kiaulę ir, su~ 
sikrovę skerdieną į vežimą, išvažiavo. 

Po kurio laiko iš Kurlinkaus vienkiemio atėjo Domi
celė Tolienė. Ji gyveno antrojoje mūsų namo pusėje kar
tu su sūnumi ir jo žmona Zose. Aš paklausiau, ar nema
tė mano sūnaus. Ji atsakė, kad banditai nužudė Km;linkų, 
jo žmoną Marijoną ir jtĮ sūnų Praną, o apie mano sūm, 
nieko nepasakė. 

Apie vidurnaktį į kaimą atvyko valstybės saugumo 
darbuotojai su kareiviais. Tada nuėjau į Kurlinkaus vien-

so 

kiemi, ieškocl:1ma sūnaus, ir radau jį nužudytą kartu su 
Kurfrnkais. 

Vyrui kulkos kliuvo į galvą ir š_oną, sūnui taip I?at 
į galvą ir šoną. Vyrą ir sūnų palaidoJau kartu su Kurlm-
kais Žvingių kapinėse. . . . 

Iš banditų nieko nepažinau, nes esu ne v1etme, nese-
niai atvykau čia gyventi. Vėliau vietiniai grvent?j_ai tar
pusavyje kalbėjosi, kad, nužudant vyrą su sunull?-1 ~r Kur
linkus, dalyvavo vietiniai banditai Karbauskas, T1mmskas, 
Raštutis, Auškalnis ir kiti. 

ADSR f., ~- 1 t, L 20~22. 

Iš liudininko V. Kur l i n k a u s''' parodymt1 

1957 m. birželio 28 d: 

Tėvas Kurlinkus Pranas, Antano s., dirbo Vainuto 
\"alsčiaus vykdomojo komiteto sekretoriumi ir gyve:10 
\-ainute. Šilalės rajono Spraudaičių kaimo gyventoJas 
Jonas Ercius, buožė, įkalbėjo tėvą parvažiuoti namo ir 
suremontuoti kuliamosios motorą. Tėvas pagal specialy
bę buvo kalvis. Jis sutiko ir parvažiavo namo į_ Bika':ėnų 
kaimą. Ercius atvežė motorą į kalvę. Po 5-6 d_1enų tev:as 
buvo bebaigiąs remontuoti motorą. Jonas Ercm~ tą die
ną atėjo pas mus ir padėjo baigti remontą, paskm_ !11-otor~ 
išbandė. Tai buvo 1946 m. spalio 18 d. Dieną kalveJe susi
rinko vietiniai gyventojai: Bagdonas iš Spraudaičių kai
mo Skurdelis iš Pažiuržmočio kaimo, kaimynai Juozas 
Pat~lauskas, Obrikis Kazys, Kazio s., Šimašius Antanas, 
Antano s., iš Lapkasių kaimo ir kiti. 

Kieme prie motoro buvo vyresnysis brolis Pranas, jau-
nesnvsis Edmundas gimęs 1931 metais, ir aš. 

Namie liko m~tina Marijona Kurlinkienė, kaimynė 
Domicelė Tolienė, kuri mums siuvo, kambario nu9mi1:1ink~ 
Teresė Bartkienė iš mūsų kaimo, sesuo Brone, g1mus1 
1933 metais, ir brolis Ignas, gimęs 1934 metais; vyresnio-
ii sesuo Kostė tą dieną buvo Vainute. . . 
- Į pavakarę iš krūmų, es.ančių_ netoli. namų, iš d.v1eJ~ 
pusių pasirodė ginkluoti z~ones, ~p~1re:1g~ 1?u:rzu~z1-
nės Lietuvos kariuomenės uniforma, if eme begh Į musų 

* Kurlinkus Vladas, Prano s.,. gimęs 1930 m. Šilutės rajono Bikavė
t~ų kaime. 
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s~dy:b~. Pa~_tebėjęs juos, tėvas pasakė: ,,Bandi<tai!" ir nu
bego Į darzmę, ~ur buvo bunkeris. Ten jis pasislėpė. 

.. Į so?ybą atbe?o. 1_5-20 banditų, jie apsupo ukį ir pra
deJo v1s1;1s klau~meh, k~s esą. Visi pasakė pavardes, o 
vyresny~1s brolis pasake, kad jis esąs Skyris. Banditai 
pak!ause, kur yra Pranas Kurlinkus, tėvas. I tai vieni at
sake, kad ne~atė, kiti--: kad jis buvo, bet kažkur dingo. 
~1ane pak!ause, ~-ur brolis Pranas. Aš tyčia pasakiau kad 
JI~ ~UeJo _Į l~ntpmyę, o ~š tikrųjų jis stovėjo šalia m~nęs. 
Visie~s„liepe gulti ant zemės. Banditai ėmė ieškoti tėvo. 
Pas~~I JIE: J?amatė:. k~d } kaimyno ukį atvažiavo vežimas, 
kuq ~e1mmmkas ~~kmke. T~i buvo Obrikis. Banditai pa
klau~e, . kas ~t_vaziavo_. . Kazkas pasakė, jog tai Obrikis. 
Ban_d1tai _P:a?-eJo kalbetis tarpusavyje, kad reikia nužu
dyti _Obnk_Į, ir_?~ ar try~ jų nubėgo į Obrikio vienkiemį. 
Po kiek laiko isgir~o~e s?vi1:1s Obrikio namų pusėje. Su
p_ra_tome, kad b~nd1tm nuzude Obrikį. Sugrįžusieji iš Ob
nk~o sod):b~s taip ~at ėmė i~škoti tėvo. Kol tėvo ieškojo, 
keli. banditai, sus~oJę ~-nt kelio, ėjusiojo pro musų namus, 
sul~1k~davo praemancms ir pravažiuojančius ir atvesda
vo Į kiemą. 

rPrisimenu, buvo sulai~ytas Antanas Šimašius ir jo tė
vas _Antanas, _Barbora Va1cekauskienė iš Palolyčiu kaimo, 
Juze Nork~te _(~~bar Oyerlinčienė) iš Lapkasių· kaimo, 
Barbora Toliene is Bikavenų ir kiti. 

~e~uradę tėvo,_ bal!ditai pradėjo šaukti į atskirą kam
b'.'1q kieme ~uvus.ms zmones ir klausinėti, kur pasislėpė 
te:1as. Tur but, ka~kas I?a~.akė, kad tėvas daržinėje. Bandi
tai keletą vyr_ų pnverte ismesti iš daržinės šiaudus. šiau
du~~e rad? tevą. Tada jau buvo sutemę. Banditai tėva 
m~se~ vadmdamJ komunistu. Be to, klausinėjant kamba~ 
ryJe_ zmones, kazkas pasakė, kad musų tarpe yra ir mano 
brolis Pranas, kurį banditai sulaikė. 

~askui v~sus iš_ kie~o. įvedė i kambarį. Tėvą, motiną, 
brolĮ Praną ir Ka_zĮ -~~n~Į pasodmo atskirai, surišo jiems 
r~n~~s. _ _Du banditai is pistoletų juos nušovė. Kai šaudė, 
as zmreJau pro praviras duris. 
. Suša~dę tėv~, mo!in~, brolį Praną ir Kazį Obrikį, Iiku

sms ~ul_mkytuos:us vel Įvedė į kambarį, kuriame buvo la
v~na1, ir_ pasake, kad nužudė komunistus ir, jei dar kas 
ta~p„elgsis'. ~ulauks tokio pat likimo. Visus paleido. Bandi
~a!-. is _Obnkio_ sody~os atvarė pakinkytą vežimą, sukrovė 
Į JĮ miltus, mesą, musų drabužius ir išvažiavo. 
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Kartu su banditais, pasiėmęs motorą, išvažiavo ir Jo
nas Ercius. 

Po kelerių metų girdėjau gyventojus kalbant, kad, nu
žudant tėvus, brolį ir Obrikius, dalyvavo banditai Kar
bauskas, Timinskas, Raštutis ir kiti. 

ADSR f., r. 17, l. 23-25. 

Iš liudininko P. V ai t kaus* parodymų 

1957 m. liepos 14 d. 

Musų Kalniškių kaime iki 1947 metų kaimynystėje gy
veno mano brolis Vaitkus Juozapas, Juozo s., gimęs 
1897 metais. 1947 metais jį nužudė banditai. 

1947 metais brolis Juozapas Vaitkus dirbo Kalniškių 
apylinkės sekretoriumi. 1947 metų pradžioj e, dar tebebu
vo žiema, pas brolį atėjo banditai, sumušė jį ir apiplėšė: 
paėmė arklį, karvę ir mėsos. Brolis man sakė, kad banditų 
buvo du, abu nepažįstami. 

Brolis Juozapas gyveno su Ona Balšauskiene, pas jį gy
veno ir silpnaprotė jo duktė Zosė, 8-10 metų. 1947 m. 
balandžio 19 d. vakare išgirdau lojant šunį brolio sodyboje. 
šuo ilgai lojo. Pagalvojau, kad, tur but, vėl pas brolį at
ėjo banditai. Po kurio laiko iš brolio vienkiemio atėjo trys 
ginkluoti banditai ir atsivedė brolio dukterį Zosę. Du ban
ditai užėjo į vidų, o vienas pasiliko kieme. 

Namuose buvau aš, žmona Ona Vaitkienė, duktė Ele
na, gimusi 1933 metais, ir B11dvytis Leonas, Alekso s., su 
Bertuliu Kaziu, Juozo s. JiP gyveno pas mane laikinai, nes 
padėjo atstatyti namą. 

Įėjusieji paklausė visų pavardžių. Mes pasakėi:ne. Po 
to jie išėjo į kiemą pas trečiąjį, pasikalbėjo ir, vėl užėję 
į vidų, iš naujo klausinėjo pavardžių. Kai Leonas Budvy
tis pasakė savo pavardę, jam liepė gulti ant grindų. Jis 
atsigulė. Banditas, dairydamasis į sienas, paklausė, ar nė
ra virvės. Budvytis atsakė, kad ant sienos kabo virvė. Ban
ditas surišo jam rankas už nugaros. Budvytis prašė, kad 
jas ne taip standžiai surištų. Surišęs rankas, banditas, ro
dydamas į mane, paklausė savo bendrą, ką daryti su 
šiuo velniu. Antras, vaikščiodamas po kambarį, pamatė 

* Vaitkus Petras, Juozo s., gimęs 1900 m. Šilalės rajono Kalniškių 
kaime. 
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kočėlą, kuriuo kočiojami baltiniai, paėmė jį ir padavė pir
majam. Pirmasis liepė man gulti ant ,g,rindų, aš atsiguliau. 
Jis mušė mane kočėlu per strėnas. Primušęs liepė atsistoti. 
Kai atsistojau, antras daužė mane kumščiais per veidą, sa
kydamas: ,,Na, dabar matei banditus, radai juos". Aš tylė
jau. Primušę mane, banditai Būdvytį išsivedė, o mums pa
sakė, ikad Zosė tegu pasilieka čia ir kad niekas iki ryto 
iš mūsų namų neišeitų, nes kitaip visus sušaudysią, ir nu
ėjo brolio vienkiemio link. Iki ryto niekas mūsiškių iš na
mų neibuvo išėjęs. Rytą nuėjau pas brolį sužinoti, ką jie 
jam padarė. Įėjęs į vi1rtuvę, pamačiau t,ris lavonus: brolio 
Juozapo, Onos Balšauskienės ir komjaunuolio Leono Būd
vyčio. Visi trys nušauti šūviais į galvą. Apie nužudymą 
pranes1au dešimtininkui Jonui Malinauskui, o jis nuėjęs 
pranešė į valsčių, iš kur, atvyko va,Istybės saugumo dar
buotojai. 

Banditams pirmą kartą apiplėšus broli, atėmus iš jo 
karvę, arklį ir mėsą, rytą su broliu ėjome jų pėdomis i 
mišką ir ieškojome gyvulių, :manydami, kad jie bus kur 
nors miške palikę karvę. Kai mane mušė ir klausinėjo, ar 
aš mačiau banditus, supratau, kad kažkas jiems pranešė, 
jog su broliu ėjome jų pėdomis. 

ADSR f., r. 17, l. 17-19. 

Iš Z. P a u lik o* parodymų 

1950 m. balandžio 25 d. 
1947 metais, dirbdamas Rietavo apskrities Kaltinėm1 valsčiaus zootechniku, padirbinėjau dokumentų parašus, 

t. y. kai kuriems valstiečiams išdaviau pažymas, kad jie 
būtų atleisti nuo miško paruošų, rašydamas. kad jų kume
lės kumelingos. Be veterinarijos felčerio neturėjau teisė.3 
taip rašyti, bet aš padirbdavau jo parašą. Parašus klasto
davau ir kituose dokumentuose. 

Bijodamas, kad manęs nenuteistų, 1947 metų gegužės 
mėnesį įstojau į ginkluotą gaują, vadovaujamą Vlado 
Montvydo-,,Zemaičio". Gaujoje gavau ginklą - šautuvą. 
Buvau eiliniu, turėjau „Plunksnos" slapyrnrdj. 

* Paulikas Zenonas, Antano s., gimęs 1928 m. Si:a:.~.s rajono Pakar
ėiamio kaime. ..,. 
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lviontvydo-, 1 2.~maičio" ~ūryje ~šbuva1~ n;-10 :ge~užės_ i~~ 
rugpiūčio mėnesio. Tuo la1ko.t~:P1U ~aUJ~ J_OkllĮ 0 erc:inst1 

nių operacijų nevykdė. Rugpmoo ~enesi 1s JOS pas~trau
kiau dėl to1 kad gaujos vadas nedave m~n ~pra,ngos I: b~~ 
tq. Tada įstojau į Simo Gavemo- 11 Drąsuc10 bm1, ".:~1ktL:>f 
Upynos, Šilalės, Kaltinėnų ir Laukuv~s ".~ls~mose. 
1947 metų spalio mėnesį Gavems-,,Drąsutis pe_reJo_ Į „Au
kuro" rinktinės štabą, o vietoj jo būrio vadu liko Krome-
lis-,,Perkūnas ''. .. 

1947 metų gruodžio mėnesį iš „Perkūno" b~rio buvo 1~
skirtas atskiras 9 asmenų skyrius, vadovauJamas Ka~1~ 
Bagdono-11 Ūdros"-,,Lukšto". Tame skyr~

1

uj: ~u-yau 1k1 
1949 metų sausio mėnesio, kada „Aukuro nnk!mes v~d!l:s 
,,Algimantasu paskyrė mane 11Šalnos" rajono stabo virs1-
ninku. 

1947 metu rugsėjo mėnesį „Drąsutis" (tada a~ pr}~la:1-
siau jo būrii".ii ir turėjau ,1Klajūno 1 ' slapy:'ar~Į), S1l~le_s 
valsčiaus Obelyno kaime iš pistoleto nusove vok1et_Į, 
32 metų. Jis kaimuose iš valstiečil! .imdavo pro~~1k_tus Ir 

daiktus. ,,Drąsučiui" apie tai pranese, berods, rysmm~as'. 
„Butegeidžio" slapyvardžiu. Tiks~iau. sakant! ~es vo~1et1 
sugavome Obelyno kaime, o nuzudeme Ga1d1enų kaime. 
Ten jis ir užkastas. 

1947 metų rugsėjo mėnesį netoli Patulė~. kaimo! Skaud
vilės valsčiaus, Patulynos miš~e sutikome 1s t~, ~a1mo ~~
teriškę, apie 40 metų. Skynm.nkas ;,Ta~tv1~a~ . ir "Tnm1-
tas" virve ją pasmaugė ir miske uzkase. J1 se1mos netu-
rėjo, gyveno viena. .. . 

1947 metų spalio ar lapkričio mėnesį Pagra~~nc10 ka~
me (prie Pagramančio miestelio) ,,Perkū_n<?" ~u~10 _band1~ 
tas „Sakalas" iš pistoleto nušovė tarybm!O 1;1-k10 _ukvedĮ 
ir jo žmoną ar šiaip moterį, rusę, gyvenusms viename 
name. 

Eidami į tarybinį ūkį, Pagramančio valsčia~s Tušči~ 
kaime vienos merginos sodyboje, kur gy:_'_'eno J~s moti
na ir sesuo, o tėvas buvo banditų anksci~~ .~1:1-zudytas, 
radome 24 metų vyriškį iš Tauragės. ~e.s J_l 1s~~v~~~m~: 
o Bronius šaltis-,,Sakalas" kartu su. p.amm~t~1sy~hecia!s H 
nužudė. Sakalas" ir dar du įmete Juos Į sulmĮ, o as su 
kitais la~k.iau jų prie minėtos merginos ūkio. 

Pagramančio valsčiaus Kreivių kaime tada „Sakalas" 
nušovė moterį, 30 metų. Ji gyveno viena . 
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Be to, tą naktį nužudėme Pagramančio valsčiaus Tuščiu 
kaimo valstietį, 40 metų. Jis gyveno buvusiame bandit~ 
Pudže_ve~io-,,Džiugo" name, o jo šeima, rodos, Klaipėdos 
apskntyJe. Valstietį nusivedėme į mišką netoli nuo kaimo, 
ir „Džiugas" jį nužudė. 

1947 metais „Perkūno" būrys nužudė Rietavo apskrities 
Ka1ti17-~nų valsčiaus Gembūčių kaimo gyventoją Alfonsą 
Lukos1ų, 30 metų, siuvėją, vedusį, kilusį iš Jaunodavos 
kaimo. Lukošių namuose nužudė Simas Jurgaitis-,,Taut
vilas". 

!ą naktį ,?autvilas" nužudė dar vieną valstietį*, gyve
nu~! Taurages apskrities Kaltinėnų valsčiaus Dungerių 
kaime. 

1950 m. birželio 30 d. 
1947 metų rudenį, mėnesio neprisimenu, aš - Pauli

~as-,,Klajūnas", Simas Gavenis-,,Drąsutis", Vladas 
Sniaukšta-,,Bijūnas", Jonas Galminas-,,Putinas", Simas Jur
gaiti~-,,Baro~as"-,,Tautvilas" (dabar „Kęstučio" gaujoje), 
Bromus Šalt1s-,,Sakalas" ir kiti buvome apsistoję pas viena 
va~stietį R~~tavo ~pskrities Kaltinėnų valsčiaus PagrybėŠ 
kaime. AteJęs rysmmkas Jonas Koveckis-,,Margis" pra
nese, _k~d pas Pagrybės kaimo gyventoją Birgiolienę yra 
ketun liaudies gynėjai iš Kaltinėnų valsčiaus. 

Mes juos užpuolėme. Priėję prie Birgiolienės namo, 
pa~teb~joi:ne liaudies gynėjus prie pirties, jie ją 'kūreno. 
Tnms is JŲ pavyko pabėgti, o ketvirtą sugavome gyva. 
Sugautąjį liaudies gynėją Šaltis-,,Sakalas" nušovė pri~ 
pirties, o paskui nuėjo į namą, prie pirties atsivedė Bir
~iolienę _ir taip pat nušovė. Nušautuosius įmetėme į pirtį 
1r padegeme. 
. _Baigiant~~ 1948 metų pavasariui, naktį nuėjau pas Kal
tmenų valsciaus iPutvinskių kaimo gyventoją Petrą Aže
roną_. J_is ~~n pasakė, kad Putvinskių kaimo gyventoja 
Nav1ck1ene 1r Jaunodavos kaimo gyventojas Juozas Lu
košius yra aktyvistai. 

Susi_tikęs gaujos_ va.dą Kazį Bagd~ną-,,Odrą", viską pa
P?-sakoJau. T9, naktį as, Bagdonas-,,Udra", Vincas Vitkus
„Zvirblis", ,,Zaibas", Jonas Kentra-,,Tigras·• ir Albinas 
Kentra-,,šarkis" nuėjome į Putvinskių kaimą, kur Jonas 

* 1947 m. lapkričio 26 d. banditai nužudė Vaitkų Steponą, Stasio s., 
gimusį 1908 m. 
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Kentra-,,Tigras" nušovė Navickienę, jos dukterį Nav~c~ 
kaitę ir sūnų Zenoną. Aš su kitais ėjau sargybą. ~o _to visi 
nuėjome į Jaunodavos kaimą, kur Jonas _Kentr~.1! J~ br«?
lis Albinas nušovė Lukošienę, jos dukteq Lukosmtę Ir su
nų J~wzą. 

1950 m. birželio 26 d. 

1948 metų vasarą Rietavo apskrities Laukuvos vals
čiaus Gulbių kaime nužudžiau valstietį Laurinavičių. 

Iš būrio vado Kazio Bagdono-,,Odros" sužinojau, kad 
Laurinavičius · į namus dažnai įsileidžia liaudies gynėjus, 
ir jie ilgą laiką pas jį gyveno. Be to, Bagdonas k:tino p~
sigrobti Laurinavičiaus turtą - batus ir_ dar kai ką .. Jis 
sudarė 7 ar 8 asmenų grupę. Vincas Vitkus, Augustmas 
Tomašauskas, Stasys Grakalskis, aš ir kiti, Bagdono v~do
vauj ami, naktį nuėję į Gulbių kaimą, apsupo~e L~unna
vičiaus namą, tikėdamiesi, kad jame yra liaudies gy
nėjai. 

Bagdonas pasibeldė į duris ir pa:p~·ašė atidaryti: St~
vėdamas sargyboje prie lango, pamaoa':1, k~d ~a':1rmav~
čius išstūmė rėmus ir, iššokęs į lauką, leidosi begt1. Pake
liau šautuvą ir iššoviau. Jis nugriuvo. Laurinavičius dar 
buvo gyvas, bet priėjęs Stasys Grakal~kis _jJ. pribaigė. 
Grakalskis anksčiau už mane šovė į Laurmavioų, bet ne
pataikė ir todėl nusprendė jį pribaigti. Bagdonas paė~ė 
Laurinavičiaus batus ir kitus daiktus. Namuose buvo tik 
jo žmona. Mes jai ni~ko nedarėme. 

1948 m. liepos 20 d. aš su Vytautu Astrausku-,,Links
mučiu" Kaltinėnuose nužudėme valsčiaus komsorgą Vac
lova Kobeckį ir jo brolį Kazį. Vaclovą Kobeckį nužudė~e 
kaip valsčiaus komsorgą, vykdydami būri? v:ado ·~azi? 
Bagdono duotą uždavinį, o jo brolį Kazį nuzudeme uz tai, 
kad jis išdavė Astrausko brolį banditą, kurį suėmė saugu
mo organai. 

Vaclovas ir Kazys Kobeokiai gyveno Kaltinėnų mieste
lio pakraštyje. Iš vakaro priėję prie jų namo, p~sislėpėme 
rugiuose. Teko ilgai laukti, nes Vac_lov~ _Kob_eckio nebuv:o 
namie. Vidurdienį jis taku per rugms eJo pietų. Palauke
me, kol priėjo arčiau, o kai jis praėjo pro šalį, pasivijęs 
sukomandavau: ,,Rankas aukštyn!" Kai jis pakėlė rankas, 
iššoviau į jį visą apkabą iš „SVT". Paėmiau iš dešinės 
kišenės pistoletą, ir nubėgome į mišką. Pakeliui mums 
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pakliuvo_)vo b~olis Kazys, vežęs šieną. Pamatę jį, aš ir Ast
rauskas issoveme kartu ir nužudėme. 

. ~ob~ckio pistoletą atidaviau Bagdonui. Jis mane pagy
re U 7

• ta1, kad įvykdžiau uždavinį. 

1950 m. birželio 28 el. 
1918. me~ų pavasarį „Ūdros" gauja (jos sudėtyje bu

va~ ~s ir Vitkus) ilsėjosi valstiečio sodyboje Rietavo ap
s~nh~s La~kuv?s vals~i_a~s :'?-P".'a:šuvos kaime. Staiga pa
su?de _du _liaudies gyneJai, eJusieJi namų link. Vieną mes 
nuzudeme*, o kitas pasislėpė. 
. 1~48 metų spalio mėnesį, berods, 17 dieną mūsų gau
Ja ~~etavo apskrities Kaltinėnų valsčiaus Tujainių kaime 
susitiko su „Vytauto" gauja. Gaujos sudėtyje buvo ir Vit
kus. !ytą pasu~dė_ grupė liaudies gynėjų. Mūsų ir „Vy
tauto gauJa stoJo Į kautynes prieš juos. Nužudėme 9 liau
dies gynėjus** ir pagrobėme jų ginklus - šautuvus ir au
tomatus, o paskui pasislėpėme miške. Iš mūsiškių buvo 
nukautas „Linksmu tis". 

1950 m. liepos 1 O d. 
Aš dalyvavau, nužudant Rocį ir J;rkutę ir dabar viska 

papasakosiu smulkiai. Buvo taip. V 

Pri
1
~š _pa~ Na~j~?sius, 1949'. metus gaujos vadas „Vy

tautas hepe nueiti Į vakarą Rietavo apskrities Vaitkaičiu 
ka~1:1e i_r apiplėšt~ susirinkus}_ jaunimą, atimti batus, pus: 
bacms _1r kai kun~os drabuzms. Šiam tikslui „Vytautas" 

. paskyre mus pen~:~: J_oną Kentrą, Albiną Kentrą, Toma
sau~ką, Martmavicių 1r mane. Aš buvau grupės vyres
nysis. 
. Eid~mi į Vaitkaičių kaimą, mes, Martinavičiui pasiū

!ms, uzsukome pas Bielskį, vėliau įstojusį į mūsų gauja 
1r turėjusį „Motiejaus" slapyvardį. Jo name radome vals: 
ti~tį Ro_cį, i~ 1':far~inavičius pasiūlė jį nušauti kaip akty
v:stą. ~ielsk1s eme prašyti Martinavičių ir mane, kad Ro
c10 nezudytume jo namuose, nes dėl to jį galės suimti 
VSM darbuotojai. Į Martinavičiaus klausimą, ką daryti 

. · * 1948 m. kovo 2 d. b~nditai_ nužudė Eismontą Stasį. Stasio s., gimu
si 192_2 m., Laukuvos valsciaus l!audies gynėją. 

* ·•· 1948 m. spalio 17 d. banditai nužudė Laukuvos valsčiaus liaudies 
gyn~jus Sta~~ Dromantą, St~sį Geštautą, Joną Kasmauską, Joną Mišeikj, 
Stasi Petros1ų, Praną šve1strą, Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjus 
Petrą Berniką ir Juozą Pošką. 
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su Rociu, aš aiškaus atsakymo nedaviau, tad Martina
vičius iš Bielskio namų nuvedė jį prie Požerės ežero . 
Martinavičius kirviu prakirto ežere eketę, o Jonas Kentra 
iš pistoleto nušovė Rocį; aš ir kiti jį įmetėme į vandenį. 

Iš Bielskio Martinavičius sužinojo, kad jaunimo vaka
ras bus ne Vaitkaičių kaime, o Laukuvos valsčiaus Juo
dainių kaimo mokykloje, tad, nužudę Rocį, mes tenai ir 
nuėjome. 

Aš, Martinavičius ir Jonas Kentra užėjome į mokyk
lą, kur vyko vakaras, o Albinas Kentra ir Tomašauskas 
pasiliko lauke prie durų. Jonas Kentra šokančiam jauni
mui liepė· pasidalyti į dvi grupes - vyrus ir moteris. Pas
kui visiems liepėme nusiauti gerą apavą. Jį surinkome. 
Tomašauskas iš koridoriaus pasiėmė kailinius. 

Jaunimo vakare Jurkutė atpažino Martinavičių, nes jį 
anksčiau pažinojo. Baigus plėšti jaunimą, Martinavičius 
ją išsivedė, ir prie Požerės ežero Tomašauskas ar Jonas 
Kentra ją nušovė. Paskui aš ir kiti Jurkutę įmetėme į eže
ro eketę, po ledu. 

1950 m. liepos 18 d. 

1949 metų vasario mėnesį aš, Gaubtys-,,Vytautas", Vit
kus-,,Žvirblis", Juozas Bagdonas-,,Akis", Matutis-,,Lakū .. 
nas" ir Kisielius-,,Mindaugas" nušovėme Tauragės apskri
ties Skaudvilės valsčiaus Pagirdiškės kaimo gyventoją 
Norvaišą su žmona. 

Naktį aš ir „Vytautas" nuėjome į Upynos valsčiaus kai
mą, kur turėjome sutikti Bagdoną-,,Akį". Užėję į vieną 
namą, mes radome Bagdoną, Vitkų, Matutį ir Kisielių. Po 
kurio laiko visiems išėjus, Bagdonas pasakė, kad eisime 
ilsėtis, bet nesakė; pas ką ir kur eisime. 

Einant per Pagirdiškės kaimą, ,,Vytautas" liepė apsupti 
Norvaišos namą. Kažkuris iš mūsų pareikalavo atidaryti 
duris. Į vidų užėjau aš, ,,Vytautas", Bagdonas ir dar kiti. 
Bagdonas liepė Norvaišai duoti naminės. Norvaiša buvo 
beeinąs naminės atnešti, bet Bagdonas įsakė jam sėstis. 
Kai tik Norvaiša atsisėdo, Bagdonas jį iš pistoleto nušovė, 
o po to nušovė ir žmoną. Už ką buvo nužudytas Norv,aiša 
su žmona, Bagdonas nesakė . 

1949 metų vasario pabaigoje ar kovo pradžioje Bagdo
nas-,,Akis" atsiuntė į „šalnos" rajono štabą du nuospren
džius apie Norvaišos ir žmonos sušaudymą. 

Vieną iš nuosprendžių pasirašiau „Klajūno" slapyvar
džiu. 
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1950 m. birželio 28 d. 

1949 metų balandžio mėnesį aš su Vincu Vitkumi ir 
Jurgaičiu-,,Tautvilu" Tauragės apskrities Upynos vals
čiaus Pavarčio kaime nužudėme kolūkio pirmininką Vaiš
tarą ir valstietį Kairį. Nušauti juos įsakė rajono vadas 
Gaubtys-,,Vytautas". Juos namuose nušovė Vitkus. 

1950 m. birželio 30 d. 
Sušaudę Vaištarą ir Kairį, 1949 m. balandžio 22 d. nak

tį aš ir Vincas Vitkus nuėjome į Upynos valsčiaus Paikve
džio kaimą pas ryšininkę Zosę Milašauskaitę-,,Laputę". Čia 
išbuvome iki sekančios nakties. Dieną ryšininkė pranešė, 
kad Paikvedžio kaimo gyventojas Sabockis, Kaltinėnų 
valsčiaus Iždonų kaimo gyventojas Šimkus ir Upynos vals
čiaus Paežerio kaimo gyventojas Patlaba yra tarybiniai 
aktyvistai. 

Norėdami patikrinti suteiktų žinių tikrumą, mes Į JOS 
namus išsikvietėme ryšininką Joną Maulių, ,,Snapo" sla
pyvardžiu, iš Dungerių kaimo. Jo iškviesti nuėjo Zosė 
Milašauskaitė. Maulius patvirtino, kad Sabockis, Patlaba 
ir Šimkus iš tikrųjų yra aktyvistai. 

Tada parašiau nuosprendį sušaudyti paminėtus pilie
čius, jį pasirašė MilašauskaHė, Maulius, Vitkus ir aš. Nuo
sprendį p,asiraseme ne pavardėmis, o slapyvardžiais. 
Naktį iš balandžio 22 į 23 d. aš ir Vincas Vitkus-,,Žvirblis" 
nužudėme Sabockį, jo žmoną ir dvi dukteris, Patlabą, jo 
žmoną ir sūnų, Šimkų su žmona. 

1950 m. balandžio 24 d. 
Aš, kaip ginkluotos gaujos dalyvis ir „Šalnos" rajono 

štabo da11buotojas, žinau, kad „Kęstučio" būrys 1949 me
tais nužudė šiuos taryibinius-partinius da11buotojus ir vals
tiečius. 

Balandžio mėnesį gaujos vadas „Vyitautas" ir „Jaunu
tis" nužudė Upynos valsčiaus Jakutiškės kaimo gy,ventoją 
Antaną Zingailą, 60 metų amžiaus. 

Gegužės mėnesį „Akis" ir „Ramūnas" nužudė Skaudvi
lės valsčiaus KetNių kaimo gyventoją Tamošait·į su žmo
na ir dar kažką iš šeimos. Apie tai man pranešė „Ramū
nas". 
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Liepos mėnesį „Vytautas", ,,Ramūnas" ir „Lakūnas'' 

Kaziškės ar Radiškės kaime nužudė Kaziškės apylinkės 
pirmininką Mackų, gyvenusį Tauragėje, ~r apylinkės ~.ek
retorių Nagį. Apie nužudymą papasakoJo „Vytautas . 

Rugpiūčio mėnesį buvęs būrio vada<; Bagdonas-,,Akis" 
Upynos valsčiaus Girdiškės kaime nužudė malū~ų k~ntro
lierių Burbulį ir paėmė jo ginklą - naganą. Apie tai man 
papasakojo Bagdonas. 

Rugsėjo mėnesį „Kęstučio" būrys miške ~etoli _Ar:teg
luonio kaimo, Batakių valsčiaus, dieną sutiko tns _zm~
nes - du vyrus ir vieną moterį, latvę. Visus juos nusave. 
Apie tai man papasakojo rajono vadas „Vytautas", nes 
jis ten buvo. 

Rugsėjo mėnesį „Kęstutis", ,,Ramūnas", ,,Tautvy,das", 
Linksimutis" ir „Ryklys" Tauragės apskrities Upynos 

~alsčiaus Užkalnių kaime nužudė valstietį Bri~ikį, jo ž~o
ną ir žmonos seserį, o Gegužių kaime~ v~lstie~ę Gryb~e
nę. Iš nužudytųjų paėmė dokumentus ir kai kunuos daik-
tus. š 

Rūtenio" būrys 1949 metais Tauragės apskrities i
lalė,~ valsčiuje įvykdė šiuos teroristinius veiksmus. 

Vasarą Kudaičių kaime nužudė Kiupelį, 28 metų, ?yve
nusį valstiečio Banio namuose. Kiek vėliau buvo nuzudy
tas ir Banys, 45 metų. 

Birželio mėnesį Kudaičių katmo gyventojas Stulga·, 40 
metų, su žmona kėlėsi į Tauragę. Pakeliui juos sugavo 
Rūtenio" gauja ir abu nušovė. 

" t II J 1950 m. vasa,rio 16 d. rajono vadas „Vytauv~s , ,, au-
nllltis", vokietis „Jonas" sušaudė Upyno~ valsciaus Mal
dūnų kaimo gyventojus Mancių su zmona, Darbutą, 

35 metų, ir jo žmoną. Tą naktį aš su „Saidu" ketin?me n~
žudy,ti Martinkienę, 30 metų, bet jos neibuvo namie, todel 
nenušovėme. 

ADSR f., r. 100, l. 123-128, 131-140. 
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Iš liudininko P. B irgi o l o* parodymų 

1947 m. spalio 5 d. 

. _1947 m. s~ali~ 4 d_. užkūriau pirtį. Man kūrenti padėjo 
~teJ~. ma1;1~yt1s llaud1es gynėjai Efimovas, Pocius, Poška 
ir_ k_1t1. Vella,u,_ nunešęs į_ pirtį malkų, išgirdau negarsų šū
:1"~ II_.Pa_ga_lvo3au, k:~d saudo mūsų vyrukai. Tačiau, iš
eJ~s 1s P~:ile_s,. pamaciau, kad trys liaudies gynėjai nubėgo, 
0 Juos v13os1 saudydami 'kokie 5 banditai ir šaukė kitiems· 
kad padėtų. Efimovo nebuvo matyti. ' 

Ba~ditai. priėjo ir paklausė, kas pirties šeimininkas 
paskm trys _1s jų nusivedė mane į namą ir pareikalavo do
ku~~nt:1,. Jie _pastat_ė. mane kambario kampe, neleisdami 
nei _J_udetI, nei kalbet1. Į kambarį užėjo kokie 7 banditai, 
o ~1-~1. ~ps~po namą. ~~sigrobę kai kuriuos daiktus, bandi
~ai 1seJ?, 1ss1vesdam1 zmoną. Aš išgirdau dar vieną šūvį 
II pagaivo3au, kad jie nužudė žmoną. 

~o kel~to minuči';I, ~andi!ams pasitraukus, kieme pa·· 
~ac1~u ka1~yną Stas1 ~m~eq. Jis pasakė, kad degančioje 
pirtyJ~ g~h du lavonai. As su juo išnešiau iš pirties ap
de_g:1s1_us ZJ?<;mos ir Efimovo lavonus. Juos nužudė bandi
t~1 1:. 111:~te_ į ugnį. Kinderis pasakė, kad būdamas namie, 
gIIdeJ?_ ~u:vms, o vėliau pamatė degant pirtį, todėl ir atbė-
go pazmret1. 

ADSR f., r. 100, l. 162. 

Iš liudininkės J. L a u r i na v i č i e nė s** parodymq 

1950 m. birželio 23 d. 

N~:-'"ažiava~ į Rygą ir 1948 m. birželio 16 d. grįžau. 
~-ary~z~au nauJus chrominius batus vyrui, sau moteriška 
z1emu~1. palt~ ir tris metrus šilkinės medžiagos suknelei'. 
Par:'az~avus1 vyro namie. _neradau. Jis buvo nuvykęs į 
pas1tanmą_~aukuvos valsciaus vykdomajame komitete ir 
na~o su?qz? va~a~e. Parvažiavo su apylinkės pirmininku 
Kazm M1kucm. Iskmkęs arklį, vyras užėjo į vidų ir grei-

* _Birgiolas Pranas, Zenono s., gimęs 1895 m. Telšių rajono Nėvardė
nų kanne. 

H Laurinavičienė Juzefa, Jono d., gimusi 1910 m. Šilalės rajono Pad• 
varnmkų kaime. 
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tai nuėjo miegoti, o apylinkės pirmininkas Mikutis nuėjo 
pas kaimyną Simą Jaką, Gulbių kaimo gyventoją. Pas Ja
ką buvo dar Feliksas Rocis, paruošų agentas. Iš jo Miku
tis ir Rocis nuėjo pas Sakalauskaitę, gyvenusią tame pat_ 
kaime. 

Maždaug 10 ar 11 valandą vakaro atsiguliau ir netru
.kus užmigau. Mane pažadino kaimyno Mykolo Garbenio 
iš Gulbių kaimo šuns lojimas. Buvo apie 12 val. nakties 
iš birželio 16 į 17 dieną. 

Pažadinau vyrą. Jis atsikėlė ir priėjo prie lango pasi
žiūrėti. Tuo momentu pro langą vienas ginkluotas vyriš
kis pašvietė į vidų elektriniu žibintuvu ir suriko: ,,Grei
čiau atidaryk duris!" Vyras, nė žodžio netaręs, su apati
niais baltiniais išbėgo į kitą kambarį ir pro langą iššoko 
į lauką. Pasigirdo šautuvo šūvis. Po to banditai išlaužė du
ris, užėjo į vidų, ir vienas jų manęs paklausė, kur yra 
Laukuvos valsčiaus vykdomojo komiteto darbuotojai. At
sakiau, kad mano namuose nėra jokių valsčiaus vykdo
mojo komiteto darbuotojų. Tada banditas paklausė, kur 
vyro kariška uniforma. Aš atsakiau, kad vyras kariškos 
uniformos neturi. Tačiau vienas banditas surado vyro ka
riškas kelnes bei kepurę ir paėmė jas. Liepė uždegti lem
pą, ir vienas jų, atstatęs į mane pistoletą, privertė jiems 
pašviesti, kai jie ėmė iš spintos geresnius daiktus ir kro
vė į maišą. Banditai paėmė porą naujų chrominių batų, 
3 metrus šilkinės medžiagos, moterišką žieminį paltą, 
24 metrus namuose austos vilnonės medžiagos, 4 paklo
des, vyriškų ir moteriškų baltinių, 3 staltieses, 8 rank
šluosčius, vyrišką naminės vilnonės medžiagos kostiumą 
pilkos spalvos ir kitų smulkesnių daiktų. 

Mūsų namuose banditai išbuvo apie 30 minučių, o iš
eidami liepė iki 6 valandos ryto niekur iš namų neišeiti. 
Vos tik išėję, paleido seriją iš automato, tur būt, šaudė 
į vyrą. Du banditai maždaug 20-30 minučių pasiliko prie 
namo, o paskui nuėjo pirmųjų pėdomis Varnių valsčiaus 
kryptimi. Jiems pasitraukus, išėjau iš namų ir pranešiau 
Laukuvos valsčiaus saugµmo skyriui. 

Tą dieną į mūsų namus niekas, išskyrus apylinkės pir
mininką Mikutį, nebuvo užėjęs. Vyras iki nužudymo dir
bo Girvainių apylinkės sekretoriumi. 

AbSR_ f., r. 100, l. 166-167. 
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Iš liudininkės E. Vai š t arai t ės* parodymų 

1949 m. balandžio 22 d. 

1949 m. balandžio 21 d., maždaug 11 valandą vakaro, 
mes jau miegojome, o durys buvo paliktos neužrakintos. 
Į namą užėjo ginkluotas banditas, paskui jį kaimynas 
Kairys Stasys, Juozo s., o po jo antras mažo ūgio ginkluo
tas banditas. 

Pirmasis banditas, priėjęs prie lovoje gulinčio tėvo; 
pareikalavo parodyti pasą. Pažvelgęs į pasą, jis pasiūlė 
tėvui apsirengti ir eiti su juo, o antrasis manęs paklausė: 
„Kuri iš jūsų yra Ona?" Aš parodžiau seserį. Jis iš Onos 
paprašė žirklių. Sesuo padavė žirkles. Apžiūrėjęs jas, ban
ditas pasakė, kad tai prastos žirklės. Po to jis iš kišenės 
išsitraukė kerpamąją mašinėlę ir nukirpo seseriai plau
kus. Tada banditai liepė tėvui atsisveikinti su vaikais. Mes 
pradėjome verkti. Banditai liepė nutilti, sakydami, kad 
tėvo nebeturėsime, o tėvui pasakė, kad jis daugiau ne
beorganizuos kolūkių. Jie išsivedė tėvą ir kaimyną Kairį 
į kiemą ir už kokių 20 metrų nuo namo abu nušovė. Nužu
dę juos, banditai į vidų nebeužėjo. 

Jie buvo apsirengę buržuazinės Lietuvos kariuomenės 
uniforma, prie kepurių turėjo prisisegę vyties ženklą. Bu
vo apsiginklavę automatais, granatomis, dėkluose turėjo 
pistoletus. Iš viso atėjo 4 banditai; du užėjo į vidų, o du 
liko lauke. Nė vieno jų nepažinau. 

ADSR f., r. 100, l. 163. 

Iš liudininko J. J u š k i o** parodymų 

1949 m. balandžio 23 d. 

1949 m. balandžio 22 d., maždaug 8 val. vakaro, pas 
mane atvažiavo Upynos valsčiaus Paikvedžio kaimo gy
ventojas Jonas Sabockis su žmona ir 18-19 metų duk
terimi Jadze. Jie atvažiavo pasveikinti mano sūnaus Jur
gio 4 mėnesių sukakties proga, nes Sabockienė, jam gims
tant, buvo pribuvėja. Be Sabockių, buvo atsilankę: Varsė
džių gyventojas Povilas Patlaba su žmona ir dukterimi 

* Vaištaraitė Elena, Benedikto d., gimusį 1933 m. Tauragės rajono 
Liaudginų kaime . 

. ** Juškis Jurgis, Kazio s., gimęs 1907 m. Šilalės rajono Rudalių 
kaime. 
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apie 10 metų; Aleksas Zamas, jo duk_terys Jadzė - ap~e 
18 metų, ir Stasė - apie 15 metų, sunu~ Juozas-:- apie 
11 metų, taip pat iš Varsėdžių Jonas Martmkus su zm~n~ 
Juze iš Upynos valsčiaus Gaidienų lwimo; Stasy~ ~mzi
nas su žmona Vladze - Gaidienų kaimo gyvento Jai. 

Tą vakarą, maždaug 10-11 valandą, į 1:~1:1-us dra_uge 
su Sabockio 13~14 metų dukterimi Jane uzeJo du gmk
luoti banditai, apsirengę buržuazinės Lietuvos kariu?me
nės uniforma, užsimetę apsiaustus-palapines. Vienas 
aukšto ūgio, apyliesis, o antras - mažo ūgio,_ apie 30 me
tų. Banditai paklausė, kas čia gyvena, Pasakiau savo pa
vardę. Paskui, jiems reikalaujant, išvardij~u _v~sų _n~m':o
se buvusių asmenų pavardes. Po to banditai eme ti~nn~ 
ti visų dokumentus. Sabockio pasą jie pasiėmė ir hepe 
eiti su jais, o pasą jis atsiimsiąs rytojaus d~e1;ą Upyno~ 
miestelio milicijoje. Banditai išsivedė Sabock1, zmoną, a?i 
dukteris ir, nuėję su jais į daržinę, pasikinkė Sabockio 
arklį. .. .. 

P,rieš išeidami, banditai liepė niekam iš namo neis~i~1 
iki 9 valandos ryto, o paskui galėsią nueiti pranešti m1ll
cijai. Rytą, išėjęs gyvulių šerti, maždaug už 300 1:1.etrų 
nuo namų pamačiau stovintį arklį su apverstu vezimu; 
Nuėjęs keliu ta kryptimi, kur stovėjo arklys, maždaug uz 
400 metrų nuo namų, ant kelio _rada:U nužu~ytus Jon~ ~~
bockį, jo žmoną ir dukteris. Apie tai pranesiau yarsedzių 
apylinkės pirmininkui Jonui Ge~au_tui,_ gy~en_ancia!11; Upy
nos valsčiaus Dungerių kaime. Jis hepe paimti arkll ir_~p1e 
Sabockio šeimos nužudymą pranešti Upynos valsciaus 
valstybės saugumo skyriui. 

ADSR f., r. 100, l. 164-165. 

Iš V. Vitkaus* parodymų 

1950 m. balandžio 26 d, 

Maždaug 1947 m. sausio 15 d., asmeniniais reik:~lais 
nuvykęs į vieną Rietavo apsk,rities Laukuvos . vals<:1.aus 
kaimą, atsitiktinai sutikau aštuonis bandit~s. Jie vez~m;.1 
vežėsi prisiplėštą turtą į Kvėdarnos valsciaus Dr~būks~ 
čių kaimą. Banditai mane sulaikė ir liepė nuvežti JUOS l 

* Vitkus Vincas, Vinco s., gimęs 1917 m. Šilalės rajono Kudaičių 
kaime. 
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Drobūkščius. Bevažiuodami su banditais, susidūrėme su 
VSM kareiviais, jie mus apšaudė, ir buvome priversti bėg
ti, palikę vežimą su prisiplėštu turtu. Banditai pasiūlė pa -
silikti gaujoje. Aš sutikau. Mane apginklavo šautuvu, pis
toletu ir davė „Žvirblio" slapyvardį. 

Nuo 1947 metų sausio iki 1948 metų balandžio mė
nesio buvau Prano Karbausko-,,Margio" gaujoje, nuo 
1948 metų balandžio iki 1949 metų rugsėjo -Alfonso 
Martinavičiaus~,,Ąžuolo" būryje, o nuo 1949 metų rugsė
jo iki suėmimo, t. y. iki 1950 m. balandžio 26 d., ėjau sky
rininko pareigas „Kęstučio" vadovaujamame pirmajame 
,,Aušrelės" būryje. 

Žinau, kad Tauragės apskrityje turi savo būstinę „Vy
tauto" vadovaujamas rajono štabas. Jam pavaldūs trys bū
riai: ,,Auš,relė", ,,Lukštas" ir dar vienas. ,,Aušrelės" būrys 
susideda iš dviejų skyrių. 

Aš vadovavau antrajam skyriui. Jam priklausė septyni 
asmenys: 

1. Koveckis-,,Marsas", 22 metų, kilęs iš Rietavo apskri
ties Kaltinėnų valsčiaus. 

2. Endriušas-,, Vaižgantas", 35 metų, kilęs iš Šilalės 
valsčiaus Pakoplyčia kaimo. 

3. Kazys Berušnis-,,Algirdas", 25 metų, kilęs iš Šilalės 
valsčiaus Vaičių kaimo. 

4. Zigmas-,,Sakalas", 24 metų, kilęs iš Upynos vals
čiaus. 

5. ,,Girėnas", kilęs iš Batakių valsčiaus. 
6. Petras-,,Lakūnas", kilęs iš Pagramančio valsčiaus 

Ringių kaimo0 
7. Zigmas-,,Klevas", kilęs iš Pagramančio valsčiaus Tuš

čių kaimo. 
„Aušrelės" būrio veikimo ir dislokavimosi rajono riba 

eina nuo Kaltinėnų palei Akmenės upę iki Pagramančio, 
toliau plentu per Tauragę Skaudvilės link. 

1949 metų rudenį Vitogalos kaime aš, ,,Marsas", ,,Kle
vas" ir „Vaižgantas" užėjome į apylinkės pirmininko Ma
tuzo namus ir atėmėme 500 rublių. 

1949 metų pcl!baigoje apiplėšėme kolūkio pirmininką 
Lingį, gyvenusį Tauragės apsk!rities Upynos valsčiuje. Iš 
jo paėmėme 1000 rublių ir perspėjome, kad jis atsisakytt; 
nuo kolūkio pirmininko pareigų. 

1950 metų žiemą aš ir „Marsas" apiplėšėme Upynos 
valsčiaus Vitogalos kaimo kolūkio pirmininką. Pagrobė-
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me tris poras batų ir prigrasinome, kad mestu kolūkio 
pirmininko daI7bą. Žinau, kad netrukus jis atsišakė nuo 
pirmininko pareigų. 

1950 metais gavau „Kęstučio" gaujos vado įsakymą, 
kad mūsų gauja suaktyvintų kovą prieš kolūkinę staty
bą~ girasintų kolūkiečiams bei kolūkių aktyvui ir plėštq 
kolūkių turtą. Vykdydamas įsaikyimą, su savo skyriumi 
Upynos valsčiaus kaimuose išklijavau antitarybinius la
pelius, kuriuose grasinome kolūkių aktyvistams, reikalau
dami, kad jie atsisakytų dirbti kolūkiuose. Tuos lapelius 
gaudavome iš „Kęstučio" apygardos štabo per ryši
ninkus. 

Būdamas gaujoje nuo 1947 metų iki suėmimo dienos, 
dalyvavau šiuose nužudymuose. 

1947 metų rudenf' su „Rudeniu", ,,Gediminu", ,,Sa
kalu", ,,Algirdu", ,,Tauru" ir kitais sušaudėme Tauragės 
apskrities Šilalės valsčiaus Balsių !kaimo gyventojus Rocį 
su žmona. Juos sušaudėme gaujos vado „Ūdros" įsa
kymu. 

1947 metų vasarą gaujos vadas „Ūdra" įteikė man iš 
,,Kęstučio" apygardos štabo gautą paketą ir liepė jį per
duoti jo pavaduotojui „Rudeniui". Paketą įteikiau. Perskai
tęs jo turinį, ,,Rudenis" kreipėsi į mus, klausdamas, kas 
nori eiti su juo pas gaujos vadą „Jovarą", kuris tuo metu 
veikė Rietavo valsčiuje. Aš pareiškiau norą eiti su juo. 
Mes trise, aš , ,,Rudenis" ir „Tigras", nuėjome į Rietavo 
valsčių ir gaujos stovykloje miške susitikome su „Jova
ru". ,.Jovaro" gauja priklausė „Kęstučio" apygardai ir tu
rėjo 15, o gal daugiau narių. ,,Rudenis" kažką kalbėjosi 
su „Jovaru". Sekančią naktį su „Jovaro" vadovaujama 
gauja viename Rietavo valsčiaus kaime dalyvavau, nužu
dant šešis piliečius. Juos nušovė „Jovaro" gaujos daly
viai. Aš ėjau sargybą prie namų. 

Maždaug 1947 metų lapkričio mėnesį gaujos vado 
„Ūdros" nurodymu nušoviau Šilalės valsčiaus Dargalių 
kaimo gyventoją Grunovą. Jį nužudžiau namuose, ,,Ūd
rai" matant, už tai, kad jis iš gaujos pasitraukė ir legali
zavosi. 

1949 metų liepos mėnesį „Marsui", ,,Vaižgantui", 
„Algrirdui" ir „Klevui" matant, nušoviau Upynos valsčiaus 
Gaidienų kaimo gyventoją Petrą Kaupaitį. 

.•, Rocių šeima buvo nužudyta 1948 m. vasario 19 d. 

7 Kruvinos žudiklĮ pėdos 97 



1949 metų rugseJo mėnesį su būrio vadu „Kęstučiu". 
,,Tauru", ,,Akimi, ,,Linksmučiu" ir rezervistu Jonu Juzi
nu-,,Drąsučiu" dalyvavau, nužudant Kazlauską, gyvenusi 
Upynos valsčiaus Melnikų kaime, Grybienę, gyvenusią 
Dvyiliškės kaime, ir brnlius Šegždas iš Upynos valsčiaus. 
Visus sušaudėme vieną naktį, įtaJrdami, kad jie teikia 
valstybės saugumo organams žinias apie banditus. 

1950 metų balandžio mėnesį su „Marsu" nušovėme 
Upynos valsčiaus Obelyno kaimo gyventoją Aužbikavičių. 
Dieną ir vakarą buvome apsistoję ryšininko Jon:o Trijonio 
namuose Šilalės valsčiaus Pakoplyčia kaime, kur gėrėme 
naminę. Vakare užėjo Aužbikavičius, ir mes jį sulaikėme. 
Aš norėjau pa:leisti, bet Jonas Trijonys, jo sūnus Bronius 
ir duktė Ona ėmė mane prašyti, kad jį nužudyčiau, nes 
jis, esą, teikiąs saugumo organams žinias apie banditus. 
Jie pasirašė ir nužudymo nuosprendį. Tada aš ir „Marsas 1

' 

diržu surišome Aužbikavičiui rankas, nuvedėme jį į pamiš
kę, kokį kilometrą nuo Trijonio sodybos ir už 400 metrų 
į pietų pusę nuo ten gyve_nusios vokiečių šeimbs namq 
nušovėme, o lavoną paslėpėme senoje bulvių duobėje. 
Užkasti lavoną privertėme ten gyvenusį vokietį. 

Būdamas gaujoje, keletą kartų dalyvavau kautynėse 
prieš liaudies gynėjus ir kareivius. 

1947 metų balandžio mėnesį Šilalės valsčiaus Didkie
mio miške mūsų gaują užpuolė kareivių grupė, ir mes sto
jome į kautynes. Vienas mūsų buvo nukautas ir vienas su
žeistas. 

1950 m. kovo 11 d. ,,Kęstučio" gaujos vado nurodymu 
aš su savo skyriumi apšaudžiau rinkiminę apylinkę Tau
ragės apskrities Upynos valsčiaus Obelyno kaime, norė
damas sužlugdyti rinkimus. '.Apšaudymo metu auku ne-
buvo. -

\ 
1950 m. birželio 22 d. 

Parodymus apie nužudymus papildau. 
1948 metų pavasarį su Pauliku, ,,Ūdra", ,,Tigru", ,,Žai

bu" ir kitais nužudėme Kaltinėnų valsčiaus Putvinskių 
kaimo gyventojos Navickienės šeimą__:_ ją, sūnų ir duk
terį. Mes ketinome nužudyti ir Navickienės vyrą Noreiką, 
bet, kai, apsupome namą ir ėmėme laužtis į vidų, jis pro 
langą pabėgo. Į bėgantį Noreiką šaudėme, bet jam pavy
ko pasprukti. 
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Tą naktį nužudėme ir Lukošienės šeimą: nušovėme ją, 
sūm1 ir dukterį, gyvenusius Kaltinėnų valsčiaus JauE,oda
vos kaime. Į Lukošienės namus užėjau.aš, ,,Tigras", ,,Udra" 
ir „Klajūnas". Lukošienę ir jos vaikus nušovė „Klajūnas". 

Navickienės ir Lukošienės šeimas sušaudėme gaujos 
vado „ Ūdros" nurodymu. 

1948 metų rugpiūčio mėnesį aš su Martinavičiumi
,,Ąžuolu" ir Grakulskiu-,,Zaibu" Rietavo apskrities Lauku
vos valsčiaus Reškėtų kaime nužudėme Tarybinės Armijos 
seržantą ir 25 metų merginą, Laukuvos gyventojus. Gaujos 
vadas „Ūdra" įsakė Reškėtų kaime surengti pasalą prie 
Vytautienės namų. Pas jos dukterį lankydavosi liaudies 
gynėjas, ir mes turėjome jį nužudyti. Belaukdami pasalo
je, maždaug 3 valandą dienos, pamatėme netoli Vyta.utie
nės namų einančius keliu Tarybinės Armijos karį ir mo
terį. Mes juos pašaukėme, bet jie nesustojo ir leidosi bėg
ti. Trise pradėjome šaudyti ir nušovėme karį - seržantą, 
o su juo ėjusi moteris pasislėpė durpių duobėje. Mes ją 
suradome, ir Martinavičius iš šautuvo nušovė*. 

Po to pa,sislėpėme Laukuvos miške. 
1949 metų balandžio mėnesį aš ir Paulikas-,,Klajfmas" 

sušaudėme Tauragės apskrities Upynos valsčiaus Paikve
džio kaimo gyventojo Jono Sabockio šeimą. Nužudėme 
Sabockį, maždaug 55 metų, jo žmoną ir dvi dukteris, vie
na jL} turėjo apie 20 metų, o antroji 16-17 metų. 

1949 metų balandžio mėnesį buvau Upynos valsčiaus 
Pavarčio miške su rajono vadu „Vytautu", jo pavaduotoju 
Pranu Trijoniu-,,Jaunučiu", Zenonu Pauliku-,,Klajūnu" ir 
,,Baronu". Vieną pavakarę „Vytautas" man ir „Klajūnui" 
įsakė nužudyti Sabockių šeimą. Sutemus nuėjome į Paikve
džio kaimą, bet, užėję į Sabockių namą, teradome jaunes
niąją dukterį. Paklausėme, kur yra tėvas ir motina. Ji at
sakė, kad tėvas, motina ir sesuo yra nuvykę į svečius pas 
Upynos valsčiaus Varsėdžių gyventoją Jurgį Juškį. Mes 
privertėme ją nuvesti mus pas Juškį. Jo namuose radome 
daug svečių ir Sabockio šeimą. Mudu privertėme Sabockį 
pasikinkyti arklį ir važiuoti su mumis namo. Susėdę_ su jo 
šeima į brikelį, važiavome Paikvedžio kaimo link. Maž· 
daug du kilometrus nuvažiavę nuo Varsėdžių, liepėme Sa
bockio šeimai išlipti. Jiems išlipus, ,,Klajūnas" davė 

* 1948 m. rugpiūčio 9 d. banditai nužudė Tarybinės Armijos karį 
Nikitenką ir Eismontienę Adelę, Juozo d., gimusią 1926 m. 
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komandą šaudyti. Nušoviau iš pistoleto Sabockį ir norėjau 
nušauti žmoną, bet mano pistoletas užsikirto. žmoną ir 
abi dukteris nušovė „Klajūnas". Sabockio šeimos nužudy
mo priežasčių nežinau. 

1949 m. birželio 27 d. su gaujos vadu „Kęstučiu", ,,Al
girdu", ,,Vaižgantu", ,,Marsu" ir „Linksmučiu" nužudėme 
Tauragės apskrities Upynos valsčiaus Dungerių kaimo gy
ventoją Sabockį Joną, Juozo s., jį pakorėme krūmuose prie 
kaimo. Po to „Kęstutis" parašė „karo lauko teismo nuo
sprendį" apie Sabockio nužudymą. Į nuosprendį įrašė ir 
mane kaip teismo narį „Žvirblio" slapyvardžiu. 

„Kęstučio" vadovaujami, surengėme pasalą krūmuos12 
prie kelio, einančio iš Upynos į Dungerius, netoli kai,.110, 
nes gavome žinių iš Mauliaus ir „Ukso", kad Sabockis bu
vo Upynoje ir turi grįžti namo į Dungerius. Vakare, sute
mus, kelyje pasirodė Sabockis, aš ir „Kęstutis" jį sulai
kėme ir kvotėrrre. Jis prisipažino ketinąs stoti dirbti liau
dies gynėju. Po to nuvedėme į krūmus ir pakorėme. Sa
bockio tėvą ir motiną dar 1947 metais banditai nušove 
Dungerių kaime. Tėvus nužudant, nedalyvavau. Apie tai 
tik girdėjau iš ryšininko „Snapo". 

1949 metų žiemą su rajono vadu „Vytautu", Bagdonu
,,Akimi", Pauliku-,,Klajūnu", ,,Mindaugu" ir „Lakūnu" nu
žudėme apylinkės pirmininką Petrą Norvaišą su žmona, 
gyvenusius Skaudvilės valsčiaus Pagirdiškės kaime. Juos 
nužudžius, ,,Akis" parašė „karo lauko teismo nuosprendį", 
į kurį įtraukė ir mane kaip teismo narį. Nuosprendį pasi
rašiau „Žvirblio" slapyvardžiu. Norvaišas namą apsupo
me naktį. Į vidų užėjo „Vytautas", ,,Klajūnas" ir „Akis" 
ir nušovė Norvaišą su žmona. Aš ėjau sargybą lauke. 

Norvaišą su žmona nušovėme todėl, kad jis buvo apy
linkės pirmininkas ir tarybinis aktyvistas. Be to, man pa
sakojo „Akis", jog kartą buvo užėjęs pas Norvaišą pa
valgyti, o šis paskui apie tai pranešė saugumo organams. 

ADSR f., r. 92, l. 44-45, 49-57. 
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Iš liudininko J. Grybo* parodymų 

1949 m. rugsėjo 20 d. 

1949 m. rugseJo 19 d., apie 20 val., aš su žmona Liuda 
miegojau viename kambaryje, o duktė Aldona, 12 metų, 
kitame. Mudu su žmona išgirdome skambtelėjus kambario 
lango stiklą ir pamatėme, kaip pro išmuštą langą įlindo 
į vidų banditas, atsklendė duris, ir užėjo dar trys banditai. 
Vienas uždegė žibalinę lempą ir, priėjęs prie žmonos, pa
reiškė: ,,Gana tau vaikščioti su liaudies gynėjais". Jis pra
dėjo ją mušti gumine lazda, o paskui paklupdė ant kelių 
greta manęs. Banditai atsivedė į kambarį dukterį Aldoną 
ir nukirpo jai žirklėmis plaukus, pasakė, kad ji taip pat 
nevaikščios su liaudies gynėjais. Vienas banditas, išsi
traukęs iš kišenės pistoletą, šūviu į pakaušį nušovė mano 
žmoną, o kitas dar iššovė į ją iš šautuvo. Banditai išei
dami liepė rytą pranešti saugumo skyriui. Iš namų niekur 
nėjau ir tiktai šiandien pranešiau apie įvykį. 

Nuo 1947 metų rudens iki 1948 metų vasaros mano 
ūkyje tarnavo Piotras Tioplas, 20 metų, jis vėliau tapo 
Upynos valsčiaus liaudies gynėju ir šiuo metu tebetar
nauja. Nuo 1948 metų vasaros iki 1949 metų pradžios 
Tioplas pas mus valgydavo, ir už tai mokėdavo po 300 rub
lių per mėnesį. Žmona nešiodavo jam maistą į bendrabutį. 
Kitokių ryšių su kovotojais ji neturėjo. 

Iš banditų, dalyvavusių nužudant žmoną, nieko nepa
žinau. Jie buvo apsirengę buržuazinės Lietuvos kariuome
nės uniforma ir apsiginklavę automatais, pistoletais, šau
tuvais. 

ADSR L r. 92, l. 62-63. 

Iš liudininko A. Ges t a u t o** parodymų 

1950 m. gegužės 15 d. 

F. Engelso vardo kolūkio pirmininku dirbau nuo 
1949 metų gruodžio iki 1950 metų sausio mėnesio; iš pa
reigų pasitraukiau savo noru. 

·• Grybas Jonas, Jurgio s., gimęs 1894 m. Šilalės rajono Gegužių 
kaime. 

** Gestautas Antanas, Petro s., gimęs 1898 m. Šilalės rajono Vytoga
los kaime. 
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Vieną vakarą 1950 metq sausio pradžioje, maždaug 
22 valandą, vakarieniaujant kažkas pabeldė į duris, reika
laudamas atidaryti. Manydamas, kad atėjo milicija arba 
kareiviai, atsakiau, kad durys neužrakintos, galima užeiti. 
Namuose buvau su žmona. Užėjus dviem nepažįstamiems 
vyrams, supratau, kad tai banditai; vienas jq buvo mažo 
ūgio, blondinas, o antras - aukštas, brunetas. Mažaūgis 
paklausė, kas man leido būti kolūkio pirmininku. Atsa
kiau, kad mane išrinko kolūkiečiai. Tada jis ėmė mane 
mušti. Paskui banditas paklausė, kur yra trys poros batq, 
kurias neseniai pasisiūdinau - vieną porą sau, vieną žmo
nai ir vieną sūnui. žmonos ir sūnaus batai stovėjo kitame 
kambaryje, o savo batus buvau apsiavęs. Jie liepė nusiauti 
ir, paėmę visas tris poras batų, išėjo. Prieš išeidami, bandi
tai perspėjo mane, kad niekam nesakyčiau apie jq atėji
mą ir kad atsisakyčiau nuo kolūkio pirmininko pareigų; 
o jeigu neatsisakysiu, tai, kitą kartą atėję, sudenginsią 
visą sodybą. Aš niekam nesakiau, kad buvo atėję bandi
tai ir atėmė batus. Bijodamas, kad banditai manęs neuž
muštq, atsisakiau nuo kolūkio pirmininko pareigų. 

ADSR f., r. 92, l. 67. 

Iš P. , T r i j o n i o* parodymų 

1950 m. balandžio 30 d. 

1946 metų birželio mėnesį įstojau į „Gintaro" vadovau
jamą ginkluotą gaują, veikusią Jurbarko apskrities Eržvil
ko valsčiuje. Joje išbuvau du mėnesius. Rugpiūčio mėne
sį iš „Gintaro" gaujos perėjau į „Šerno" gaują, veikusią 
Tauragės apskrities Upynos, Šilalės ir Kaltinėnų valsčiuo
se. 1946-1949 metais gaujai vadovavo „Gediminas", ,,Drą
sutis", ,,Perkūnas", ,,Vytautas", ,,Akis", o pastaruoju metu 
,,Kęstutis". 

„Šalnos" rajono vado ,,Vytauto" potvarkiu 1949 metq 
balandžio-gegužės mėnesį buvau „Salnos" rajono žval
gybos viršininku, o nuo gegužės mėnesio iki suėmimo -
rajono štabo viršininku. 

,,Šalnos" rajonui buvo pavaldžios trys gaujos, vadovau
jamos „Kęstučio", ,,Žalgirio" ir „Audronio". Aš turėjau 
,,Jaunučio" slapyvardį. 

* Trijonis Pranas, Juozo s., gimęs 1927 m. Šilalės rajono Dryžų 
kaime. 
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1950 m. birželio 23 d. 

Būdamas ginkluotoje gaujoje, nuo 1946 ~etų birželi_o 
mėnesio iki suėmimo dalyvavau keliuose nuzudymuose H 

apiplėšimuose. _ .. 
Be to, 1945 metų liepos mėnesį buvo dar toks ats1tik1-

mas. Dviračiu atvažiavau į Šilalės valsčiaus Dryžq kaimą, 
kur atsitiktinai susitikau banditą Aleksą Irkmaną-,,Genį", 
anksčiau gyvenusį Tauragės apskrities Šila}ės_ val~čiaus 
Jucaičių kaime. Irkmanas man, kaip savo rysmmkm, ~ra
nešė, kad rytojaus dieną iš Šilalės važiuos į Tauragę Š1l~
lės valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Juška, ir 

įsakė nuvažiuoti į Šilalę ir pasekti jį. Kai tik Juška išva
žiuos. turėjau pranešti Irkmanui, su kuriuo susitikimo vie
ta buvo paskirta miške netoli Burkėnq kaimo, Tauragės. 
apskrities Pagramančio valsčiuj e. 

Bū.damas Šilalėje, mačiau, kai valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininkas Juška, jo žmona ir ginkluotas šautu
vu liaudies gynėjas vežimu išvažiavo į kelią, einantį . į 
Tauragę. Dviračiu aplenkiau vežimą_ su minėtais -~smem~ 
mis ir apie viską pranešiau Irkmanm. Po to nuvaziavau Į 
Dryžų kaimą. 

Kitą dieną sužinojau, kad valsčiaus vykdomojo ~omi
teto pirmininkas Juška, jo žmona ir liaudies gynėjas"" Bur
kėnų kaime buvo nužudyti. 

1946 metais aš, Juozas Bagdonas-,,Akis", anksčiau gy
venęs Upynos valsčiaus Paežerio kaime, Kazys Bagdonas-
Ūdra" anksčiau gyvenęs Šilalės valsčiaus Tūbinių kaime, 

i~ Alel~sas Irkmanas Šilalės valsčiaus Balsių kaime api
plėšėme Lukošiq ir Jucių - jie buvo žemės komisijos na
riai. Iš jq paėmėme kiaulę, rugiq ir kitq daiktų. 

1946 m~tq rudenį ryšininkas Jonas Poška-,,KarklasN, 
anksčiau gyvenęs Upynos valsčiaus Obelyno kaime {vė
liau jis gaujoje turėjo „Kęstučio" s}~pyv~rd_į),_ p~an~šė 
Irkmanui, kad iš Obelyno kaime esanc10s p1enmes Į Š1l~
le bus vežamas sviestas. Aš, Irkmanas, Kazys Bagdonas lf 

kiti netoli Obelyno kaimo, nedideliame miškelyje, suren
gėme pasalą. Po kurio laiko į mišką įv~žiavo vežimas su 
sviestu. Mes atėmėme 12 kilogramų sviesto. 

* 1945 m. liepos 10 d. kartu su Juškais banditai .nužudė liaudies 
gynėją Vaičiulį Kazį. Juozo s. 
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Tą patį rudenį aš, Kazys Bagdonas, Irkmanas Jonas 
Galminas-,,Putinas" ir kiti Rietavo apskrities L;ukuvos 
v~lsčiaus _Pikaičių kaime apiplėšėme tarybinį ūkį, pagro
beme rugių, dvi karves ir kt. 

1947 metų rudenį Juozas Bagdonas iš kažkur sužinojo, 
kad Upyn?~ pieninės niekas nesaugo. Upyna tada dar ne
buvo valsciaus centras. Aš, Juozas Bagdonas, Simas Jur
gai~is-,,B~ronas", anksčiau gyvenęs Upynos valsčiaus So
dale~ k~i_me, ~aba~ priklausąs „Kęstučio" gaujai, Irkma
nas Ir kiti naktĮ dviem vežimais, visą laiką buvusiais mūsu 
žinio~e, nuvažiav~me į Upyną ir apiplėšėme pieninę. Pa: 
grobeme 50-60 kilogramų sviesto ir nusivežėme į stovyk
lą Obelyno miške. 

1917 metų rudens pabaigoje Galminas ir Jurgaitis man 
pasa~e,_ kad Up~n?s valsčiaus Dungerių kaime gyvena 
valstietis - tarybinis aktyvistas. Jie tai sužinoję iš ryši
D:inko Jo_n~ Kovec~i_o-,,Marso", gyvenančio Rietavo apskri
ties Kaltmenų valsciaus Pagrybės kaime. Aš, Simas Jurgai· 
tis, J?nas_. Galm~nas ir kiti nutarėme valstietį nužudyti. 
Na~tĮ n':~~ome Į J?un?erių kaimą ir apsupome jo namą. 
Į vidų uzeJo Jurgaitis 1r Galminas, o aš su kitais pasilikau 
lau~e ~ar?Yb?je. Po kelių minučių išgirdau name keletą 
p_av~emų suvn-!. Paskui Jurgaitis išėjo iš namo ir pasakė 
is pistoleto nusavęs valstietį. 

Tą rudenį ryšininkai Jonas Koveckis ir Vincas Kiržgal
-y~s-,,N ar_as", gy_venęs Rietavo apskrities Kaltinėnq vals
ciaus Pnenų kaime, mums pranešė, kad Upynos valsčiaus 
Gembūčių kaimo gyventojas Lukošius turi ryšių su VSM 
?rgana_is. R~!llda~iesi įs~1:,1-~dim~, n~tarėme Lukošių su
saudyt1. NueJome Į Gembucių kaimą 1r apsupome jo narna. 
~ vidų u~~jo Jur~aitis Jr ~alminas, o aš pasilikau sargyba°
]~- L~kosių namie nusove Jurgaitis. Apie tai jis pats pa
sisake. 

1948 metų balandžio ipėnesį aš, Gaubtys-,,Vytautas", 
Simas Jurgaitis, Bronius Saltis-,,Sakalas" ir kiti buvome 
Patulinės miške. Atėjęs į mišką ryšininkas Vladas Survi 
las-,,Liepa", gyvenęs Upynos valsčiaus Patulės kaime (vė
lia~ bu"."o „Kęstučio'~- gaujoje), mums pranešė, kad į Pa
t~l~s kaimą yra ~-tvaziav:ęs pas gimines Maselskis. Jurgai
tis Ir dar du nueJo Į kaimą ir atsivedė Maselskį į mišką, 
ku: m~s j.ų l~u~.ėme .. :1'1iš~e ~aselskį t~rdėme, o paskm 
kazkuns 1s musisk1ų JĮ nusove. Maselsk1s buvo tarybinis 
aktyvistas. 
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1948 metų balandžio mėnesį Leonas Laurinskas-,,Liū
tas", anksčiau gyvenęs Upynos valsčiaus Gaubčio kaime 
(dabar „Kęstučio" gaujoje), mums pranešė, kad Upynos 
valsčiaus Ringalių kaimo gyventojas Žymantas yra ta~y-· 
bų valdžios aktyvistas. Naktį aš, Gaubtys, Jurgaitis ir kiti 
nuėjome į Ringalių kaimą ir apsupome Žymanto namą, 
15-ad jis negalėtų pabėgti. Į vidų užėjo trise, jie ir sušaudė 
Zymantą, jo žmoną ir sūnų. Aš stovėjau sargyboje. 

1948 metų gegužės mėnesį aš, Gaubtys, Petras Dom
čius-,,Vyturys", anksčiau gyvenęs Upynos valsčiaus Vai
timėnų kaime, ?abar yra Juozo Gružinsko-,,Kęstučio" gau
joje, Bronius Saltis-,,Sakalas", Jurgis Kisielius-,,Mindau
gas", anksčiau gyvenęs Tauragėje, dabar yra „Kęstučio" 
gaujoje, ir „Bijūnas" b~vome miške netoli Vaitimėnų kai
mo. Iš miško Bronius Saltis nuėjo pas ryšininką Adolfą 
Rudminą-,,Lapą". Sugrįžęs jis pranešė iš ryšininko sužino
jęs, jog Vaitimėnų kaimo gyventoja Daukšienė yra ta
rybų valdžios aktyvistė. Rudmino suteiktas žinias patvir
tino Petras Domčius ir kiti. 

Nutarėme Daukšienę nužudyti. Sulaukę nakties, pa
traukėme į jos namus. Daukšienę nušovė Bronius Šaltis. 
Aš buvau sargyboje. 

1950 m. vasario 16 d. aš, Gaubtys, Zenonas Paulikas
,,Klajūnas", Jonas Cinovas-,,Saidas" ir „Jonas", vokietis, 
buvome apsistoję Upynos valsčiaus Maldūnų kaime. 
Mums ilsintis, ,,Klajūnas" papasakojo sužinojęs iš Juozo 
Bagdono, jog Maldūnų kaimo gyventojai Mančius, Darbu
tas ir viena mergina (jos pavardės neprisimenu) yra ta
rybų valdžios aktyvistai. 

1950 m. rugpiūčio 15 d. 

Po pasikalbėjimo Zenonas Paulikas ir „Jonas" pasiūlė 
nužudyti valstiečius Darbutą, Mancių ir jų žmonas. Aš, 
„Vytautas" ir „Jonas" nuėjome į Maldūnų kaimą. Dar 
prieš nužudant, ,,Vytautas" nurodė, kad kiekvienas iš mū
sų turime nužudyti po du žmones. 

Darbuto ir Manciaus sodybas žinojo „Jonas". Jų kie-
11'.as buvo bendras, o namai atskiri. ,,Vytautas" užėjo į Dar
buto namą, o aš ir „Jonas" nuėjome pas Mancių. Manciaus 
name degė lempa. Aš pasibeldžiau į langą ir rusiškai pa
prašiau atidaryti duris. Užėję į vidų, radome Mancių, jo 
žmoną ir du vaikus, vienas buvo 6-7 metų, antras -,10-
12 metų. Vienas jų mus pamatęs nubėgo į kitą kambarį 

105 



pas motiną. Aš išsiėmiau pistoletą ir, žmonai bei vaikams 
matant, šoviau du kartus Manciui į kaktą. Jam nugriuvus, 
atsisukau į žmoną ir du kartus iššoviau jai į kaktą. Man 
šaudant Mancius, ,,Jonas" ėjo sargybą. Likvidavęs Man
cių ir žmoną, palikau jų vaikus ir nuėjau į Darbuto namą. 

Nužudę Darbutą ir Mancių bei jų žmonas, nuėjome 
padėti Paulikui. Jį sutikęs, sužinojau, kad jis nerado namie 
merginos, kurią norėjo nušauti. Tada su kitais paėmiau 
merginos brolio arklį ir su juo važiavome į Tauragės 
apskrities Skaudvilės valsčiaus Puželių kaimą, į savo bun
kerį, buvusį Mockienės sodyboje. Nuvažiavę 2-3 kilo
met!us, arklį ir vežiką atleidome, ir toliau nuėjome pėsti. 

Saudydami tarybinius aktyvistus, mes siekėme įbau
ginti gyventojus, kad jie nepadėtų valstybės saugumo or
ganams kovoti su banditizmu. 

Gauja, kurios dalyviu buvau, kovojo prieš tarybų val-
džią, tikėdamasi, kad Tarybų Lietuva bus atskirta nuo Ta
rybų Sąjungos ir, atstačius buržuazinę santvarką, bus 
priklausoma nuo amerikiečių. Būdamas gaujoje, laukiau 
Tarybų Sąjungos karo su Amerika ir tikėjausi, kad į Lie
tuvą greitu laiku ateis amerikiečiai. 

1950 m. rugpiūčio 13 d. 

1949 metų balandžio mėnesį aš, Zenonas Paulikas, Vin
cas Vitkus, ,,Vytautas" ir Simas Jurgaitis apsistojome Pa
varčio miške. ,,Vytautas" pasiūlė pasirašyti dokumentus 
apie valstiečių Zingailos, Kairio ir Vaištaro likvidavimą. 
Aš dokumentus pasirašiau. · 

,,Vytautas" tada pasakė, kad Paulikas, Vitkus ir Jur
gaitis eis nužudyti Kairio ir Vaištaro, o aš su juo eisime 
likviduoti Zingailos. 

Aš ir „Vytautas" nuėjome į Taurą.gės apskrities Upy-
nos valsčiaus Jakutiškės ar Pavarčio kaimą. Jis mane nu
vedė į Zingailos namą. Berods, iš pradžių „Vytautas" su 
jo dukterimi nuėjo į svirną mėsos atsinešti, o paskui pa
šnibždom pasakė man į ausį, kad dabar galima Zingailą 
nušauti. Dukteriai ir dviem man nepažįstamiem vyrams 
matant, dviem ar trimis pistoleto šūviais į g.alvą nušoviau 
Zingailą, o „Vytautas" su pistoletu rankoje saugojo vy· 
rus, kad manęs nepultų. Tai įvyko lempos šviesoje. Nušo
vęs Zingailą, aš su „Vytautu" pasitraukiau į bunkerį Ka-
ziškių miške. 
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Iš Pauliko žodžių žinau, kad Jurgaitis nušovė iš auto
mato bėgusį valstietį, tik nežinau, ar tai buvo Vaištaras, 
ar Kairys. 

11951 m. liepos 14 d. 

1949 metais du mėnesius buvau „šalnos" rajono štabe 
žvalgybos ir ūkio dalies viršininku, nuo gegužės mėnesio 
pabaigos iki suėmimo -,,šalnos" rajono štabo ir ūkio da
lies viršininku. Būdamas žvalgybos ir ūkio dalies virši
ninku, buvau pavaldus „šalnos" rajono štabo viršininkui 
Zenonui Paulikui-,,Klajūnui". Kai aš buvau paskirtalą „Šal
nos" rajono štabo ir ūkio dalies viršininku, o Paulikas
,,Klajūnas" buvo perkeltas į žvalgybos viršininko parei
gas, jis pasidarė pavaldus man, kaip einančiam aukštes-
nes pareigas. 

Būdamas žvalgybos viršininku, vadovavausi instrukci· 
ja ir vykdžiau tokias funkcijas: rinkau žinias apie Tarybi
nės Armijos dalinių ir liaudies gynėjų dislokavimą, jų 
skaičių ir apsiginklavimą; taip pat rinkau žinias apie kol- · 
ūkius - kiek jų yra „šalnos" rajono teritorijoje, kiek 
kolūkiuose yra ūkių ir kokį žemės plotą užima kolūkiai. 
žvalgybos žinių rinkimo instrukciją gavau iš ,,Butegei
džio" rinktinės štabo. Kai Zenonas Paulikas buvo paskir
tas žvalgybos viršininku, jam perdaviau tą instrukciją. 

žvalgybos pobūdžio žinias man teikė „šalnos" rajonui 
priklausančių būrių vadai ir ryšininkai. Surinktas šnipi
nėjimo žinias pranešdavau rinktinės štabui. 

. Paulikas-,,Klajūnas" žvalgybos viršininku buvo nuo 
1949 metų gegužės mėnesio iki suėmimo dienos. Be to, 
jis buvo ir „šalnos" rajono štabo bendrojo skyriaus vir-

šininku. 
1950 m. rugsėjo 19 d. 

Per ankstesnę kvotą aš ne viską papasakojau apįe 
veiklą, kai buvau „Šalnos" rajono žvalgybos viršininku. 
Dabar parodymus papildysiu. 1950 metų kovo mėnesį iš 
„Butegeidžio" rinktinės štabo gavau nurodymą žlugdyti 
rinkimus į TSRS Aukščiausiąją Tarybą- turėjome apšau
dyti rinkimines apylinkes ir išklijuoti kaimuose antitary- -
binius lapelius, grasinančius gyventojams teroru, jei jie 
balsuotų. Lapelius išsiuntinėjau „Audronio" ir ,,Kęstučio" 
būriams. 
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Taip pat išsiuntinėjau „Kęstučio" ir „žalgirio" buriams 
nurodymą žlugdyti kolūkinę statybą. Tuo reikalu siūliau 
išklijuoti antitarybinius lapelius. Nurodymą gavau iš „Bu
tegeidžio" rinktinės, berods, 11949 metų rudenį. 

Be visų šių funkcijų, kontroliavau karinį gaujos daly-
vių pasirengimą. 

,,Slapukai" - tai banditų rezervas. Juos turėjo ver-
buoti burių vadai . .,šalnos" rajono teritorijoje būrio va
das užverbavo tris žmones, vieną jų paskyrė vyresniuoju. 
Verbuojami rezervistai prisiekdavo ir gaudavo slapyvar
dį. Iš rezervistų buvo reikalaujama, kilus TSRS karui su 
Amerika, neiti į Tarybinę Armiją, o stoti į gaują miške. 

ADSR f., r. 100, l. 101, 103-106, 109-114. 

Iš J. Petraičio* parodymų 

1950 m. balandžio 28 d. 

1947 metų pavasarį užmezgiau ryšius su Gaubčio-,,Vy
tauto" vadovaujamos ginkluotos gaujos dalyviais, jiems 
iki 1949 metų kovo mėnesio apie 12 kartų nešiau į mišką 
maisto produktų. Kartais jie ateidavo į musų namus pa-
ilsėti ir pavalgyti. 

1949 metų gegužės mėnesį, ,,Kęstučiui" pasiulius, įsto-
jau į jo vadovaujamą ginkluotą gaują ir iki suėmimo die
nos buvau eiliniu. Mano slapyvardis „Linksmutis". Turė
jau automatinį šautuvą ir pistoletą. 

1949 metų rugsėjo antrojoje pusėje aš, ,,Kęstutis", ,,Ra-
munas", ,,Žvirblis", .,Tauras", Vladė Rudienė ir Genė Ru
dytė (,,Ramuno" žmona ir sesuo), nužudėme tarybinius 
aktyvistus brolius šegždas - Nikodemą ir Juozą, gyvenu
sius Girdiškės kaime, Petrą Kazlauską, gyvenusį Maldu
nų kaime, ir Upynos valsčiaus Paupynio kaimo gyventoją 
Liudą Grybienę. Grybienę namuose aš nušoviau. Kazlaus
ką nužudė „Tauras". Brolius šegždas nušovė „žvirblis", 
„Kęstutis" ir „Ramūnas". Genė Rudytė ir Vladė Rudienė 
stovėjo kieme ir viską stebėjo. 

Tuo pačiu mėtu kita „Kęstučio" būrio grupė -,,Min-
daugas" (grupės vyresnysis), ,,Aidas" ir „Tautvilas"
Upynos valsčiaus Gaidienų kaime nužudė Juozą Bridikį 

'' Petr'aitis Juozas, Anupro s., gimęs 1930 m. Tauragės rajono Grau

žų kaime. 
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nužudytas 1951 m. lapkričio 28 d. 



ir jo žmoną Stasę, esą, už tai, kad jie apie banditų pasi
rodymus pranešinėję milicijai. 

1949 metų lapkričio mėnesį aš, ,,Kęstutis" ir „Perkū
nas", dalyvaujant ryšininkei Onai Kulkytei, kuri šiuo me
tu yra gaujoje, apiplėšėme Upynos valsčiaus vykdomojo 
komiteto įgaliotinį Jurgilą, vežusį 52 tūkstančius rublių 
valstybinių pinigų į Tauragės apskrities finansų skyrių. 
Iš jo atėmėme pinigus ir naganą. Pagrobtus valstybinius 
pinigus gaujos vadas „Kęstutis" išdalijo mums. Už daly
vavimą apiplėšime iš „Kęstučio" gavau naują diagonalės 
švarką, kelnes, naujus chromo batus ir 1000 rublių. 

1949 metų spalio ar lapkričio mėnesį aš, ,,Kęstutis", 
,,Tauras", ,,Girėnas" ir „Ryklys" iš Batakių valsčiaus Mi
šeikių kaimo kolūkio pirmininko pagrobėme pusę centne
rio pirmos rūšies kvietinių miltų ir aviną; visa tai mes ati
davėme ryšininkui „Zigmui", gyvenusiam Batakių vals
čiaus Paegluonio kaime. 

Jis mus maitino. Užėję pas jį, gaudavome valgyti; jis 
mums duodavo ir išsinešti maisto produktų. 

ADSR f., r. 93, l. 43, 45-46, 49. 

Iš liudininkės A. P u k e l y t ė s - S i m k i e n ė s* 
, · parodymų 

1950 m. liepos 4 d. 

1949 m. rugsėjo 20 d. banditų grupė, susidedanti iš Mo
tiejaus Kaspučio-,,Aido'\ Jurgaičio-,,Barono" ir dar vieno, 
nužudė mano giminaičius: svainį Bridikį Juozą, Anta
no s., seserį Stasę Bridikienę~Pukelytę, gyvenusius Upynos 
valsčiaus Užkalnių kaime, taip pat antrą seserį Juzę Puke
lytę, gyvenusią gretimame Mykolaičių kaime. 

Banditai ketino ir mane nužudyti, bet, juos pamačiusi, 
pasislėpiau sesers Juzės kieme ir išlikau gyva. Aš girdė
jau, kaip sesuo Juzė prašė banditą Kasputį jos nenušauti, 
bet jis piktai atsakė: ,,Jeigu tu liksi gyva, tai mums nebus 
gyvenimo, verčiau mes tave sunaikinsime". Banditai ma
nęs ir sesers neapkentė už tai, kad buvome lojalios tarybų 
valdžios atžvilgiu ir demaskuodavome juos ir jų ryšinin
kus. 

ADSR f., r. 93, l. 50. 

* Pukelytė-Šimkienė Antosė, Jurgio d., gimusi 1906 m. Tauragės 
rajono Užkalnių kaime. 
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Iš liudininkės J. S e g ž d i e nė s* parodymų 

1950 m. liepos 4 d. 

Vyras šegžda Nikodemas, Jono s., gimęs 1922 metą.is 
Rietavo apskrities Kaltinėnų valsčiaus Bagdonų kaime, 
iki 1949 metų gyveno Girdiškės kaime ir dirbo savo ūkyje. 
1949 m. rugsėjo 20 d. atėję į namus keturi banditai jį nu
žudė su broliu Juozu Šegžda. 

Tą dieną, apie 20 valandą, į langą pabeldė nepažįstami 
žmonės ir įsakmiai pareikalavo atidaryti duris. Vyrui dar 
nespėjus durų atidaryti, keturi banditai jas išlaužė, įsi
veržė į vidų. Įsiveržėliai pasiūlė vyrui ir jo broliui eiti į 
vieną laisvą kambarį pasikalbėti. Supratau, kad banditai 
atėjo jų nužudyti. Aš ėmiau juos kalbinti, kad jie vyro 
ir jo brolio neliestų. Banditai lyg ir pažadėjo, bet paskui 
išgirdau šūvį, vėliau antrą ir, berods, trečią. Puolusi į kam-
barį, ėmiau šauktis pagalbos, kartodama, kad nebėra vy
ro. O banditai ramino, sakydami: ,,Nebijok, mes juos tik 
gąsdiname". 

Po kurio laiko grįžę į kambarį, kuri,ame aš buvau, ban
ditai ėmė šaukti, kad vyras esąs komunistas ir tarybinis 
aktyvistas. Jie pareikalavo, kad atiduočiau jiems batus ir 
kitus vertingus daiktus. Atsakiau, kad vertingų daiktų ne
turime. Banditai patys ėmė grobti man ir vyrui priklau
sančius daiktus, jie paėmė mano batus, vyro kostiumą, 
patefoną, vardinį žiedą, geresnius baltinius ir visus vyro 
brolio drabužius. Prieš išeidami, jie mane perspėjo, kad 
nesugalvočiau keršyti, nes jie sužinosią ir susidorosią su 
manimi taip pat, kaip ir su vyru. 

ADSR f., r. 93, l. 51. 

Iš Z. čia p o** parodymų 

1950 m. balandžio 26 d. 

Nuo 1947 iki 1949 metų liepos mėnesio mano namuose 
sistemingai 3-4 kartus per mėnesį įvairiomis grųpėmis 
lankydavosi Gaubčio-,,Vytauto" vadovaujamos gaujos da-

* šegždienė Jadvyga, Juozo d., gimusi 1925 m. Šilalės rajono Pa
sausalio kaime. 

** Čiapas Zigmas, Jono s., gimęs 1926 m. Tauragės rajono Tuščių 
kaime. 

111 



lyviai. Jie pas mane ilsėdavosi, ir aš juos aprūpindavau 
maisto produktais ir namine degtine. 

Bijodamas, kad manęs nesuimtų už jiems teikiamą pa
ramą, 1949 m. liepos 2 d. laisvu noru įstoj.au į ginkluotą 
,,Kęstučio" gaują, veikusią Tauragės apskrityje. Iki su
ėmimo buvau eilinis „Klevo" slapyvardžiu, turėjau vokiš-· 
ką karabiną ir parabelio sistemos pistoletą. 

1949 m. liepos 11 d. aš, ,,Vaižgantas", ,,Algirdas" ir 
,,Marsas", ,,Žvirblio" vadovaujami, iš Bruškių miško nu
ėjome į susitikimą su ryšininku Juozu Mauliumi-,,Snapu", 
gyvenančiu Upynos valsčiaus Bruškių kaime. Jo ūkyje 
esančiuose krūmuose išbuvome parą. Cavę iš jo informaciją 
apie padėtį apylinkėje ir apsirūpinę maisto produktais, 
sekančią naktį nuėjome pas kitą ryšininką - Petrą Uksą, 
gyvenantį Upynos valsčiaus Gaidienų kaime. Mums atėjus 
prie namo, ,,Žvirblis" pasibeldė į langą. Atidaręs duris ir 
įleidęs į vidų, Uksas liepė žmonai paruošti mums valgyti. 
Auštant jis mus nuvedė į tankius krūmus, esančius jo ūky
je, kur visą liepos 12 dieną ilsėjomės. Dieną Uksas atnešė 
valgyti, ir „Žvirblis", nuėjęs į šalį, apie kažką ilgai su juo 
kalbėjosi. 

Apie 12 valandą nakties „Žvirblis" pranešė, kad dabar 
eisime nužudyti Gaidienų kaimo gyventojo Petro Kaupai
čio. Mes supratome, kad apie jį „Žvirbliui" pranešė Uksas. 

,Priėjus prie Kaupaičio namo, ,,Žvirblis", pabeldęs į lan
gą, liepė „Vaižgantui", ,,Algirdui", ,,Marsui" ir man užeiti 
į vidų ir patikrinti, ar jis namie. Užėję į namą, radome 
Petrą Kaupaitį, jo motiną, 15-16 metų brolį, apie 20 metų 
seserį ir dvi vokietes, dirbančias jo ūkyje. Aš su „Algirdu'· 
ir „Marsu" pasilikau, o „Vaižgantas" išėjo į kiemą pra
nešti. ,,Žvirbliui", kad Kaupaitis namie. Tada užėjo „Žvirb
lis" ir ėmė kvosti Kaupaitį, o po to jį nušovė. Jo namiš
kiams „Žvirblis" pasakė, kad prieš juos jis nieko neturįs 
ir leidžiąs jiems gyventi. 

Pagrobę dvi poras batlĮ, buržuazinės kariuomenės ka
reivio frenčių ir dvi poras baltinių, nuėjome pas kitą savo 
ryšininką - Joną Juziną-,,DrąsuW, gyvenantį Upynos 
valsčiaus Žakaimio kaime. Jis painformavo apie padėtį ir 
žaka~mio gyventojų elgesį. Jo i}kyje esančiuose krūmuo
se išbuvome dešimt dieną Juzinas aprūpindavo mus mais
tu ir teikė žinias apie padėtį apyliI11kėje. 
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Pirmojoje 1949 metų rugsėjo pusėje nužudėme tarybinį 
aktyvistą valstietį Laurinavičių, 23-24 metų, gyvenusį 
Upynos valsčiaus Bruškių kaime. 

Jį mums įskundė ryšininkas Juozas Maulius. Jis esąs 
jam ir mums pavojingas žmogus, nes anksčiau ar vėliau 
mus išduosiąs. Ir todėl Maulius siūlė jį likviduoti. Jis 
perspėjo, kad Laurinavičių reikia nužudyti vakare, dar 
nesutemus, nes jis yra labai atsargus ir namie nenakvoja. 

Gavęs tokias žinias, ,,žvirblis" pasiūlė man, ,,Vaižgan
tui", ,,Algirdui" ir „Marsui" tos pačios dienos vakare iš
vesti Laurinavičių iš namų ir be triukšmo su juo susido
roti - pasmaugti netoli jo sodybos. Paklausęs ryšininko 
Mauliaus patarimo, ,,Žvirblis" su „Algirdu", abu persiren
oę civiliniais dmbužiais, dar su šviesa nuėjo į Laurinavi
tiaus namą, o mums liepė ateiti jau sutemus. Aš, ,,Vaiž
oantas" ir „Marsas" į Laurinavičiaus namą užėjome po 
dviejų valandų ir radome jį surištomis už nugaros ranko
mis saugomą „Žvirblio" ir „Alg,irdo". Jie laukė mūsų 
ateinant. 

Visai sutemus, ,,Žvirblis" įsakė nuvesti Laurinavičių 
į krūmus, esančius Mauliaus ūkyje, ir ten, iškvotus jį, nu
žudyti. Kai jį nuvedėme, netrukus atėjo ir Maulius. Neat
rišęs Laurinavičiui rankų, ,,Žvirblis" ir dar vienas ė_mė jį 
kvosti, o ryšininkas Maulius jį mušė lazda. Po to „Zvirb
lis" liepė man ir „Vaižgantui" jį pasmaugti. Mudu su 
„Vaižgantu" iš Mauliaus atneštos virvės padarėme kilpą 
ir, užnėrę Laurinavičiui ant kaklo, traukdami virvės galus 
į priešingas puses, jį pasmaugėme. Lavoną įmetėme į ne
toli nuo nužudymo vietos ant kalniuko buvusią duobę ir 
užpylėme žeme. Buvo ten dvi ar trys duobės. Matyt, Mau
lius jose žiemos metu laikydavo bulves. Duobė yra 500-
700 metrų nuo Mauliaus namo. 

Nužudžiusi Laurinavičių, mūslĮ grupė, bijodama VSM 
organų persekiojimo, skubiai pasitraukė į didelį Vytoga
los mišką, esantį už 10-12 kilometrų. 

Keturioms dienoms praslinkus, nuėję į „Vytauto" gau
jos stovyklą Obelyno miške, pamatėme tris sulaikytus ta
rybinius aktyvistus. Tai buvo, kaip vėliau sužinojau, du 
broliai Stankai, o trečiojo pavardės nežinau. Juos kvotė 
„Kęstutis" ir „Vytautas". Sulaikiusieji pasakojo, kad juos 
pamatę sėdinčius netoli stovyklos ir stebinčius, ką bandi
tai daro. Vienas iš brolių turėjo komjaunimo bilietą, ant
ras - pasą, o trečias, nepa~įstamas, jokių dokumentų 
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:ietur~j_o. ?ul?ikyti~ji tvirtino, kad jie ėję iš Rygos į Šiaulius 
Ir ~t~~ti~t~na1. paklmvę į Obelyno mišką, bet niekas jų 
pa_s1aisk_mm~a_is .~e:patikėjo. Smarkiai mušami, jie buvo 
~n~e~sti_ pnsipazmti, kad į Obelyno mišką atėję banditl! 
isa~s~mt_i,; Po to „Vytautas" ir „Kęstutis" įsakė „Rykliui", 
,,Girenm , ,,Taurui" ir man sulaikytuosius likviduoti. 

Kvočiant dalyvavo ryšininkas Napolius-,,Zigmas". Jis 
gyve:ia Mišeikių kaime. Už 200 metrų nuo jo ūkio buvo 
ban~1tų st~vykla. ,,Zigmas", išgirdęs įsakymą likviduoti 
sulaikytuosms, pasiulė juos palaidoti už 200 metru nuo 
s~ovyklos an! nedi_delio per Obelyno mišką tekančio' upe~ 
ho kranto, uz kokių 400 metrų nuo jo namų. 

Nuvedę sulaikytuosius į nužudymo vietą, aš, ryšinin
kas Napolius-,,Zigmas", ,,Vaižgantas" ir „Ramūnas" iška
s~~~ duc?b_ę. ,_,,yytautas" i:,, .. ~ęstutis'.' liepė man, ,,Ryk
hm , ,,Girenm ir „Taurm visus tns pasmaugti. Aš ir 
'.,Ry~ly~" vi~ną iš brolių Stankų privedėme prie duobės 
ir, u~:1erę kilpą, traukdami virvės galus į priešingas pu
~es, JĮ pasmaugėme. Tokiu pat būdu „Girėnas", ,,Tauras" 
1r „Ryklys" nužudė kitus du sulaikytuosius. 

ADSR f., r. 93, l. 33, 35-39. 

Iš P. M a tu č i o* parodymų 

1950 m. balandžio 23 d. 

1948 metų rugpmc10 mėnesį, bijodamas, kad manęs 
n~suimtų už ryšius su banditais, laisvu noru įstojau į 
g_mkluotą Gaubcio-,,Vytauto" vadovaujamą gaują, veiku
sią Tauragės apskrityje. Daviau ,priesaiką. Mano slapyvar
~is. ,,Lakūnas"_. Nuo 1949 metų gegužės mėnesio gaujai 
eme vadovauti „Kęstutis". Buvau eilinis, o nuo 1949 metų 
spalio mėnesio iki suėmimo „Kęstučio" nurodymu vado
v?v:au grupei. Mano grupei priklausė Čiapas-.,Klevas" i.r 
Pipiras-,,Vyturys". Ji dislokavosi Tauragės apskrities 
P~~ramančio valsčiuje. 1950 m. balandžio 13 d. Obelyno 
mIS~e mus apsup~ kareiviai. Per susišaudymą Pipirą nu
kove, o mane ir Ciapą sulaikė. Turėjau automatą ,,PPš" 
ir pistoletą „Valter". ' 

* Matutis Petras, Petro s„ gimęs 1919 m. Tauragės rajono Rįngių 
kaime. 
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1948 metų rudenį su kitais naktį apiplėšėme valstietį 
Joną Keniulį, gyvenantį Pagramančio valsčiaus Sutkų kai
me. Pagrobėme batus ir drabužių. 

1950 metq sausio-kovo mėnesiais aš ir Čiapas Pagra
mančio valsčiuje apiplėšėme nemaža vietinių valstiečių 
ir iš jų daugiausia ėmėme maisto produktus. Žinau šių api
plėštų valstiečių pavardes: Ona Keserauskienė, gyvenanti 
Užbudupių kaime, Juozas, Stasys ir Antanas Keniuliai iš 
Sutkų kaimo, Gedvilas ir Antanas Melinavičiai, gyvenan-

tys Tuščių kaime. 
1949 metų rudens pradžioje „Kęstutis" ir „Ryklys" iš 

Upynos valsčiaus Vaitimėnų kaimo į Stabynės mišką atsi
vedė man nepažįstamą žmogų. Iškvotę jį ir sumušę, pako
rė ant medžio. Aš stovėjau sargyb9je. 

Mūsų gaujos vadovai „Vytautas", ,,Klaj-cmas", ,,Jaunu
tis" ir „Kęstutis" turėjo ryšil1 su rinktinės ir apygardos 
vę.dovybe, man ir kitiems eiliniams aiškino, kad greitai 
prasidėsiąs />,nglijos-Amerikos karas prieš Tarybų Są
junJec ir t,ąjGngininkai padėsią mums nuversti Lietuvoje 
tarybq valdžią ir grąžinti senąją buržuazinę valdžią. Skleis
dami gyventojų tarpe tokią provokacinę propagandą, mes 
siekėme įtraukti į savo eiles mūsų veiklai prijaučiančius 
asmenis ir panaudoti juos kovai prieš tarybų valdžią. 

Tam tikra valstiečill dalis, daugiausia buožės, kurių 
sūni:1s daugeliu atvejų priklausė gaujoms, laisvu noru pa
dėjo banditams maistu, drabužiais ir slėpė juos nuo VSM 
orgam1 persekiojimo. O vargingieji ir vidutiniai valstie
čiai nenorėjo teikti banditams paramos. Pirma, jie matė, 
kad banditq veikla yra be jokios perspektyvos ir daro 
valstiečiams daug žalos. Antra, vargingieji ir vidutiniai 
valstiečiai vis labiau įsitikino tarybinės santvarkos pra
našumu prieš anksčiau buvusią Lietuvoje buržuazinę san
tvarką. Todėl banditams teko griebtis valstiečių įbaugi
nimo taktikos, susidorojant su jais už neklausymą. Šitaip 
veikiant, banditams palaipsniui pavyko kiek valstiečių, 
daugiausia politiniu atžvilgiu atsilikusius asmenis, pada
ryti savo ryšininkais ir talkininkais. Tačiau norinčių lais
va valia stoti į gaują buvo labai maža. 

ADSR f., r. 93, l. 25-28. 
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Iš A.Jonu š o* parodym11 

1954 m. bfrželio 22 d. 

1946 metų vasarą, gyvendamas Šilalės rajono Gvaldų 
kaime, buvau „Nemuno" gaujos ryšininkas. Gaujai vado
vavo Paulavičius-,,Rambynas". Kaip ryšininkas, turėdamas 
,,Lapės" slapyvardį, aš rinkau ir pranešdavau žvalgybinio 
pobūdžio žinias. 

1946 metų lapkričio mėnesį, bijodamas būti suimtas 
už ryšius su banditais, įstojau į „Nemuno" gaują ir pri
klausiau jai iki tos dienos, kai buvau sulaikytas. Iki 
1947 metų pavasario buvau eilinis. 1947 metų gegužės mė
nesį „Nemuno" gauja buvo pavadinta „Pilimi", o aš -
paskirtas būrio vado „Rambyno" pavaduotoju. 1947 me
tų birželio mėnesį iš pareigų buvau pašalintas ir paskirtas 
skyrininku. 1951 metų vasarą „Pilies" būrio vadą „Ram
byną" VSM kareiviai nukovė, ir nuo to laiko iki 1952 me
tų pabaigos vadovavau būriui. 1952 metų gruodžio mėne
sį buvau paskirtas „Dariaus" rajono vadu, šiam rajonui 
priklausė ir man buvo pavaldūs trys būriai: .,Pilies", ,,Jū
ros" ir „Geležinio vilko". Tas pareigas ėjau iki 1954 m. 
birželio 21 d., t. y. iki sulaikymo dienos. 

1952 metų gruodžio mėnesį „Dariaus" rajonui prįklau
sė ir man buvo pavaldūs 35 banditai, jie buvo ginkluoti 
kulkosvaidžiais, automatais, šautuvais, pistoletais bei gra
natomis ir turėjo reikiamą šovinių kiekį, Aš turėjau šau
tuvą „SVT'', pistoletą ir granatą; sulaikant ginklai iš ma-
nęs buvo paimti. 

1953-1954 metų laikotarpiu daugumą ,,Dariaus" rnjo
no banditų VSM organai likvidavo, ir pastaruoju metu 
man tepriklausė 7 žmonės, būtent: Stasys Eitutavičius-,,Žai
bas", Bronius Bačkauskas-,,Bijūnas", Petras Oželis-,,J aunu
tis", Jukna-,,švyturys", Kazys Poška-,,Granitas". Juozas 
Tautkus-,,Genys" ir Steponas Venskus-,,Svytrūnas". Aš 
turėjau „Vilko" slapyvardį. 

Mūsų gauja įvykdė šiuos nužudymus ir apiplėšimus. 

* Jonušas Antanas, Kazio s,, gimęs 1915 m. ?bngės rajono Alko 
kaime. 
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Stasys Norkus, K. Giedrio v. kolūkio pirmininkas, TSKP narys, 
Klaipėdos srities DžDT deputatas, nužudytas 1951 m. rugpiūčio 

24 d. 

1948 metų birželio mėnesį as ir kiti gaujos dalyviai 
užpuolėme Priekulės rajono Veiviržėnų miestelį, kur nu
kovėme ketmis liaudies gynėjus*. 

1954 m. liepos 7 d. 

1947 metq sausio mėnesį, bu.damas „Rambyno" gau
joje, aš su 7-8 banditais dalyvavau, apiplėšiant malūną 
Priekulės rajono Pagraumenės dvare, kur mes pagrobėme 
7-8 centnerius grūdų. Malūno apiplėšimo iniciatorius 
buvo Petryla. Jį 1947 metais banditai nužudė už tai, kad jis 
neįvykdė kažkokio gaujos įsakymo. Apiplėšimo metu aš 
pyliau grūdus į maišą. 

1947 metų sausio ar vasario mėnesį dalyvavau, nužu-
dant Savicką ir Galinską. Į Šilalės rajono Džiuginėlių kai
mą, kur gyveno Savickas, ,,Rambyno" vadovaujami, nu
ėjome aš, ,,žemaitis" ,,Lendrė", ,,Liūtas", ,,Puškinas", vo
kiečiai „Jonas'1 ir „Petras". Savicką iš namų išvedė „Liū-

* 1948 m. birželio mėn. iš 7 i 8 d. Veiviržėnų užpuolimo metu ban
ditai nužudė liaudies gynėjus Andrijauską Aloyzą, Donato s., Venskų 
Beną, Andriaus s., Minėtą Juozą ir šaulį Igną, Igno s. 
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Jonas Taroza, Gardamo apylinkės DZDT pirmininkas, nužudytas 
1957 m. gegužės 5 d. 

tas" ir „Žemaitis", o kiti ėjome sargybą. Jį nusivedėme 
į Šilalės rajono Lembo ar Grimzdų kaimą, į Galinsko so
dybą. Kas užėjo ir Galinską paėmė, neprisimenu, nes ėjau 
sargybą lauke. Pakinkėme Galinsko arklį ir vežimu kartu 
su „Zemaičiu", ,,Lendre" ir vokiečiu „Jonu", ,,Rambynui." 
nurodžius, nuvežėme sulaikytuosius į Rietavo rajono Ku
lupio mišką, į mūsų gaujos stovyklą. Kiti banditai, ,,Ram
byno" vadovaujami, iš Galinsko sodybos nuėjo dar kažko 
nužudyti. Rytojaus dieną „Puškinas" ir vokietis „Petras" 
„Rambyno" nurodymu nusived~ Savicką ir Galinską į 
miško gilumą ir sušaudė. 

Vėliau iš gaujos vado „Rambyno" girdėjau, kad Sa
vickas sušaudytas už tai, kad buvo tarybų valdžios akty
vistas, o Galinsko nužudymo priežasties nežinau. 

1954 m. liepos 10 d. 

1948 ar 1949 metų pavasarį ar vasarą aš, ,,Rambynas", 
Paulavičius-,,Jovaras", ,,Trimitas", ,,Pareiga'', ,,Puškinas" 
ir „Klajūnas" dieną apsistojome Šilalės rajono Sauslaukio 
kaimo gyventojo Kazio Lazdausko sodyboje. Jis mums 
papasakojo, kad du to paties kaimo gyventojai - vyras ir 
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moteris - yra tarybų valdžios aktyvistai. Vakare gaujos 
vc1das „Rambynas" pavedė man, ,,Trimitui", ,,Pareigai", 
,,Puškinui" ir ,,Klajūnui" juos nušauti. ,.Rambynas" sugrį
žo į gaujos buveinę, o mes, vykdydami įsakymą, nuėjome 
į lų asmenų - vyro ir moters - sodybą. Į vidų užėjo „Pa
reiga", ,,Trimitas" ir „Puškinas" ir, nusivedę abu surišto
mis rankomis į daržinę, nušovė';,. Aš lauke ėjau sargybą. 
Tačiau juos išvedus iš namo, užėjau į vidų ir paėmiau apie 
20 kilogramų mėsos. Vyras ir moteris gyveno vienoje 
sodyboje, tik atskiruose kambariuose. 

„Pušies" gaujos dalyviai 1950 metų lapkričio mėnesį 
prie kelio netoli P?iekulės rajono Šalpėnll kaimo nušovė 
Šilalės rajono Pajudrio kaimo gyventojus Žilių ir Šimkų. 
„Pušies" nurodymu juos nušovė „Aušra" ir „Žilvytis". Aš 
šaudant nedalyvavau, tačiau gaujos vado „Pušies" nurody
mu prieš tai su ,,Žaibu" nuėjau pas Priekulės rajono Pa
dagų katmo gyventoją Simonienę, nes pas ją Žilius ir šim
kus slapstėsi. Nieko neradome. Ji mums pareiškė, kad 
Šimkus netrukus turi ateiti. Anksti rytą Šimkus iš tikrų
jų pasirodė, ir mudu su „Žaibu" liepėme jam eiti su mumis 
į gaujos buveinę. Antrą kartą atėję pas Simonienę ir atsi
vedę Šimkų, aš, ,,Trimitas", ,,Puškinas", ,,Žaibas", ,,Aušra" 
ir „Žilvytis" radome ką tik grįžusį iš malūno žilių. Mes jį 
suėmėme ir, surišę rankas, išsivedėme į gaujos buveinę, 
kur „Pušis" mašinėle parašė įsakymą abu sušaudyti. Vyk
dydami „Pušies" įsakymą, ,,Aušra", ,,Žaibas" ir ,,Puškinas" 
Žilių ir Šimkll sušaudė prie kelio, einančio į Šalpėnų kai-
mą. 

1954 m. liepos 19 d. 

1952 rh. rugseJo 20 d. Rietavo rajono Kulupio miške 
sutikau rinktinės vadą „Pušį". Aš jau buvau tėvūnijos va
du (prieš tai tas pareigas ėjo „Pušis"), Su manimi buvo 
būrio vadas „Trimitas", skyrininkas „Kantas" ir kiti eili
niai iš mano tėvūnijos. ,,Pušis" man įteikė raštišką nu
rodymą iki spalio mėnesio pradžios parinkti likvidavimui 
asmenis, kurie palaiko ryšius su tarybų valdžios orga
nais. Toks asmuo pasirodė esąs Šilalės rajono Gvaldų kai
mo gyventojas Juozas Maziliauskas. 1952 metų liepos ar 
rugpiūčio mėnesį man pranešė Vaclovas Rebžda-,,Ramu-

* 1949 m. gegužės 31 d. Šilalės rajono Sauslaukio kaime buvo nu
žudyti Jonas Balčiūnas ir Stefanija Balčiūnaitė. 
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tis" ir „Žvainys", kad jis palaikąs ryšius su tarybų val
džios organais. 

Nužudant Maziliauską, dalyvavo būrio vadas Vaclo-
vas Gailius-,!Trimitas", skyrininkas Mečys Bačkauskas-
11Kantas" ir „Zvainys". Aš nedalyvavau, nes su grupe ėjau 
į Priekulės rajono Končaičių kaimą likviduoti brolių Ve
ličkų. Jų tą kartą ūkyje neradau. Jie buvo pakarti, man 
dalyvaujant, tiktai 1953 metų gegužės mėnesį. 

Kaip buvo nužudytas Maziliauskas, aš sužinojau vė
liau, praėjus kokiai savaitei, iš „Kanto". Jis man papasa
kojo, kad Maziliausko likviduoti su ,,Trimitu" ir ,,Žvainiu" 
jie nuėjo naktį 1952 metų spalio pirmosiomis dienomis. 
Į namą užėjęs „Trimitas" iš karto serija iš automatinio šau
tuvo nušovė Maziliauską, kuris, kai tik pasirodė banditai. 
mėgino bėgti į kitą kambarį. Tuo metu kitame kambaryje 
buvę kareiviai pradėjo šaudyti ir nušovė „Trimitą", o 
,,Kantui" ir „Žvainiui" pavyko pabėgti. . · 

Maziliauską nužudė „Trimito" būrys savo veikimo ra
jone. Nurodymo jį nužudyti aš nedaviau. Jis nužudytas 
,,Kanto" ir „Trimito" iniciatyva. 

1949 metais, būdamas tėvūnijos vadu, veikiau Prieku-
lės rajone. Nužudant Kavaliauską ir Viršilą su žmona, ne
dalyvavau. Vėliau sužinojau, kad juos nužudė Mečys Bač
kauskas-,,Kantas" ,- jis buvo skyrininkas ir priklausė 
„Trimito" būriui. ,,Trimito" būrys buvo pavaldus mano 
tėvūnijai, bet dislokavosi atskirai ir turėjo savo veikime, 
rajoną. 

1954 m. liepos 20 el. 

1950 metais buvau Stasio Paulavičiaus-,,Rambyno" bi:,
ryje skyrininku. Mano skyrius iš 5 asmenų veikė kaip 
atskira grupė Šilalės rajone. 

1950 metų liepos mėnesį iš savo ryšininko Jono šupa
rio, gyvenančio Šilalės rajono Uždvario kaime, sužinoja1-1, 
kad Milašienė aktyviai dirba kolūkyje. Suparis prašė ją 
nužudyti. Tokius pat duomenis gavau ir iš ryšininkės Ge
nės Gumuliauskaitės, gyvenusios Judrėnuose. šupilris ir 
Gumuliauskaitė žinias suteikė man, Stasiui Šiliauskui-,,Pa
reigai" ir Vaclovui Gailiui-,,Trimitui" švėkšnynės miške. 
Jie ateidavo pas mus į mišką ir atnešdavo degtinės. 

1950 metų rugpiūčio mėnesį nusprendžiau Milašienę 
nužudyti. Su „Pareiga" ir ,,Trimitu" naktį nuėjau į Jono 
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šupario sodybą ir pasiūliau 
jam dieną ateiti į švėkšnynės 
mišką, nurodydamas susitikimo 
vietą netoli Uždvario kaimo. Su
pariui atėjus pas mus, aš pasa
kiau, kad vakare sutemus keti
name nužudyti Milašienę. Jis 
pareiškė norą taip pat dalyvauti 
nužudyme. Aš ir kiti banditai 
neprieštaravome. 

Vytautas Norvaiša, VLKJS 
narys, Tvaskučių apylinkės 
DžDT pirmininkas, nužudytas 

1957 m. rugpiučio 17 d. 

Dar dieną Suparis ·iškvietė 
pas mus į mišką Gumuliauskaitę 
ir patikrino, ar Judrėnuose nė
ra kareivių. Jie abu buvo su mu
mis miške iki vakaro. šuparis 
man ir „Trimitui" atnešė į miš
ką civilinius drabužius - du 
švarkus, dvi kepures, pusbačius 
ir batelius. Pusbačius apsiavė 
,,Trimitas", o batelius-~ Gumu
liauskaitė. Mes pasiskirstėme 
funkcijomis, ką kiekvienas turime daryti, paimant Mila
šienę. Pradėjus temti, aš ir „Trimitas", persirengę civili
niais drabužiais ir apsiginklavę vien pistoletais, patraukė
me į Judrėnus. Maždaug 300 metn1 priekyje mūsų ėjo 
Genė Gumuliauskaitė, kad galėtų perspėti, jei pasirody
tų kareiviai. Miške pasiliko šuparis ir „Pareiga". Jie tu
rąjo ateiti prie Milašienės namo visai sutemus. Nieko ne
pastebėjusi miestelyje, Gumuliauskaitė nuėjo namo. Aš su 
„Trimitu" užėjau į Milašienės butą. Ją radome namie su 
dviem 6-7 metų vaikais. Mes ją sulaikėme, pasodinome 
ant kėdės ir laukėme, kol ateis Suparis ir „Pareiga". Be
laukdami jų, krosnyje sudeginome jos turėtus koli}kio 
dokumentus. Visai sutemus, atėjo Suparis ir „Pareiga". 
Mudu su „TrimiJu" išvedėme Milašienę iš kambario ir per
davėme jiems. Suparis ir „Pareiga" išvedė ją iš miestelio 
į kelią, einantį į Veiviržėnus. Nuėjus maždaug du šimtus 
metrų, Šuparis nušovė Milašienę iš automatinio šautuvo. 
Apie tai man pasakė ne tik „Pareiga", bet ir pats Suparis. 
Mudu su „Trimitu" ėjom 100-150 metrų atsilikę nuo jų, 
stebėdami, ar iš miestelio nepasirodys kareiviai. Kaip mi
nėjau, prieš eidami žudyti, mes pasiskirstėme funkcijomis: 
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aš įi ,,~::I'rimitaa",Jurėjpme f':Ailašienę · sulaikyti, o Suparis 
i~ ,;Paf~iga" nužudytL . . . · 1 : • • • • • .-

. • Nuž1,1dę Mila.šienę, pas1tralikeme t šveksnynes m1ską, 
sugtą~i:n()ine šupariui,drą.bužius,· ir jis nu~jo: namo. . . 

i 9.6~ meht SJ;>alio ar lapkričio mėnėsį as. bu:vau ~švek~
nyneš"mįškė•0su ·savo tėvūµ.ijos būrio ':adu Stasm_ ~!tų~~v~
čiumi~ Ziabbull eiliniai~ :Broniumi Backausku-,,B13unu ir 

Kaziu Poška;,,Granjtu0. Noiėdami apsirūpint( iiemai inais-, 
tc(pfqiiuittais filgs nutarėme· apipl~ti Pri~ulės rajono 
š.a)pęiiįi:ka,itri9 lyventoją yalę_ .R~ož~ielię }r, K~rmių kai-

, fRQ,g,ytę:ntoJą ,ZftųĮtų'. N:_a-~ttį ~?~Jp~eĮ R~~iA1ene~ s,odybą. 
Sų,,h11:tmis 1;:niyo~ ,,,.,Zaibo" · tysmJ!lkas .. Pranas Joksas, · 22-
2~:i1:tęm;;iš0PrJelurl~ra jono Jonikaičių kaimo ... Jt „:Zaib~~" 
v'®tr:ičiavo'$1apyvc;'lrdžiu • ,~Mina'1• :;Į. Rebždien,ės. namą _uze
lį, ~sJi·,,žaibµ':/o_k~erriė p_asili(w ,,Bijūnas", .. ~ra11~t~s." 
ir,' inkas Joksas;,J1e ·nueJo į tvartą, pai,Icerde me1tel1, 
-svaru :i ~ie.J50f~ilogr.am.ųi Jii.ęšą strdęj°" į du ~?išus~ už
rišo 'ju?5, '.o pa~~tii, :{)aėmę ,iš, ark~ideę;· ~:klį,_ ~!i~S~ uzmė
tę g.litJo1 ;1'.1,es,vezim9'ne.b~vo. _,;Za1;baf 1s Rebzd1ęne~ kam-

-. .- . . - '' , '-
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paąnė 4 lempų baterinį r_adijo imtuvą, ir mes 
išėjome. . 

. ,,Zpibas", ,,Bijūnas" ir Pranas Jokšas, vesdamiesi arklį, 
patraukė pas Zimkų, o mudu su „Granitui' . pasilikome 
Rebždienės sodyboje,·sekė;me, kad ji ne:?išeitų iš namų pra

. nešti VSM skyriui. Pagal·susitarimą su „Zaibu" maždaug 
po pusvalandžio _aš ~r „Granitas" iš Rebždienės sodybos 
nuėjome atgal į mūsų stovyklą švėkšnyn~s miške. ·. 

· Nuėjusieji į Zimlrnus sodybą ten paskerdė dar vieną 
· meitėlį; o ·· paimtą iš Rebždienės. arklį p~inkė į vežimą, 
sukrovė į· jį visą mės.ą ir atgabeno :į mūsų stovyklą. 

Sugrįžęs „Zaibas" man papasakojo, kad Zimkaus · kam
baryje jis buvo vienas, o meitėlį paskerdė ,,Bijūnas" su 
ryšininku Jokšu .. Pastarasis iš sodybos grįžo namo. 
' Rebždienė il'. Zitnkus gyveno „Zaibo" būrio veikimo 
rajone. Mane painformavo, kad jie esą tarybų valdžios 
aktyvistai, todėl mes ir nutaręme juos apiplėšti. 

Mudu. su ;,Zaibu'~ pas Rebždienę .nuėjome, apsiginkla
v~ automati°:iais ša~ttivai~, apsirengę_ kar~ška l;>~rtuaz~nė_~ 
Lietuvos kanuomėnes uniforma. ,,ZaJ.bas' tarde, kodel Jl 

. yra tarybų·valdžios aktyvistė, ir, paguldęs kniūpščią, mu-. 
/.·- šė lazda. Rebždienė· pasakė jokio aktyvumo tarybų. val-
, džios organų atžvilgiu nerodanti. Kurį .. Jaiką .kambaryje . 

buvo ir ,,Bijūnas". Jis taip pat mušė ją lazda, prikaišioda
mas, kad dėl jos kaltės f952 metais kareiviai nukovė jo 
brolį Mečį Bačkauską-,,Kantą". 

. 1954 m. liepos 12 d. 

1953 metų liepos·mėnesį aš su Venskumi~,,švytrūnu", 
Tautkumi~,,Geniu" ir Poška-,,Granitu" apiplėšėme koope
ratyvą Klaipėdos rajono Naujokų kaime. Apipiešimo ini
c.iatorius buvo ,,,švytr-Onas", gerai žinojęs kaimą. Be to, 
viename · to paties rajono kaime gyveno jo pažį,stamas 

-18-,19 metų vyn1kas, vardu Benas. Vakare atėjęs į krū-
nms, esančius netoli Beno namų, ,,švytrūnas" jį išsikvietė. 
Benas mus nuvedė į kooperatyvą. Atėjęs į vietą, jis mums 

·.. 'pasak~, kad tame pačiame name, kur yra k~operatyvas~ 
·. kitoje pusėje gyvena kolūkio pirmininkas ir kad ~ė vien? 

milicijos darbuotojo nėra. ,,Genys" pasiliko lauke saugoti, 
o aš su ;,Švytrunu" ir „Granitu" užėjome pas kolūkio, pir
mininką paklausti; :kur yra· parduotuvės r~tai. Jis mums 
pasakė, kad raktus turi pardavėjas,· gyvenąs už pusantro 
kilometro nuo parduotuvės. Nenorėdami ieškoti pardavė-. . . ' 
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fb, :aš ir 11Granitas" geležine vežimo ašimi sudaužėme spy
,. ną i:r;, išlaužę duris, užėjome į parduotuvę. 

J~ Įrnoperatyvo pagrobėme apie 40 butelių įvairaus vy
no/,6~8 poras vyriškų ir moteriškų batukų, apįe 100 met· 
rųJuodos, raudonęs, baltos ir geltonos spalvos medžiagos, 
4' J)9rts~,garųs,,2 poras kaliošų, odelcolono; dantų pastos, 
riiuil◊,, Įo;ni$ervų;. šuk._ų, papi.rps.ų, apie 30 kilogrrunų cuk-. 

.• faus·._Jf ·St'.lpylėme į Qrezenfinius -krepšelius. Visas 1pasi
gtQbtąs~pt,ękes sµkišo:m,e .i,maisus,.paimtus iš kolūkio pir
ili!niilkp; 0

it·nų;nešėme. į krumus netoli Beno namo. Dalį 
pįiJ,iplėštd turto palikome pas, Beną, nes sunku buv;o nešti, 
oĮikųsfnuilešė:me į ·Riętavo,.rajqno Spraudės kaimo· gy
vęnJoJos Talmpntienės ·sodybą, kur · tarp savęs pasidali-

. jQ:(ne,, l'o ą.viėjų savaičių vėl riuejome 'pąs Beną ir pasi'" 
ė:(nėme paliktus daiktus. Už; dalyvavimą plėšime davėme 
jarn kai lcą il pasigrobtų claiktų, be to, jis sµ mumis gėrė 
vyną. Talmontienei pasakėme, kad atneštieji daiktai yra 
pag:robti iš .kooperatyvo, ir už pagalbą davėme jai me-
džiagos. , 

Įruputį vėliau, 1953 metų vasarą, pagrobėme dvi tely
čias iš. Rietavo rajooo kolūkio. Venskus-,,švytrūnas", žįno
jęs kėlią, ·nuvedė mane; ,,Gani" ir „G11anitą" į k~lūkio fer
mą .. Aptrertame }ąl,Įą(ę puy:Q apt~ 50 g<:1.lvijų ir veršiukų. 
Pašauktas piemuo ar sargas padėjo mums ·sugauli avi te
lyčias .. Vieną vedžiau aš, kitą „Genys", o „švytrūnas" ir_ 
,,Granitas" varė. Telyčias atvedėme į krūmųs netoli Tal-;_ 
montienės naillų Spraudės kaime. Vieną papiovėme netoli 
kitos. kaimo gyventojos Bunienės ūkio. Ir Talmontienė, 
ir Bunienė dalį mėsos mums išvirė, o dalį pasūdė. . 

Maždaug 19?3 metų rugsėjo mėnesį su minėta.is asme
niniiS-'apiplėšėme vieną Klaipėdos rajono kolūkį. Iš kol
ūkio pagrobėme dvi telyčias ir nusivedėme į Talmontie· 
nės sodybą, kur vieną papiovėme, o antrą Venskus-,,švyt
rūnas''. ir Tautkųs-,,Genys" nusivedė į mišką. <;ia ją pa-
pfovę, pasūdėme mėsą žiemai. · · , 

1954 metų gegužė~/ir birželio mėnesį pagrobėme 4 kar
ves. Gegužės mėnesį, mums. besitariant, kur būtų galima 
pagrobti karvių ir parduoti, nes neturėjome .pinigų, ,,Gra
nitas" pareiškė žinąs, pas ką galima paimti karves. Jis nu
vedė mane, ,,švytrūną" ir „Gelllį" į Rietavo rajono Pauš
kių kaimo gyventojo Kučinsko sodybą. ,,Granitaf ir „Ge
nys" užėjo į vidų, o mudu su ;,švytrūnu" ėjome .lauke 
sargybą. Po kurio laiko, pasikalbėję su Kučinsku, jie iš~ 
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eJo iš namo.·· ,,Granitas" su „Švytrūnu", nuėję į Kučinsko 
tva;rtą, paėmė jo karvę, o mudu su „Geniu" kitame tvarte 
paėmėme kolūkiui priklausančią karvę. Abi karves nuve- . 
dėme į Talmontienės sodybą. Kolūkio karvę palikome pas 
ją, o Kučinsko karvę aš su ,,Granitu" nuvedžia.u pas Prie
kulės rajono gyventoją Leoną Rumšą. Vėliau ,,Žaibas" 
karvę iš Rumšos paėmė ir nuvedė į kito kaimo gyventojo 
Stasio Kuzo sodybą, kur ji veikiausiai ir tebėra. Karvę mes 
jam atidavėme už tai, kad jis žiemos metu mums buvo da
vęs mėsos ir lašinių - •150 kilogramų kiaulę. Kolūkio kar
vę „švytrūnas" iš Talmontienės nuvedė pas Bunienę, kur 

· ji :ir tebėra. Iš Kučinsko. paėmėme·karvę dėl to, kad jis 
· yra tarybų valdžios'aktyvistas. 

, 1954 metų birželio mėnesį „Granitas" pasiūlė apiplėšti 
Priekulės rajono Mikužių· kaimo gyventoją Toleikį ir 
Skomantų kaimo gyventoją žemgulį, nes jie esą tarybų 
valdžios aktyvistai. Toleikis- apylinkės pirmininkas. Gy~ 
veno jie kaimynystėje. Maždaug 11-'12. valandą nakties 
,,Granitas" inane, ,,Genį" ir „švytrūną" nuvedė į jų sody
bas. Mudų su „Švytrūnu" užėjome į Toleikio namą, ir jam 
pasiūliau atiduoti mums ·karvę už tai, kad jis dirba tarybų 
valdžios naudai. ,,švytrūnas" ėmė jį mušti, bet aš pasa
kiau; kad nemuštų. Toleikio žmonai liepiau atnešti laši
nių. Ji atpiovė apie kilogramą lašinių ir padavė man. ,,Gra
nitas" ir „Genys" pa1mrė Toleikio karvę ir nusivedė į žem
gulio sodybą. Į Zemgulio na:mą mudu su „švytrūnu" 
įlindome pro langą, nes jis neaticlarė durų. Jam pasakiau, 
kad prieš jį gauta daug vietinių gyventojų skundų, nes jis 
juos skundžia atvažiuojančiam į kolūkį šefui, kad jie 
blogai .dirbą, ir todėl mes paimsime jo karvę. Aš ir „švyt

.. · rūnas'.' surišome visiems žemgulio šeimos nariams rankas, 
liepėme gulėti ir iki ryto iš namų neišeiti. ,,švytrūnas" 
žemgulį spardė kojomis. Mes išlindome pro langą į lau
ką, paėmėme .iš tvarto karvę ir abi karves nusivedėme į 
Talmontienės ,sodybą. žemgulio karvę pardavėme šerne
tienei. Iš jos gavau 509 rubUų, o likusius 1000 rublių ji 
žadėjo atiduoti vėliau. Tačiau mane suėmė, ir ji nespėjo 
pinigų atiduoti. 

J>askutinį kartą dalyvavau apiplėšime prieš dvi . die
nas iki suėmimo, 1954 metų birželio 18 .dieną. Šį kartą 
,,švytrūno" iniciatyva apiplėšėme Rietavo rajono Pajū
rio kaime gyvenantį kolūkio brigadininką. Jį apiplėšėme 
už tai, kad jis yra tarybų valdžios aktyvistas. Į brigadi-

. -, 
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ninka vienkiemį atėjome naktį. Aš su „Geniu" pasilikau 
kieme, o „Svytrūna:s" ir „Granitas" užėjo į vidų. ,,Švyt
rūnas" užlipo ant aukšto ir numetė lašinius ir mėsą. Aš 
radau tris maišus ir sukroviau į juos mėsą. Nuėjome pas 
Bunienę ir palikome. 

Visą laiką, būdamas gaujoje, aš jokių dokumentų ne
turėjau. 

1954 m. birželio 26 d. 

Gumuliauskaitę Genovaitę, Kazimiero d., pažįstu, nes 
1950-1951 metais ji priklausė mano vadovaujamai „Pi
lies" gaujai. 1949 metais buvęs „Dariaus" rajono vadas 
Balčinskas-,,Pušis" ir Auškalnis-,,Laisvė" Gumuliauskaitę 
užverbavo kaip ryšininkę. Ji dažnai lankydavosi mūsų 
slapstymosi vietose, pranešdavo mus dominančias žinias. 
Ne kartą su savo gaujos dalyviais buvau užėjęs į Gumu
liauskaitės namus, kur ilsėdavomės ir girtavome. Gumu
liauskaitė buvo Gailiaus-,,Trimito" meilužė. 

1950 metais į mano vadovaujamą gaują įstojo Gumu
liauskaitės brolis, o tq pačit1 metq lapkričio mėnesį įstojo 
ir ji. Jos slapyvardis buvo „Danutė", ji turėjo vokišką 
šautuvą ir pistoletą, gyveno susidėjusi su „Trimitu". Iki 
1951 metų liepos mėnesio slapstėsi su manimi, o vėliau 
su "Trimitu" ir „Mindaugu" buvo perkelta į Bačkausko
,,Kanto" vadovaujamą grupę. Ten Gumuliauskaitė-,,Danu
tė" išbuvo iki 1952 metų lapkričio mėnesio. 

1951 metq gegužės mėnesį „Dariaus" rajono vado 
,,Pušies" įsakymu aš, Gailius-,,Trimitas",, Pilibavičius-,,Puš
kinas", Stasys Rumšas-,,Vėtra", Auškelis-,,Saliutas", Eituta
vičius-,,Žaibas", Jurėnas-,,Papartis" ir Gumuliauskaitė
,,Danutė" nužudėme Šilalės rajono Uždvario kaimo gyven
tojas Kelpšienę ir Ukmonienę. Žudant Gumuliauskaitė-
11Danutė11 stovėjo lauke, o jas nužudžius, užėjo į vidų ir 
grobė nužudytųjų turtą. Ji paėmė kai kuriuos Ukmonienės 
ir Kelrpšienės drabužius. 

Iš gaujos vado „Pušies" pasakojimo žinau, kad 1952 me
tų birželio mėnesį „Pušis", ,,Kantas", ,,švytrūnas" ir Gu
muliauskaitė buvo apsistoję Mizgirių miške. Pastebėję be
siartinančius liaudies gynėjus, ėmė į juos šaudyti ir, nu
kovę vieną liaudies gynėją*, pasitraukė. 

* 1952 m. birželio 28 d. banditai nužudė Priekulės rajono liaudies 
gynėją Mažutį Praną, Igno s. 
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Kolūkio „žydinti žemė" nariai Petras Bertulis, Albinas Cibauskas ir 
Antanas Viskontas, buržuazinių nacionalistų -.,Vilko" gaujos dalyviq

pasmaugti 1951 m. lapkričio 20 d. 

1952 metų rugsėjo mėnesį Gailių-,,Trimitą" nukovė ka
reiviai. Po to Gumuliauskaitė nebenorėjo pasilikti gaujoje 
ir tų pačių metų lapkričio mėnesį iš gaujos pasitraukė, 
niekam apie tai nepranešusi. 

1954 m. liepos 9 d. 

Gaujos dalyvį Juozą Tautkų-,,Genį" pažįstu nuo 1947 
metų sausio ar vasario, t. y. beveik nuo to laiko, kai 
įstojau į „Rambyno" grupę. Į gaują, kuriai aš vadovavau, 
Juozas Tautkus įstojo maždaug 1952 metų rugsėjo mėnesį 
ir priklausė jai iki suėmimo. Būdamas mano gaujoje, Juo
zas Tautkus-,,Genys" dalyvavo, nužudant brolius Veličkas, 
gyvenusius Priekulės rajono Končaičių kaime. Brolius 
Veličkas 1953 metų gegužės ar birželio mėnesį virvėmis 
pasmaugė, man dalyvaujant, ,,Žaibas'', ,,Bijūnas", ,,Jaunu
tis", ,,Genys" ir „Granitas". 

Maždaug 1949 metų rudenį, ,,Rambyno" gaujai slaps
tantis miške netoli Šilalės rajono Džiuginėlių kaimo, už
verbavau, ryšininku to kaimo gyventoją Kazį Diglį ir jam 
daviau „Kęstučio" slapyvardį. Vėliau gavome iš jo lentų 
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įs.ire:ngti ,bUĮ1keriui, į kurį jis .ateidavo ii:: atnešdavo maisto 
p,r.gųiųtfir (.Į~J!--19.5tmetais Diglys.i dirbą koliikio pirmi~ 
nj,į~tiF · Į<:artą, ;,Įtąmbyno'' grrlpė susittko _ su Digliu. Jis . 
Jia,~ė. • užpuĮ,ti kol~io fenųą;'ir paleistj visus gyvulius. 
Prįę,w;~Pi,gliqf~a,~itilymą„ aš;<,)Yėtrą.j', 11žilvytis", 11Trimi
tas;\~,;)?ųšliina1~.if-,,tųšra" ga-ų;jqs vado ,;,Pu~ies1

-' nurody
_riių::tiiięjQ~ į $i~Įį~ r:ajųną_,K,:ąd~gynų kąiip.ą)r. d:u,· kartus 

· i~ ~uy~ų,qtn~nįnt4tvartųjšJeią9,m.t~ kpl@i<>~ arltlitis. Be.,toJ 
c1~/ :,;'Vęltą'.'I :r, ĮrimJ:t~stl • ir·_,;l,>uikfnasr·- U:įęjprtie. į ·:i{adą.gynų. 
~abno 'g&;ventoJ~ ~tcio tiamą,.j.į pti:uiušėme ir pėrspęjo~ · 
m,ė~ :~l):ėf,jis p:ępiiqętų tacyl;>ą valdžiąl:kt1.rtt kolūkio'. >Apie 
j,p~:daĮyviN'i:w,:ą;, ku~ic1nt kąląl5:i>s;11žinojau iš>Dig!io. Už tai 

: ,,,'friµii:tą$" 'ir .,,Puškinas" Baroį' piitm1~ė; ·. · ' ., · . · 
· .. ·. ,>Į~~~f~ionamo_buvau iškviestas į kię_mą, ktiir sutikau 
aJėjusį KądctgyĮių kaimo gyventoją ęiino1_1aitį. Jis pranešė, 

. kąd'.::mJµ1,e, 'kviečia. kitąs grupėi. va<;l'a,,s Mečys Bačkauskas
,;JĮC:aįĮĮąs,,:'; -'įis: ~1:! savo. vyrais sLąpsto's.į jQ -ųkyje; 11Kantas" 
maų .na1,a:kė, kad Barcis yra tarybų ti"al~žios aktyvistas ir jį 
reikia nUŽudyti. Jis , sakė: ,,Jeigu tu j6 neužmuši, aš su 
$aVO žmoųėmis tai padarysiu". Netoli mūsų stovėjęs Kos- -
tas GaUįus-,,Ęlajū:pas'' (jis priklausė mano. skyriui) pareiš
'kė norą tai atlikti. Jam a~ pasakiau: ,,Eik.ir likviduok jį". 
, ,KlaJunas" ri\isiveae· Batą r a.arztnę7r nwovėi • · -· · --·' ·· · 

iĮ>apildydamas · parodymus apie ryšininką Kazį Diglį-' 
„Kęstutį", nor,iu papasakoti tokį faktą. Maždaug 1951 metų 
spalio ar lapkričio mėnesį aš su „žaibu", ,,Vėtra" ir „Sa
liutu" kažkokiu reikalu buvau n*tį užėjęs į Diglio sody
bą. Jis pasiūlė nueiti pas Šilalės rajono Gvaldų kaimo gy
ventoją Antaną Būdvyl:į ir atimti iš jo 3100 rublių, kuriuos 
jis gavo už parduotas kolūkiui telyčias ir karves. Atėjęs 
naktį pas Būdv'ytį,. kaip pas_ buvusį savo kaimyną, nes 
anik.sčĮau aš • gyvenau Gvaldų ik,aime, ėimiau !Prašyti, kad 
laisvunoru duotų ;pinigų. Tačtaµ jis pasakė ipin:igų neturįs. 
Tada išėjau į lauką ir pasakiau „Mindaugui" ir „Vėtrai", 
kčid Būdvytis pinigų nęduoda. Šiėdu užėjo į jo namą ir 
prfevarfa atėųiė 1500 ar 1800 tublių. , ·' 

1950 metų liepos mėnesį buvo nužudyti Kelpša, jo .žmo
na 'ir ,mofina, Dajoras ir dar vienas pilietis*. Nužudė ,,Kan
to" vadovaujama grupė, priklausanti „Ramby1no" gaujai._ 

} /,• . .· - . 

* 19$0 m. liepos 7 d;-Budrių kaime banditai nužudė Klimą · Antaną, 
Jono s., gimusį 1906 1ą . •.. , : . 
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in tą vakarą papasakojo „Kantas", kad jis eis jų lik-
puotL . . . 

i • Kelpšienė ir Ukinonienė yra visai kiti asmenys. Jos gy
eno Šilalės rajono Uždvario- kaime ir buvo nužudytos·· 
51 metų gegµžės mėnesį, o Kėlpša, Jo žmona ir motina 
, eno Kadagynų kaime ir buvo nužudyti 1950 metais. 
. J951 metų gegužės mėnesį, būdamas „Pušies" gaų.joje, 
J~ ,,~<r~i~o". suržii;ioj~u; ika?)J~vario ~~i1:fiO ~Y:Ventoj~s 
omęne 1~ JOS dukte Kelpsie:r,1e..renka z1mas apie band1-

lapstymosi vietas ir nort susttikti su jais. Jos turi me
gos, iš· kųribs galįma siūti b~n:ditams uniformą; Pra- . 

. gaujos· V!14ui „P:t!§iai", o jis ,pasijilė ma,n, ,,Truµitui". 
uškinui", r,Ž~ibui'', · '!Saliutui", ,,Vėtrai" ir "Pal)<).r~iui" 

.· -s nušauti_. Užėję l jų_ naĮI1ą, · ,,Trimitas"" ,,l'ųškinas" ir 
,Nętra" surišo joms rankas ir, nusivedę į daržinę, nužudė. 

,Aš' buvau kieme. Paskui visi grįžome. į gaujos· buveinę . 
ADSR f., r. !18. l. 30-32, 3i-'35, 55, 
57-59, 61-63, 65-66, 68...,..,...73, 75-82:. 

_Iš .Į. Ta·utkaus-Tautkevič!aus parodymų 

• _ · 1954 m. liepos ·5 d .. 

.. ·_ Buržuazijos valdymo iaikotarpiu tarnavau policijoje: 
1Q28---i1932 metais buvau Kėdainių apskrities Grin~iškio 
valsčiaus nuovados vitšin'inko padėjėju, nuo 1932 iki 
,1936 metų tarnavau Kėdainių .apskrities Pašušvio valsčiaus 
puovados Y'iršininkµ, o vėliau toms pačioms pareigoms 
~buvau , perkeltas į Raseinių apskrities, Tytuvėnų valsčių; 
1940 metų vasario ĮI1ėnesf už · girtavimą buvau atleistas. 

". Hitlerinės' pkupacijos, metu policijoje netarnavau, gy- -
·-venau Šilalės rajorįo Pajudrio kaime 'ir dirbau ūkyje. Tu-
rėjau 80 ha žemės, laikiau samdinių. · 
. . Karui.pasibaigus, bijodamas suėmimo už ankstesnę tar
' ~ybą policijoj~, nuo 11946 metų rudens slapsčįausi krūmuo
.-Se netoli namų: 1947 metų vasario mėnesį sutikau gink

.;luotos gaujos dalyvį Joną Montvydą-,,Bajorą". Su juo bu
:-,yau pažįstamas anksčiau, nes gyvenau. jo kaimynystėje 
~Rietavo .rająno Plunkėnų kaime. Jls pasiūlė stoti į Paula
; vičiaus-,,Rambyilo" gaują .. !Pasiūlymą priėmiau. Montvy
'das nurodė; kur, rasti handttų stoiv:ytklą. !Po ikurio laiko 

* Tautkus-Tautkevičlus Juozas, Juozo, s,, gimęs ,1902 m. Užventyje, 
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:i;:_ada,u•.miške gaujos vadą Paulavičių-,,Rambyną'' su kiltais 
pittrclitifs; Jų buvo apie .· 20. J>aulavičiui pareiškiau notą · , 
Stt\Jti įiga.ują·. Pa\Tiau pdesąiką,. kad būsiu ištikimas gau
jai/it įSipiireigojauginklu-k°'voti prieš _tarybų.valdžią. Po 
toJ>~·ęųčią:vą~ Jo pistoletą. Gavau _,,Genio", ~lapyvardį ir 

. jį'turėjau ikFs1.1ėntitnO; ty: iki '1954 m./birželio 20 d; · 
· .. ,. ·?,_~Mfos .vai1as{Paul,ayičius-,,~am,bynas11; buvo:·nukautas 

,19ąJ(rilėt~'.;):>įrželiC> :trien~sį. oper_acijos ·metu Šilalės rajųno 
QriilĮl:zdų>'l~aiųie. Jam žu:vus, ,,gaują,i em,ė vadovauti Aųta
n~up Jonašas-,;Vilkas", ;ir:ją pradėta . vadinti „Vilko" · gau
ja.· .f ,Jon1;1šo-,,Vilko" ga)lją 1 petėjau 1952 metų rugsėjo 
rnenesį; o: jį pažinojau nuo 1947 metą; ,,Vilko'' gaujoje· 
ve;'.ltįę:u SU'. ,,Ž:aibu", ,,Granitui•,. ·,,'.BUūnu" ir. ,,Jaunučiu". 
1953-:--<:1954 metų žfemą slapsčiausi ·su ·,,švytrūnu". 

. ,;Ra:tQ.byno''. gauja tada turėjo 20-22 · banditus, it ma
nęs, ka~p sęnyv.b amžiaus žmogaus; gaujo,s. vadas nesiunti
nėj,o ,pl_ėšti bei žudyti. Visą laiką su. kitais pasilikdavau 
saugoti ·stovyklos, rinkdavau miške malkas ir padėdavau 
ganJ.inti. maistą. 

1954 m. birželio 22 d. 

"1947 metų vasario m~ne~į Rietavo rajono Kufiipfci·m.1š: 
ke „Rambyno" gaujos~• dalyviai nužudė Šilalės rajop.o " 
Džiųginėlių kaimo gyveųtoją Savicką ir Grimzdų kaimo 
gyventoją Galinską. Juos kaltino tuo, kad yra tarybų 
valdžios aktyvistai, ir dėl to, atsivedę į stovyklą, nužudė. 
Aš buvau: gaujos buveinė]e ir mačiau; kaip.naktį „Karve
lis" ir kiti atvedė Savicką ir .Galinską. Vėliau girdėjau kal
bant, kad juos miške .nužude „Aidas". 

11950 metų ]?alandžio mėnesį „Rambyno" gaujos daly
viai · Venskus~,,Svytrūnas", iPtipalė-,,Karvelis" ir Paulaus
kas-;,Bėgūnas" • nužudė Rietavo rajbno Pupšių kaių:io gy
ventojus:Jurgaitį 'ir iBučą ir dar tėvą _ir sūnų* iš Plunkėnų 
kaimo, vasarą Rietavo rajono Girdvainių kaime. nųžudė · 

· Stankų: Visi nužudytieji, esą, buvo tarybų valdžios akty-
,vistai. . .. · · 

Žip.~u penkis Joimšo-,;Vllko" gaujos įvykdytus· teroris
tinius aktus. 11952 met?is įvairiu laiku Poška, Venskus ir_ 

. * 1950 m. balandžio, 26 d. banditai x'iužudė Kakštą Juozą, gimusi 
1888 m,, ir jo sūnų Antaną, gimusį ffi21 m. . · , 

130 

. ailius nužudė Rietavo rajono Žadvainių kaimo gyvento
. s Lingį ir jo sūnų; ,Lelėnų kaime - senuką*, jis rinko 
lklorą, Pupšių kairųe vietinius gyventojus Venskų su 

infona. Visi nužudytieji, esą, puvo tarybų valdžios akty-' 
vistai. 
· \ · 1953 metų vasarą su Jonušu, Poška ir Venskumi daly
y:ava,u, apiplėšiant Klaipėdos rajono Naujokų kaimo par
. uotuvę. Paėmėme apie 110 kilogramų cukraus, apte 20 lit-

. degtinės, manufaktūros, 4 ar 5 poras pusbačių. 

. 1947 nietų vasario mėnesį 4stojęs į gaują, buvau virėju, 
. pkričio ir gruodžio mėnesiąis priklausiau ,,Pilies" rajo
o štabui. Pąskui., susipykęs su rajono v:adu „Neptūnu", iš 

gaujos pasitraukiau ir iki 1948 metų rugpiūčio · mėnesio 
sla,psčiausi vienas. 'Nuo 1948 metų rugpiūčio iki suemimo 

ė buvau eilinis įvairiose „Rambyno" ir „Vilko" gaujų gru
/pėse. 

1954 m. liepos 5 d. 

Būdamas Antano Jonušo-,,Vilko" gaujoje, 1953 metais 
, clalyvavau, nužudant Priekulės rajono gyventojus brolius 
9Veličkas. Mūsų gauja slapstėsi ,Priekulės rajono miške 
- netoli Švėkšnos. Uždavinio vykdyti ėjo Jonušas-,,Vilkas", 

aš, Eitutavičius-,,Žaibas", Oželis-,,J aunutis", Bačkauskas~ 
,,Bijūnas" ir Poška-,,Granitas". ,,Vilkas" mus nuvedė Į krū
mus netoli Veličkų sodybos ir liepė laukti, o „Žaibą;' pa
siuntė jų atvesti. Netrukus į krūmus atėjo vyresnysis Ve
lička, jis paaiškino, kad jaunesnysis brolis varo naminę 
ir, užbaigęs darbą, ateis su „Žaibu". Maždaug po pusantros 
.valandos jie iš tikrųjų atėjo. Jaunesnysis Velička atsinešė 

· seną šautuvą ir tris butelius naminės: Gaujos vadas liepė 
surišti Veličkoms rankas. Aš sudėjau į maišelį atneštą na
minę, ir maisto produktus. Veličkas nuvedėme į mišką 
maždaug už.trijų kilometrų nuo jų namų. Pradėjo temti. 

'.: Aš ir „Bijūnas" likome saugqti jaunesnįjį Veličką, o Jo
nušas su kitais vyresnįjį nusivedė toliau į mišką. Maždaug 

· po dešimties :ąiinučių sugrįžęs „Žaibas" liepė man ir ,,Bijū
:rmi" paSlkui jį vesti gilyn į mišką jauneSIIlJįjį VeličJ..5,ą. Nu
ėjų.s apie penkiasdešimt mętrų, ,,Žatbas" Veličkai užnėrė 
a,nt kaklo iš virvės padarytą 'kilpą, į kurią įtaisė lazdą ir 
liepė man jį pasni:augti. Aš ir „Bijūnas" atsisakėme, tada 

· * 1952 m. rugsėjo mėn. banditai nužudė kraštotyrininką Untulį 
Matą, . Juozo s,, gimusį 1889 m. 

131 



„Žaibas", sukdamas lazdą, bematant Veličką pasmaugė. Jo 
lavoną apdėjome samanomis, šakomis ir malkomis. Neto
liese mačiau kitus užmaskuojant nužudytojo vyresniojo 
Veličkos lavoną. 

1954 m. lapkričio 20 d. 

Nukovus „Rambyną", gau1a1 vadovavo Jonušas-,,Vil
kas". Gaują sudarė trys grupės, vienai jų vadovavo „Vil
kas". Aš priklausiau „Trimito" vadovaujamai grupei. Ją 
sudarė šie asmenys: aš -,,Genys", vadas Gailius-,,Trimi
tas", Gumuliauskaitė-,,Danutė", Venskus-,,švytrūnas" ir 
Oželis-,,Jaunutis". Vėliau įstojo Venskaus sesuo Birutė ir 
Balandis, jo slapyvardžio nežinau, bet mes jį vadindavo
me „Paukščiu". 

Kartą, 1952 metų vasarą, aš ir „Švytrūnas" pasilikome 
stovykloje, o grupės vadas „Trimitas" su Gumuliauskaite 
ir „Jaunučiu" išėjo ir grįžo tik antrą ar trečią dieną. Su
grįžę jie papasakojo, kad naktį prie Jūros upės sutiko Lin
gį su sūnumi gaudant vėžius. ,,Jaunutis" ir „Trimitas" 
Lingį nusivedė į krūmus, o Gumuliauskaitė pasiliko su 
berniuku. Ji mums pasakojo, kad Lingis labai rėkė ir ber
niukas ją klausinėjo, kodėl tėvą taip smarkiai muša, juk 
jis niekuo nekaltas. Iš pasakojimo supratau, kad jie Lingį 
ir jo sūnų nužudė. 

Tą pačią 1952 metų vasarą, mėnesio neprisimenu, ,,Tri
mitas", ,,Jaunutis" ir „švytrūnas" pasakojo, kad jie Rie
tavo rajono Žadvainių ar Pupšių kaime nužudė Venskų su 
žmona. ,,švytrūnas" sakė, kad Venskuvienė buvo stipri 
moteris ir jam daug teko pasikamuoti, kol jis surišo jai 
rankas. Ji gindamasi perplėšė jam marškinius. 

Iš „švytrūno" pasakojimo žinau, kad Lingis palaikęs 
ryšius su saugumo darbuotojais ir norėjęs su jais susitik
ti, o Venskus su žmona buvę kolūkio aktyvistai, ir dėl to 
gaujos dalyviai juos nužudę. 

Kartą, 1952 metų vasarą, sugrįžę į stovyklą, ,,Trimitas" 
ir „švytrūnas" pasipasakojo, kad jie sugavo senuką, ren
kantį tautosaką. Jis turėjo sąsiuvinį su kažkokiais užra
šais. Jie jį apkaltino tuo, kad jis esąs šnipas. Senukas pra
šęs į mišką nevesti, o nušauti ant kelio, kad žmonės ga
lėtų surasti ir palaidoti. Kaip banditai pasielgė, nežinau. 
Tik vienas jų, ,,Trimitas" ar „švytrūnas", pasakodamas 
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Jon? Venskaus, ,,Pergalės" kolūkio pirmininko pavaduoto
J_o, se111;a ..• 1_952 m. liepos 29 d. trejetas mažamečių vaikų 
liko naslaic1a1s. ,,_Vil}'-o" gaujos dalyviai, prieš nužudydami 
Joną ':enskų lf JO _zmo_ną Gen~ Venskuvienę, visaip iš jų 

tyc101os1, kankmo lf pagaliau pasmaugė virvėmis 

n?rėjo duoti man paskaityti atimtą iš senuko tautosaki
~1mk? ~ąsiuyinį su užrašais, bet antras sąsiuvinį pagriebė ir 
Įmete Į lauzą. 

1955 m. sausio 29 d. 
1950 metų pavasarį aš, ,,Karvelis", Venskus Paulaus

kas ir dar ~ienas apiplėšėme Rietavo rajono P~pšių kai
rr:o ~y:1ent0Ją .Pe!rę Bučienę, neseniai nužudyto apylinkės 
pirm::imko Buco zmoną. Aš į Bučienės namą neužėjau, nes 
s~oveJ_a:1 sa~~yb_oj~, ir tik keletą kartų užsukau į priean
gĮ. K1tr sueJo Į vidų. Paulauskas-,,Bėgūnas" užlipo ant 
au~što ir n:iėt~ _man_mė_~ą, o aš iš prieangio nešiau į kiemą. 
Mesą parsmeseme Į m1ską. 
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1~§.~į;:ąl:,ęN· 1iepe>$. iµėnesį; Jon~11i-,,Vilkū.i". vadovau
Jant,' n)-ij?kęfi.iriesė apiplė~enf parduotuvę (Klaipėdos rajo

. no šH~ųl Jųiė. P~grq,pę:nie degtinės, cuRraus, pusbačių, 
· m.anuf fk,if.ą:4,ą}:ldŲ.·PĮėšia:rit parduotuvę, aš•ėjau 

kienie ..... :,o;,p~$Į\li kartu \su.. kitais. nešiaų į mišką 
, . JtllNš ~č:l~tų. i · · · · \ . · . .. . . . · 

::. ,• .. 1,9'. .. .llJliti~IĮį,: taiJtpat'~eturi~se, apiplėšėme „Vie-
. · ny'l:iė,šI1 '":.· .. · ukf1:f:;,J~ gyvų;litlinky~tės' fertnos iš'Sivedę · į miš-
k:ą ovl;\ęfy~ias, .P~pipvėine ~Jas mėsai; . · · 

.. · ,·;19s~tąi.etų' pa\rašarį'"a,į; :Jonušas-;,Vi:lkas",·Venskus-. 
,,Svyttunas~'· ir Poška~,;Granitas", apiplėšėrą.e Rietavo. ra
jono Pav&khr k.aimb ,gyventoją lgną. Kučinską. Jo ūkyje 

. ~tovėjo ir.kolūkio karvės. ,Aš su Poška užėjau į vidų, kur., 
be miegančių KučinsĮto ir .žmonos; radome kuprotą vyriš- ·· 
kį, RustE:ikt>s pav~r{!e. Jį iš$ivedžiau į lauką ir perspėjau,' 
kad :mes paimsime karvę ir kad niekam apie tai iki ryto 
nepraneštų. Rustėiik.a p:rižądėjo tylėti. . 

Man su. Rusteikp. vėl užėjus į .vidų, Kuči'nskai jau bu
vo atąi%ėlę. Tada, Po~ai pasiūlius, ·mes nuyedėme juo'> 
tris į sandėliuką, ir Poška. mąno pą_duota virve 'surišo jiems 

· rankas: Poto aš·-ir·Jonušas-u-žėj.gme:.4.gcywllų_aptYar,ą įr 
išsivedęmė kolūkio karvę, o Venskus ir Poška iš tvarto 
išvedė· Kučinsko karrvę. Abi karves nusivedėme į Rietavo 
r;<Į.jo'no Spraurlės kaimą. ·· 

1954 metų birželio mėnesį, mes, tie patys, apiplėšėme 
Priekulės rajono Mikužių kainio gyventojus- apylinkės 
pirmininką Joną Toleikį ir Stasį žemgulį. Iš jų paėmėme 
po karvę. Iš Toleikio tvarto karvę išvedžiau aš su· Poška. 

1954 metų birželio mėnesį,. Joriušui vadovaujant, už
puolėme kolūkio brigadininko Antano Stankaus sodybą 
Pajūrio kaime. Priėjus prie namo, aš ir Jonušas pasilikome 
kieme"sargyboje, o Poška ir Venskus užėjo į vidų. Po pen
kiolikos minučių jie išėjo ir padavė man maišą su mėsa 
ir laši~iais; jį nunešiaµ į mišką. . . 

'J)vlem'.dienqms praėjus po apiplėšimo, aš ir Jonušas 
huyome sulaikyti. 

AOSR f., r. 18, l. 26-29, 46~48, 50-52, 109-111. 124, 126-128. 
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Iš li'1dininko A. G a l i n s k o* parodymų 

·.· . 19!:,4 m. spalio 4 d. 

{> < ,19~7, m~_tais ~š vasario_ ·,15 į 16 dieną ginkluotos gaujos 
;.•aiilyvrn1 uzpuol_e mano tevo Galinsko Adomo, Felikso s., 

i_imusio 11897 metais, ūkį, apiplėšė ~odybą ir išsivedė jį iš 
.:riamų. Nuo to laiko apie jo, likimą nieko nežinome, lavo
p.as nesurastas. Aš gyvenau su žmona atskirai nuo tėvo 
':$Halės rajono Para:gaudžio kaime. Tėvas su motina, seseri-
Jni ir broĮiu gyveno už trijų kilometrų nuo manęs Šilalės 
.ra~?~O G!i~zdų ~aime. Banditams išsivedant tėvą ir api
:ple~ant_ u~Į,, na~1e buvo ir matė banditus motina Agota 

(~al~11sk1ene, brohs Alo~zas ~ sesyo Jani~
0
a. Be to, tą nak- . 

tĮ te".'o namuose nak:voJo IĮlUSŲ geras paz1stamas Antanas 
Dargi~,, 30-33 metų, Šilalės rajono !Pipinaujo kaimo gy-
vento1as. · • · 
. . Bandi,tai paėmė du arklius su pakinktais, 150--110 ki

•· lo~ramų mėsos i~ lašinių, apie 200 kilogramų kvietinių 
~!ltų,·200-S~p kilogramų kviečių, visus,vyriškus ir mote
ns~us drabuz1us, patalynę, indų ir daug kitų smulkių 
daiktų. . · . 

· ·· Tėvas buvo a;pyliJ1kės tarybos deputatas ir Šilalės ra-
. •jono Lembo apylinkės pirmininko pavaduotojas. . 

ADSR f., r. 18, l. 90-91. 

\ 

•. Iš liudininkės G. A l m i n i e n ė s** parodymų 
l 

1954 m. rugsėjo 30 d. 

. 1917 metai.s vyras Kazys Alminas dirbo Telšių apskri
ties_ ~1etavo valsciaus vykdomojo komiteto sekretoriumi, 
o sunus Vytautas buvo valstybinės paskolos pasirašymo 
agentas. Gyvenome Pelaičių kaime, kur ir dabar gyvenu. 

.· 1~47 m. gegužės 8 d. vyras ir sūnus Vytautas grįžo na
m_? 1s ~arb~ va_kare, i~. pa~akarieniavę nuėjome mie.goti. 
As nueJau Į m1egamąn, sunus Kazys atsigulė virtuvėje, 
o vyras su sūnum Vytautu užlipo ant aukšto. Maždaug 
12 valandą nakties pabudau, išgirdusi beldimąsi į virtuvės 

·: langą. Kažkas reikalavo atidaryti duris. Pabudęs sūnus , 

* Galinskas Adomas, Adomo· s., gimęs 1927 m. Rietave. 
** Alminienė · Grasilda, Albino d., g\musi 1892 m: Plungės rajono 

Girdvainių kaime. 
\. 
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. ;~~td-ųre;:.Nors ~uvo tamsu, bet pa_stetiėjau, kad 
· -~t;iinl(ltĮoti ~epažįstam,i asmenys. Jie _ manęs 

___ 1'!\ryf:ąs:.J:r sųnų.s. Vytautas. Nujausdama kažką 
.. an_ti,"k!J-r jie y;ra. Yien~s _iš ginkluo

·Ul: ~š .ka:ro.,1:ĮariQ 1nei3eitį, Netrukus 
, ihti į ,lf.:~nib-arttck1:irl~me aš bu-
;ft( -,.iYf . ·ft~itĮt;t, f~ . 

, :r~s- ir.::s:tmuš, • neprf-
·}~~~l/!f :,~Jt!\Įa~~i~ 
·ataftl71a~ ~f, ·'aruf1;t~·1if~šautu

-,tJt Jiep~: giųt\i@:-v"ą.:.~ta~įgU.liau, Jis . 
. . j:~as įr koįas. it, liepę 'ĮlČi )yto niekur .,_ 

; ,;,~;.3:tf:::t:_:r!i~~tė- vy~ą.·,ir,~ą~~-; Į ,Ylttuvę; O._ jš ten 

;,_ite1;ti~-~4~~J~~r <:IanĮimis al~i!~iiU , {aĮŲ_{asi': o_ pas_ku~ 
__ ęJŲSĮ.ff,V;~tuv;ę,. radau sųriaĮ~~in+ųiKaz1,,1ą.m_ ~rgl 

·- · fl~1įr\l~.ojaa,: Su J11<>: nutąrJau ęiti įeikoti vyro ' 
,ntą; IilėĮt1~iį ~em,ą1,jigirąaµJt.eletą_ šūvių 
S<:>a)l)1ies-;pųjęje -(jįš _gyvetlo 'P:ęlaičių kaime už 

-. -_·:,· _____ --" _·· •.e,:; -ų~E-tft;'-:N~~-liet~ _Kazyr 
;~' ptašerto -:nę<;ia.rytj, nęs _ plin,d_itai: gali nužudyti. Todė -

-• ;:!9"~~ P!l~~i~au _ J1amie .. · R,:r,tą;. nuėjusį Į-· Sto~_io_ so.~ybą_, 
is s~~~~-ųs1ų ~aimynų suzmoJau, k~d band1ta1 nuzude 
K:~į.~~Iįį su žn1pna 'Tereęe; manp vyrą _I(a:z;į Alminą ir sū
m1:~~iltitf'Į•.it;s11'Įlkiąi sttže_ide Iglją [)O[ftra1,:ką, jis antrą ar 
Jre~t,_ .4ie,ną mirė Telšių)igoninėje. _, · 
_ ·_;., ~tieftlsi· į .. da:ržlli:ę, -pamačiau. nužudytuosiu~ ir nuo bai-
satIB; r:ęginie> a:palpau. Atgavusi sąmonę, pamačiau, kad esu 

' n~UQS€!: it- gųliu loyoje. :Antrą _ar· trečią diellą vyrą ir sū-
-· nų •I)~Į~įl?Ja,L.Rietavo ėkapinėse. __ · ' · • - i 

-- _ · :'JJ_lu:i.ą_ital·1š ·µtustt: paėmė visą :tnėsą -~ apie -150 _ kilogra-
,:tųų; :~Jt.iįt:ajes, · ;5+::6 J,':en1Ųl.erius · grūdų, drabužių. Pagrobtą 
. t~tąc:~\:JkJ!"(:j't!"ėl•Vežimą irr pašik'.inkę arklį, išsivežė. Arklio 
. iie(Ųfaijgwe/J:> vežimq'.li_audies·g:ynėjai surado Spraudės 
Jm}5"'ke.Ji'.~it-ų -dai(ktų :nerado, · 
> '; ; • _įosl f,). i:, :ia:·~,; 83-85. . l . 

Jonas -Šaulys; _ Steni1)Uų apy
lįnkės · pirminės komjaunimo 
organizacijos · sekretorius, 
J 94,g m. balandžio 30 d.· nu~ 

žudytas kartu · -su šeima 

Pranas Toliušis, Saugų vals
čiaus liaudies gynejai;, nllŽU
\ dytas 1941 m .. rug11ėjo 5 d. 

Iš 'iiudiniriko 'J. R ozu č i o* parodymų 
L. 

1952 in. liepos 6 d. 

1952 m. liepos 5._d. aš, Kazys Norvaišas ir Stasys Ruš-
--kys piovėme šieną Žadvainių miško palcraštyje ir_ Jūro'> 
upės, pakrantėje. ,,Norvaišas šienavo netoli mano namų, 
o aš su Ruškiu buv~u už pusantro a:r dviejų -kilometrų. 
Maždaug 3-4 valandą dienos Kazys Norvaišas atbėgq, 
išsigandęs ir pasakė tankiuose krūmuose radęs du lavo
nus, veikiau~ia tai būsią nužudytų Juozo ir Kęstučio Lingių 
lavonai._ · · ·. . · 
· Atęfęs ·su Norvaišu· iš tikrųjų krūmuose už 300-400 

_ ·metrų nuo mimo nam~ ir apie 50-70 metrų nuo Jūros 
upės•pamačiau du lavonus. A.tpažinau: tai buvo Juozo Lin
gio ir jo sūnaus Kęstučio lavonai. Su Norvaišu" sedome 
į vežimą irk nuvažiavę į Spraudės kaimą,. telefonu prane-
šėme milicijai. · · · _, 

_ *· Rozulls Jųozas, Juozo s., gimęs 1904 m. Klaipėdos rajono Vištiš-
kių kaime. _ · _ · 
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,\~~stuči<>- Lingių lavonai gulėjo tankiuose krū- · 
, . ~ Jįą,:lies' t,iūrint, jų nebuvo. m.atyti. Norvaišas 
Aię),,to, Įtąd;'iĄ :jų sklido smarvė, ties jau smarkiai 

··,·pų,tJ;'. 01\l:>įenf nužudy~iesiems · ant kak;lo pa-
'ęrfaij ,vifvęs~ _ .· ·· 

'. ·it~J;J~\}~}frti•. 

\ 

JURBARKO RAJONE 

Iš G. Kisieliaus* parodymų 

1951 m. rugsėjo 8 d. · 

Vokiečiams okupavus Tarybų Lietuvą, nuo 1941 metų 
-· :rugpiūčio iki 1942 metų kovo mėnesio tarnavau šešių 
. kaimų- I, II, III Pavidaujo, Džiugų, I ir II Kavolių- se

•. niūnu. Paskui buvau perkeltas į Eržvilko valsčiaus savi
valdybę raštininku, kur tarnavau iki 1943 metų lapkri
čio mėnesio. 

Tar~audamas seniūnu, iš valsčiaus viršaičio gaudavau 
įvairius pranešimus; kad valstiečių ūkiai pristatytų oku~ 
pacinei vokiečių valdžiai grūdų, mėsos, svįesto, kiauši
nių, vilnų ir kt. Pranešimus įteikdavau seniūnijos vals
tiečiams ir reikalaudavau, kad jie laiku prievoles įvykdy
tų„ Kaip seniūnas, atskiruose kaimuose šaukdavau susirin
kimus, juose ,raginau valstiečius laiku atlikti grūdų, mėsos 
ir kitų produktų pristatymo vokiečių valdžiai prievoles. 
Be to, siųsdavau valstiečius remontuoti kelių, o žiemą 
jų valyti nuo sniego. Skirdavau pastotes valsčiaus vado
vams vežioti į Tauragę ir"į kitas vietas. , 

Tarnaujant valsčiaus savivaldybėje raštininku, mano 
pareiga buvo tvarkyti apskaitą, kaip valstiečių ūkiai vyk
do mėsos, grūdų, sviesto, vilnos ir kitų produktų pristaty
mo vokiečių valdžiai prievoles, ruošti įvairias žinias apie 
prievolių vykdymą. 

1951 m. liepos 16 d. 

1945 metų liepos ar rugpmc10 _mėnesį į mano sodybą 
atėjo Eržvilko gyventojai Ruibis ir Danilevii:ius ir pasiūlė 
stoti į ginkluotą gaują, drauge kov6tL prieš tarybų val
džią. Aš sutikau ir įstojau į ginkluotą „Pavidaujo" gaują. 
Gaujoje buvau iki sulaikymo, t. y. iki 1946 metų vasaros. 

' ( ' 

* .Kisielius Gaudentas, Mataušo s., gimęs 1905 m. Jurbarko rajono 
Kavolių kaime. · 
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Juozo ir Kęstučio Lingių lavonai gulėjo tankiuose krū
muose, ir, iš šalies žiūrint, jų nebuvo matyti. Norvaišas 
juos rado dėl to, kad iš jų sklido smarvė, nes jau smarkiai 
buvo pradėję pūti. Abiem nužudytiesiems ant kaklo pa
stebėjau užnertas virves. 

ADSR f., r. 18; l. 17-18. JURBARKO RAJONE 

Iš G. Kisieliaus* parodymų 

1951 m. rugsėjo 8 d. 

Vokiečiams okupavus Tarybų Lietuvą, nuo 1941 metų 
rugpiūčio iki 1942 metų kovo mėnesio tarnavau šešių 
kaimų - l, II, III Pavidaujo, Džiugų, l ir II Kavolių - se
niūnu. Paskui buvau perkeltas į Eržvilko valsčiaus savi
valdybę raštininku, kur tarnavau iki 1943 metų lapkri
čio mėnesio. 

Tarnaudamas seniūnu, iš valsčiaus viršaičio gaudavau 
įvairius pranešimus, kad valstiečių ūkiai pristatytų oku
pacinei vokiečių valdžiai grūdų, mėsos, sviesto, kiauši
nių, vilnų ir kt. Pranešimus įteikdavau seniūnijos vals
tiečiams ir reikalaudavau, kad jie laiku prievoles įvykdy
tų. Kaip seniūnas, atskiruose kaimuose šaukdavau susirin
kimus, juose raginau valstiečius laiku atlikti grūdų, mėsos 
ir kitų produktų pristatymo vokiečių valdžiai prievoles. 
Be to, siųsdavau valstiečius remontuoti kelių, o žiemą 
jų valyti nuo sniego. Skirdavau pastotes valsčiaus vado
vams vežioti į Tauragę ir į kitas vietas. 

Tarnaujant valsčiaus savivaldybėje raštininku, mano 
pareiga buvo tvarkyti apskaitą, kaip valstiečių ūkiai vyk
do mėsos, grūdų, sviesto, vilnos ir kitų produktų pristaty
mo vokiečių valdžiai prievoles, ruošti įvairias žinias apie 
prievolių vykdymą. 

1951 m. liepos 16 d. 

1945 metų liepos ar rugpmc10 mėnesį į mano sodybą 
atėjo Eržvilko gyventojai Ruibis ir Danilevičius ir pasiūlė 
stoti į ginkluotą gaują, drauge kovoti prieš tarybų val
džią. Aš sutikau ir įstojau į ginkluotą „Pavidaujo" gaują. 
Gaujoje buvau iki sulaikymo, t. y. iki 1946 metų vasaros. 

* Kisielius Gaudentas, Mataušo s., gimęs 1905 m. Jurbarko rajono 
Kavolių kaime. 
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r Vieną ar du mėnesius buvau eilinis, o paskui „Lydžio" 
apyg,ardos v,adas. ,,Vidmantas" mane paskyrė „Kadagio" 
kuopos vadu. Maždaug 1946 metų kovo ar balandžio mė
nesį mano vadovaujama kuopa buvo pavadinta „Ąžuolu". 

Kuopai priklausė penki būriai: ,,Pavidaujo", ,,Gintaro" 
,,Daktaro", ,,Girdžių" ir „Raimos". 

1945 metų rudenį iš apygardos vado „Vidmanto" ga
vau įsakymą užpulti Gaurę. Įsakymui įvykdyti paskyriau 
du būrius -,,Gintaro" ir „Daktaro". Užpuolimui vadovau
ti pavedžiau „Gintaro" būrio vadui Misevičiui. 

Tiksliai neprisimenu, tą ar sekančią naktį Misevičiaus 
vadovaujami banditai užpuolė Gaurę. Po užpuolimo Mise
vičius-,,Gintaras" man pranešė, kad apiplėšė dvi parduo
tuves ir, kaip jis rašė, nužudė 10 komunistų*. Pavardžių 
,,Gintaras" neišvardijo, taip pat smulkiai neaprašė už-
puolimo aplinkybių. . . . 

Rodos, praėjus dviem dienoms po Gaures uzpuollmo'. 
gavau apygardos vado „Vidmanto" įsakym~ organiz~ot1 
ginkluotą Girdžių užpuolimą. Vykdydamas Įsakymą, 1sa
kiau „Girdžių" būrio v.adui „Viktorui" jo būrio ir vieno 
,,Pavidaujo" būrio skyriaus jėgomis užpulti Girdžius. T~ 
pačią naktį „Viktoro" vadovaujami banditai užpuole 
miestelį. 

!Po užpuolimo „Viktoras" man žodžiu pranešė, kad, 
užpuolus miestelį, buvo nužudyti keli liaudies gynėjai**, 
bet jis nežinojo, kiek jų ir kas būtent nužudyti. 

ADSR f., r. 17, l. 179-183. 

* 1945 m. lapkričio 10 d., užpuolus Gaurę, buvo nužu~yti: va~sčiaus 
milicijos viršininkas Jurgis Papovas, milicininkas Konstantma~ Khm1cas, 
liaudies gynėjai Jonas Stulginskas ir Bronius Bajorinas,_ paruos~ agentas 
Juozas Bastys. Be to, buvo išvesti į mišką ir nužudyti: valsciaus p~r
torgas Vincas Pranskaitis, valsčiaus komsorgas Vytas Leonas, haud1es 
gynėjai Petraitis, Jonas Ringaila ir Augaitis. Ban_ditai . apipl~_šė_ parduo
tuvę, iš valsčiaus vykdomojo komiteto pagrobė rasomąJą masmelę Ir su
naikino dokumentus. 

** 1945 m. lapkričio 11 d. Girdžių užpuolimo me_tu buvo nužudyti: 
Betygalos valsčiaus milicijos įgaliotinis ,Jurgis Kulesausk~s, to patJ~s 
valsčiaus liaudies gynėjai Palis Tautkus ir Stasys Jablonsk1s, Raudones 
valsčiaus liaudies gynėja) Julius Vilimas, Kazys Bagdonas ir Telesforas 
Lukošius. 
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l Iš liudininkės T. B a s t i e n ė s* parodymų 

1951 m. rugpiūčio 8 d. 

Vyrą Juozą Bastį 1945 m. lapkričio 10 d. nužudė gink
luotos gaujos dalyviai. 

1945 metais jis dirbo liaudies gynėju Gaurėje. 1945 m. 
lapkričio 10 d. banditams užpuolus Gaurės valsčiaus 
centrą, vyras nakvojo ·namie. Maždaug 6-7 valandą ryto 
kažkas pabeldė į duris. Mano motina buvo virtuvėje ir 
jas atidarė. Į kambarį įėjo trys nepažįstami ginkluoti ban
ditai ir vyrui sukomandavo: ,,Rankas aukštyn!" Tačiau 
jis rankų nepakėlė. Tada vienas banditas šovė į vyrą iš 
automato ir jį nužudė. Po to banditai pasigrobė mūsų dra
bužius, avalynę, pasiėmė maisto produktų ir išėjo. 

1945 m. lapkričio 10 d. banditai nusiaubė valsčiaus 
vykdomąjį komitetą ir valsčiaus milicijos skyrių. Nužudė 
valsčiaus milicijos skyriaus viršininką leitenantą Popovą, 
liaudies gynėjus Bajoriną, Klimicą ir Stulginską. Be to, 
banditai išsivedė į mišką valsčiaus partorgą Pranskaitį, 
valsčiaus komsorgą ir liaudies gynėjus Augaitį, Petraitį 
ir Ringailą. Banditai nusiaubė ir apiplėšė parduotuvę. 

ADSR f., r. 17, l. 185-186. 

Iš J. Ei d ik o** parodymų 

1945 m. rugpiūčio 21 d. 

Maždaug iki 1944 m. gruodžio 28-29 d. gaujai vado
·,0avo Jonas Bendžius, o jam žuvus - Jonas Kasputis. 

1944 metų gruodžio mėnesį gaujos vado Bendžiaus 
jsakymu sušaudėme Mickūnų šeimą. Operacijoje dalyva
vau aš, Viktoras Vaičekauskas, Jonas Kasputis, šimkus, 
Petraitis, Kazys Karčiauskas, žemaitis, o kitų dalyvių ne
prisimenu. Aš su Petraičiu nužudžiau Modesę Mickūnai
tę, Viktorui Vaičekauskui dalyvaujant, buvo nužudyti bro
liai Mickūnai - Feliksas ir Kazys, bet aš negaliu pasakyti, 
ar jis juos nušovė. 

* Bastienė Teresė, Jono d., gimusi 1924 m. Tauragės rajono Gaurės 
~aime. 

** Eidikas Juozas, Antano s., gimęs 1916 m. Raseinių rajono Valat
kiškių kaime. 
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šeimą išžudė vien už tai, kad ji buvo lojali tarybų val-
džios atžvilgiu ir padėdavo jai. . . . . 

Drauge. su Viktoru Vei~eka~s~u ap~audz~au apylm~~s 
pirmininko padėjėją Stasį SauklĮ, Į kuq paleidau 4-5 su
vius. Vaičekauskas taip pat į jį šaudė. Stasys šaukl~~ bu
vo sunkiai sužeistas. Už ką mes į jį šaudėme, aš nezmau. 
Vaičekauskas man sakė, kad jį reikia truputį pagąsdinti. 
Prieš tai jis man pasakojo, kad jie šauklį jau anksčiau bu-
vo apšaudę, ir šis po to atsisakė nuo darbo. , . 

Mūsų gaujos dalyviai Bendžius, Va~čeka1;1sk~~• š1mkus 
ir Kasputis apšaudė milicijos darbuotoją G_nga1tĮ, bet _ap
šaudymo rezultatų nežinau, tik žinau, kad JO nenukove. 

ADSR f., r. 136, l. 237. 

Iš V. Vai č e kaus ko* parodymų 

1945 m. rugpiūčio 21 d. 

Iki 1942 metų balandžio mėnesio gyvenau tėv? ū~yj e: 
o paskui laisvu noru išvykau į :Vo~ietiją: kur _Į_stoJau. lc 

karo mokyklą. Joje išbuvau 9 _menesms. Is pradz1ų 6 m~
nesius mokiausi drauge su vokiečiais. Karo mokyklo_1e 
buvo 160 klausytojų. Dėstė joje vokiečiai, mokyklo_s vir
šininkas buvo kapitonas Baumangardenas. Mus moke var
toti ginklą, mokė, kaip kovoti su ~a~~b~n~ais part~~a?-a~s. 
Baigę mokyklą, buvome aprengti c1v1hma1s drab~z1~1s ir, 
bet kur įsitaisę, turėjome neoficialiai ~lirbti sl~~toJOJ e po
licijoje arba policijoje, pranešinėti apie tarybm1ų_ ~a:tlza
nų buvimo vietas, pralįsti į partizanų grupių s1;1,d.et! 1~ s_1:-
daryti galimybę policijai arba gestapui jas sutnuskmt1, 1s
aiškinti tarybinius tarnautojus, dirbusius 1940-1941_.~~
tais ir pasilikusius okupuotoje teritorijoje, t~ip pat 1sa1s
kinti vokiečių valdžia nepatenkintus asmems. _ 

Mokykloje mes turėjome kitus vardus ir pavardes. As 
buvau Motiejus Paukštys. 

Atvykę į Lietuvą, niekam, net artimie:m~ gim~nėm_:>, _ne
turėjome pasakoti apie savo mokymąsi ir ap1~ bu~1mą 
savo, kaip slaptų gestapo darbuotojų, dar:tą. -y-1sų pirma 
prisistatėme Šiaulių apskrities gebitskom1sarm. ~a~~v~s 
dvi savaites Šimkaičių valsčiuje, pradėjau dirbti e1hmu 

* Vaičekauskas Viktoras, Petro s., gimęs 1921 m. Raseinių rajono 
Aukštašlynio kaime. 
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policininku, o po pusantro mėnesio buvau perkeltas į Ra
seinius. Dirbau policijoje iki 1943 metų liepos mėnesio. 
Vėliau buvau perkeltas į Vilniaus krašto Svyrių apskritį. 
1944 metų kovo mėnesį, !būdamas girtas, užmušiau vokie
čių žandarą; už tai buvau suimtas ir įkalintas Vilniaus 
kalėjime. Iš kalėjimo išlaisvino Raudonosios Armijos da
lys. Per frontą nuvykau į Šimkaičių valsčių, ir čia buvau 
mobilizuotas gynybiniams darbams vokiečių kariuomenei. 
Vokiečiams pasitraukus, gyvenau namie iki 1944 met11 
gruodžio 9 d., t. y. iki įstojau į ginkluotą nacionalistų 
gaują. 

Mūsų gaujoje vokiečių nebuvo, bet jos vadas Bendžius 
pasakojo, kad miške yra vokiečių parašiutininkų, nuleis
tų organizuoti ginkluotai lietuvių gaujų kovai prieš ta
rybų valdžią. Jie buvo J3irbiliškės miške. 

Ginkluotos „Nemuno" gaujos dalyviai, jų tarpe ir aš, 
nurodymus gaudavo iš gaujos vado Bendžiaus, o paskui 
iš Eidiko. 

ADSR f., r. 136, l. 238-239. 

Iš liudininko J. M i e kūno* parodymų 

1945 m. rugpiūčio 14 d. 

Nužudytasis Feliksas Mickūnas yra mano giminaitis -
pusbrolio sūnus. Neturėdamas savo žemės, jis dirbo sam
diniu ir gyveno už pusės kilometro nuo manęs Paalsio 
kaime. 

Feliksas Mickūnas nužudytas 1944 metų gruodžio pa
baigoje. Būdamas namie, vėlai vakare išgirdau kažką šau
dant toje pusėje, kur jis gyveno, ir nutariau pasislėpti, 
kad kulka manęs nekliudytų. Man atrodė, kad šaudė iš 
automatų. Po kelių minučių liovėsi šaudyti, ir aš nuėjau 
miegoti. 

Rytą išėjau į kiemą pažiūrėti, kas galėjo šaudyti, bet 
nieko neradau. Mano anūkas, paėjęs kiek toiiau nuo na
mų, griovyje aptiko nužudyto Felikso Mickūno lavoną. 
Jis buvo pusiau nurengtas. 

Tą patį vakarą nužudytas ir Felikso Mickūno brolis 
Kazys. Jis irgi dirbo samdiniu. Jo lavonas rastas tik trečią 

'" Mickūnas Jurgis, Tadeušo s„ gimęs 1871 m. Jurbarko rajono Pa
alsia kaime. 
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dieną Paslauckynės miške. Seserį Modesę Mickūnaitę ban
ditai nužudė namie. 

Iš žmonių girdėjau, jog mano giminaičius nužudė ban
ditai už tai, kad jie buvo lojalūs tarybų valdžiai ir padė~ 
davo komunistams. Taip pat girdėjau, kad juos susaude 
Eidikas, Bakutis, Vaičekauskas, Petraitis ir kiti banditai. 

Dar prieš tai, taip pat 1944 metų gruodžio pabaigoje, 
Paalsio kaime už pusės kilometro nuo. mano namų bu;'o 
nužudytas Polskis, kuris dirbo savo ūkyje. Nužudymo pne
žastis buvusi ta, kad jis pranešęs milicijai apie pasalą, ku
rią gauja rengė milicijos darbuotojams. 

Pamituvio kaime minėtieji banditai užpuolė šauklį. 
kuris dirbo apylinkės pirmininku ar pirmininko pavaduo
toju. Užpuolimo metu šauklys buvo sužeistas. 

ADSR f., r. 136, l. 240-241. 

Iš S. Girdžiau s* parodymų. 

1948 m. liepos 16 d. 

1946 metų gruodžio mėnesį ųžmezgiau ryšius su gink
luotos gaujos vadu Pocevičiumi, ,,Rapolo" ir „Jurgio" sla
pyvardžiais, ir jis mane užverbavo į gaują. Mano slar:iy· 
vardis „Povilas". 1947 metų balandžio mėnesį iš gau1os 
vado gavau karabiną ir 5 šovinius. 

1947 metų liepos pirmosiomis dienomis aš su Juozu 
Valenčiumi Pocevičiumi, Zaturskiu ir Rudžiu dalyvavau, 
apiplėšiant 

1

Joną Pocevičių, gyvenantį Jurbarko yalsčiaus 
Gudelių katme. Aš ir Rudys ėjome sargyb'l. p~1e nai_no, 
o kiti užėjo į vidų ir paėmė 5 kilogramus lasm1ų, 7 kilo
gramus duonos, 3 litrus nami:1ės degtinės._. Pa~~g~o~tus 
produktus atsinešėme į Valenciaus namą, cia 1sgereme 
litrą naminės ir suvalgėme dalį lašinių. Likusius produktus 
išeidami išsinešėme. . 

•1947 metų liepos pabaigoje su Pocevičiumi, Zaturskiu .. 
Rudžiu ir Gudelių kaimo gyventoju Juozu Valenčiumi no
rėjome apiplėšti Praną Pratapą; jis gyveno Ju_rbarko val~

. čiaus Girdžių,kaime. Atėję prie namo, pamateme, kad vi
duje yra kareivių, todėl grįžome atgal. 

· * Girdžius Stasys, Jurgio s., gimęs 1926 m. Jurbarko rajono Dargių 
kaime. 
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1948 metų balandžio pirmosiomis dienomis su Valen
čiumi, Zaturskiu, Rudžiu ir dviem broliais Kisieliais nužu
dėme komjaunuolį Jocaitį. 

Broliai Pranas ir Juozas Kisieliai tris dienas buvo pa
saloje prie Jocaičio namo, laukdami jo pareinant iš Jur
bar~?, o kiti buvo krūmuose už 400 metrų. Jocaičiui 
p_ar~Jus namo, visi banditai suėjo į jo sodybą. Pranas Ki
s1_elms pro langą šovė iš automato. Paskui visi suėjome į 
vidų, kur jau gulėjo nušautas Jocaitis. Mes· pagrobėme 
kostiumą, laikrodį, portfelį. Viską pasiėmė broliai Kisie
liai. Vėliau Pranas Kisielius ir aš iš tvarto išvedėme tri
metį jautį, nusivarėme į Miliušių mišką ir papiovėme. 
Mėsą nuvežėme į Kisielių namą, kur išbuvę apie 5 die
nas, suvalgėme. 

1948 metų balandžio 9 d. naktį nuėjome į Jurbarko 
v_alsči~u~ An_tkalniškių kaimą, į Štriupkaus sodybą, no
redam1 JĮ, kaip tarybinį darbuotoją, nužudyti. Rudys Za
turskis ir Pocevičius, surišę rankas, išvedė jį į kiemą; kur 
Pranas Kisie_lius iš jo paties šautuvo jį nušovė. Aš ėjau 
sargybą. Štnupkaus namuose pagrobėme dvi poras bal
tinių, paltą, laikrodį, šautuvą. Pagrobtą turtą sukrovėme 
į Štriupkaus vežimą ir važiavome Girdžių miško link. Ne
privažiavę trijų kilometrų, aš ir Rudys nuėjome namo, o 
kiti - į Kisieliaus ūkį. 

ADSR f., r. 136, l. 219-220. 

Iš liudininkės M. J o e ai t i e nė s''' parodymų 

1948 m. balandžio 3 d. 

1948 m. balandžio 2 d. mūsų šeima pavakarieniavo apie 
1~ val~n?ą vakaro. Po vakarienės vaikai ėjo gulti. Nuėjo 
~uegoh ir vyresnysis sūnus Zenonas, tik vakare parėjęs 
1s Jurbarko, kur dirbo valsčiaus vykdomajame komitete 
agronomo-techniko pareigose. Aš ir vyras Antanas Jocai
tis dar sėdėjome prie stalo, kai išgirdome smarkiai lojant 
mūsų šunį. Vyras nuėjo pažiūrėti, kas ten yra. Praslinkus 
kelioms minutėms, 12 metų sūnus Jonas man pasakė: 

,., Jocaitienė Marijona, Antano d., gimusi 1907 m. Jurbarko rajono 
Lukšių kaime. 

10 Knn-inos žudikų p,~d,:Js 
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Zenono Jocaičio, komjaunuolio, Jurbarko va,lsčiaus DžDT vykdomojo 
komiteto agrotechniko laidotuvės 

,,Mama, pas mus atėjo banditai ir koridoriuje šaukia tė
vui „rankas aukštyn!" Aš liepiau vyresniajam sūn~i ~~
nonui greičiau keltis ir bėgti slėptis. Jis greit ats1ke_le, 
pasiėmė kelnes ir švarką,- jie gulėjo ant si~-yan_:os10::, 
mašinos,- ir norėjo grįžti prie lovos, bet nespeJo zengti 
nė dviejų žingsnių, kai pro langą (langinės nebuvo u_žda
rytos) banditai šovė iš automato. Sūnus Zenonas gnuvo 
veidu žemyn ir mirė. 

Po to su vyru į vidų užėjo keturi ginkluoti bandit~i, 
reikalaudami, kad vyras atiduotų jiems ginklus, nes 112 

žiną, kad sūnus, kaip tarybinis darbuotojas, turėję~ pisto
letą ir šautuvą. Vyras atsakė, kad jokių ginklų mu~ų na~ 
muose nėra. Banditai, nukreipę į jį automatą, pnverte 
atsiklaupti ir persižegnoti. Įsitikinę, kad mes ginkl~ _ne
turime, banditai liepė vyrui atsistoti ir visą mūsų s~1mą 
suvarė į gretimą kambarį, liepdami klauptis ant gnndų. 
Duryse stovėjo vienas banditas su šautu~u ir saugoJo, kad 
niekas neišeitų iš namų. Kiti trys dare namuose kratą, 
imdami, kas jiems patiko. Keletą kartų jie vyrą buvo išve
dę ir vėl atvedę į kambarį, reikala~~ami p~rodyti,_ kur ):ra 
plėškės ir kiti pakinktai, nes noreJo pas1kmkyt1 arklius 
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ir išsivežti prisiplėštą turtą. Krata truko iki 12 valandos 
nakties. Paskui banditai, pasigrobę mūsų turtą, pasišalino. 

Iš viso į kambarį mačiau užėjusius šešis banditus. Jie 
pagrobė trejų metų juodmargį jautį, 50 kilogramų rugių, 
50 kilogramų kviečių, juodą vilnonį vyro kostiumą, mano 
vilnonį juodos spalvos kostiumą, trijų metrų languotos 
medžiagos atraižą suknelei, maždaug 35 kilogramus kiau
lienos, sūnaus Zenono amerikietišką 17 akanenų laikro
dą, kuris buvo jo kelnių kišenėje, juodus sūnaus pusbačius, 
mėlyna su balta juostele trijų metrų gelumbės atraižą 
kostiumui, parkerį ir kt. Be to, jie paėmė sūnaus dokumen
tus: komjaunimo bilietą, karinį bilietą ir tarnybinį liudi
jimą. 

Visi banditai buvo apsiginklavę automatais, pistoletais 
ir granatomis. 

ADSR f., r. 136. l. 223-224. 

Iš liudininko K. š t r iu p kaus* parodymų 

1948 m. birželio 24 d. 

1948 m. balandžio 9 d. vakare, apie 22 valandą, tėvas 
ilsėjosi, aš ruošiau pamokas, nes mokiaus vidurinėje mo
kykloje, o motina gamino vakarienę. Staiga kažkas pa
beldė į duris. Motinai priėjus prie durų, nepažįstamas 
asmuo paklausė: ,,Ar galima sužinoti, kur čia kelias į 
Jurbarką?" Motina paaiškino, kad kelias į Jurbarką labai 
arti. Tada nepažįstamasis, neužėjęs į vidų, pasišalino. Ne
praėjo nė 5-8 minučių, kai vėl pasigirdo beldimasis į du
ris. Motina atidarė duris. Tas pats nepažįstamasis pareiškė 
negalįs eiti į Jurbarką ir pasiliksiąs pas mus nakvoti. Tė
vas jam pasakė: ,,Mūsų bute negalima nakvoti, nes kam
barys mažas". 

Apžiūrėjęs kambarį, nepažįstamasis kreipėsi į buvusį 
pas mus kaimyno Miškausko berniuką (apie 14 metų), sa-' 
kydamas: ,,Einam, parodysi man, pas ką galima pernakvo
ti". Miškauskui su nepažįstamuoju rengiantis išeiti, į vidų 
užėjo du ginkluoti banditai ir liepė niekam iš kambario 
neišeiti, nes priešingu atveju jie nušausią. Vienas jų ėmė 
daryti kambaryje kratą, o kitas tuoj palindo po lova, ir, 
ištraukęs tėvo šautuvą, kurį jam buvo davę Jurbarko 

* štriupkus Kazys, Antano s., gimęs 1930 m. Kaune. 
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milicijos darbuotojai, nupiovė jo diržą. Pirmasis. banditas 
tuo diržu surišo tėvui rankas, o antrasis- mano. 

Nepažįstamasis; anksčiau užėjęs į, kambarį (jis buvo 
apsirengęs civiliniais drabužiais), išėjo į kiemą ir po 5-
10 minučių sµgrįžo, apsivilikęs karišką milinę, prie diržo 
kabėjo pistoletas· ir granatos. 

!Pasigrobę tėvo drabužius ir portfelį su dokumentais, 
banditai išsivedė jį surištomis rankomis į kiemą neva- ark
lio pakinkyti, Q mums uždraudė išeiti iš kambario. Praslin

. kli$ 10-:--15 minučių, kieme pasigirdo šūvis._ 
Aš ir motina, banditų išgąsą.inti, r.iki · aušros į kieIĮ1ą 

nėjome. Balandžio 10 dienos' rytą, išėję į 'kiemą, pamatėme 
nužudytą· tėvą. Jo galvoje buvo kulkos žaizda. 

ADSR f., r. _ 136, l. 221-'--222. 

Iš S. Z i č k a u s* - parodymų 

1950 m. gegužės 10 d. -

Nuo l948 -'metų birželio pabaigos prikl~usiau ginkluo
tai . ,;Eimučio" vadovaujamai gaujai, o maždaug nuo 
1948 metų spalio mėnesio, ,,Eimučiui" '"tapus , rajono va
du, gaujai vadovavo „Rykas". Mano slapyvardis buvo 
,,Benys", o nuo 1948 metų rugsėjo mėnesio -,,Vasaris". 
Pirmąjį slapyvardį davė „Eimutis", man įstojus į gaują. 
Jam aš prisiekiau, kad iš gaajos nepasitrauksiu-ir kovo
siu' prieš tarybų valdžią. Priesaiką daviau maždaug už mė
nesio po to, kai įstojau į _gaują. . .. 

:1949 metų rUJdenį, mėnesio neprisimenu, mane perkėlė 
į ,;Kęstučio" apygardos štabą. Čia buvau štabo viršininko 
,,Jūros'' asmeniniu sargyl;>iniu. Turėjau automatą, pistole
tą ir granatą. 

1948 metų rudenį „Eimučio" gaujos banditai, man daly
vaujant, nužudė du· valstiečius, gyv~nusius Tauragės 
a,pskrities, berods, Gaurės va,lsčiaus Globių. kaime. Juos 
nužudė naktį „Eimučio" nurodymu. 

Antrą nužudymą, kuriame dalyvavą.u, mūsų gauja 
įvykdė maždaug 1948 metų gruodžio mėnesį. Gaujai vado
vavo „Rykas". Mes nužudėme du Eržvilko valsčiaus Butai
čių kaimo 'gyventojus ir du kažkurio kito kaimo-gyven-

* Zičkus St~pas, Petto s., gimęs 1926 m. Tauragės rajono Mozeriš
kės,kaime. 
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tojus. 'Iš pradžių nuėjome į Butaičių kaimą. Kazys Levic
kas-,,J?a~yt, ,,Bronius" ir aš užėjome į namą, kur buvo 
du ~yrai ir moteris. Vieno jų pavardė buvo Jablonskis. 
Suns~ ~uos ?u vY'.ru~, 1?-es p_alaukėme( kol sugrįš kiti 
?.and1t~i, ~une .nueJo Į kitą kaimą. Vėliau sužinojau, kad 
Jie nuzude du zmones. Sugrįžus gaujai, mes nužudėme ir 
•!uos_ du vyrus. Vieną jų aš nųšoviau iš pistoleto. Juos·nu-
zudeme „Ryko" įsakymu. · 

Kiek prisimenu, vieno nužudytųjų pavardė buvo Lin
gaitis . 

1950 m. rugpiūčio 10 d. 

1948 metų rugpiūčio ar rugsėjo mėnesį Purviškių miš
ke ,:Eimučio'.' _gauja nužudė apylinkės pirmininką* iš Tau
raĘes apsknt1es Batakių valsčiaus Mickiškės kaimo. Jį 
n~zudant, n~~al~avau, ~iktai mačiau, kai banditai pirmi
nm~ą at:ve~e Į :r~us~~• a~1e v~lan?ą mušė ir tardė, o paskui 
nusivede grlyn Į m1ską ir nusove. " 

!-,tvesti_ į 1?-~~ką _ apylinkės pirmininko nuėjo Jonas 
Stoskus-,,EunutIS , huno vadas, Vladas Peč.kauskas-,,Sa
tur~as", ,,Bronius", arba „Linas", ir iP.ranas Strainis, mūsų 
~adi?a~as „Pran~iškumi". Jie išėjo vakare, o sugrį
io_ tiktai rytą, a,tslViesdami apyliln:kės pirmininką. Jį tardė 
ra1on~ vadas „Gediminais",- jis tuo metu buvo mūsų sto
vykloJe. Kvoto_s metu negavęs iš pirmininko pageidauja
~ų P?rodymų'. ,;,Gediminas" įsakė jį nušauti. Įsakymą 
Įvykde „famutIS r „Rykas" ir „Laimutis". 

~949 metų rudenį „Ryko", gauja, dalyvaujant rajono 
vadui „Eimučiui", nužudė Petraičio šeimą, susidedančią iš 
4 asmenų, ji gyvėno Tauragės apslųities Gaurės valsčiaus 
Stirbaičių kaime. . 

Petraičio šeimos nužudyti nuėjo Jonas Stoškus- •Eimu
tis", Jonas Naubaras-,,Lyras", ,,Eimučio" pavactu'~tojas, 
„Broni1:1~", a~ba „Li~as", ~azys Levickas-,,Dagys", Petras 
Mockaihs-,,Zigmas." ir Izidorius Mockus-,,Rykas". 

Petraitis mūsų gaujai buvo žinomas nuo 1948 metų. Jis 
gyv~i:io :1;~toli Purviš~ių miško, ir mes ne ·kartą buvome 

•pas J_l uzeJę pavalgyti ir naminės išgerti. Vėliau „Rykas" 
ir.!'famutis" _pradėjo Petraitį įtarti, kasJ. jis yra tarybų val
dzios aktyvistas, ir nutarė jį su šeima nužudyti. Iš kur 

* 1948 m. rug,piūčio 19 d. banditai nužudė Sprainį Joną, Simos. Me-
lagiškės apylinkės pirmininką. ' 
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,,Rykas" ir „Eimutis" turėjo a~ie Petrai~į tokių ž~n~ą_neži
nau, bet daugelis iš mūsų gauJos dal"Y":1ų tebela~k~ J~. ,,sa
vu" žmogumi, ir todėl kilo didelis gi_nca~, ar reiki~ J! nu
žudyti. Pavyzdžiui, ,,Lyras" buvo uz ta1, _kad nuzudY:11~ 
reikia kuriam laikui atidėti ir surinkti papildomų „kaltės 
įrodymų. Dalis banditų, jų tarpe ir aš, manė, kad pakaktlį 
nužudyti tiktai Petraitį, ne_liečia~t šeimos, n:s. mu~s at~o.~ 
dė perdaug žiauri bausme. ~aciau „RXkas ir ''.Eimutis_ 
atkakliai laikėsi savo sprendimo, pareiskę, kad Įsakymas 
yra įsakymas ir jį reikia vykdyti. . . . , 

Sugrįžę į Purviškių mišką, bai:dita~ papas~koJo, k~? 
nužudė Petraitį, jo žmoną, seną uo_svę ~r da_r :vi_e1:ą vyns: 
kį - Petraičio ar jo žmonos. brolĮ. ~z~~vmm1 !:VYk~y~~ 
visiškai pakako keturių banditų, kune eJo su '.'Elm~<;m 
ir „Ryku", todėl mane ir tris ki~'!-s _,,Ei~utis_" palik? miske_. 
Be to, ant mano kojos buvo iskilus1 votis, kun trukde 
vaikščioti. . 

Prisimenu tokį atsitikimą. 1949 metų vasarą, ~ai „Ry
ko" gauja buvo Purviškių miške, ,,Zi~mas" _ir „Algis" gavo 

Ryko" leidimą nueiti į kaimą ir pasigrobti sau por~ batų. 
Sugrįžę į mišką antrą ar trečią ~~rą, j~e J?~J_>a~akoJo, }'-ad 
prie namo, kurio šeimi1_1~nką ~'?reJo ~piplesti, JU~s. aps~u~ 
dė kareiviai. Jie pradeJo atsisaudyh, ? ~?ckaitis-,,Zig 
mas" pro langą metė į vidų granatą ir uzi_n?se te_n ~i:vusią 
moterį. Apie tai mes sužinojome po savaites, kai kiti ban
ditai pabuvojo įvykio vietoje. 

ADSR f., r. 100, L 148-150, 157-159, 

Iš liudininkės J. · D a u g i r d a i t ė s'' parodymų 

1950 m. rugpiūčio 12 d. 

Tėvas - Daugirdas Jonas, J~n~ s., gimę~- 1902 11_1e~~i:, 
gyveno Jurbarko apskri_ties _Erz~ilk? vals~ia_us MilaIClll 
kaime ir dirbo savo ūkyJe. JĮ nuzude _ban?i~a1. . . • 

1948 m. gruodžio 16 d. vakare, musų ser~nai ;111ie?anL, 
kažkas ėmė belstis į kambario duris, k_ur_ mi~goJ_o te:7~s. 
Tėvas duris atidarė, ir į vidų užėjo banditai. Kiek _JŲ sueJo, 
negaliu pasakyti, nes buvau kitan:e k~1!1baryJe. Į_ t~ 
kambarį, kuriame buvau aš su motma, JeJo du band1ta1, 

* Daugirdaitė Janina, Jono d., gimusi 1930 m. Raseinių rajono Vadž
girio miestelyje. 
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vienas - apsiginklavęs kulkosvaidžiu, kitas šautuvu. Vie
nas jų ėmė reikalauti iš motinos dokumentų. Motina at
sakė, kad dokumentus yra pametusi. Banditai pradėjo da
ryti kambaryje kratą, paėmė pinigus - apie 500 rublių, 
mano auksinį žiedą ir kitus daiktus. Išeidami į kambarį, 
kuriame buvo tėvas, jie, grasindami mirtimi, įspėjo mus 
iki ryto niekur iš namų neišeiti. Tėvą jie išsivedė. Rytą 
daržinėje radome jį nužudytą. Jo rankos buvo surištos. 

Tą naktį banditai nužudė ir mano brolį Daugirdą Al
fonsą, gimusį 1927 metais, Jurbarko apskrities Eržvilko 
valsčiaus Rudžių kaimo gyventoją Antaną Jablonskį. Juos 
nužudė Antano Jablonskio daržinėje. Tą vakarą, prieš nu
žudymą, brolis Alfonsas nuėjo į Rudžių kaimą pas kažkurį 
gyventoją nusipirkti naminės, bet kaip jis pateko pa-, 
J ablonskį, nežinau. 

ADSR f., r. 100, L 168-169. 

Iš B. S k r i d los';, parodymų 

1949 m. gruodžio 25 d. 

Mane suėmė 1949 m. gruodžio 25 d. bunkeryje, esan
čiame Vilkijos apskrities Seredžiaus valsčiaus Armėniš
kių kaime. Sulaikant iš manęs buvo paimta vokiškas šau
tuvas, pistoletas „TT" ir šovinių. 

Nuo 1944 metų rugpiūčio mėnesio gyvenau nelegaliai, 
o vėliau laisvu noru įstojau į ginkluotą „Velnio" vado
vaujamą gaują. Pastaruoju metu priklausiau „Žalgirio" bū
riui, kuris veikia Jurba,riko apskrities Veliuonos, Raudonė:; 
ir Stakių valsčių, Vilkijos apskrities Seredžiaus valsčiaus 
ir Raseinių apskrities Šimkaičių valsčiaus teritorijoje. Mū
sų gauja slapstėsi Burenių miške. 

1950 m. vasario 28 d. 

Fašistinei Vokietijai užpuolus Tarybų Sąjungą, 
1941 metais įstojau į Seredžiaus valsčiuje sudarytą gink
luotą būrį. Jam vadovavo Pavetovos kaimo gyventojas 
Pranas Podleckis. Būriui priklausiau iki 1941 metų liepos 
vidurio. Turėjau šautuvą, jį gavau iš Podleckio, 

Kartą, parėjęs namo, pastačiau šautuvą ir pradėjau 
skustis. Tuo metu mano ūkyje pasirodė Raudonosios 

* Skridla Bronius, Prano, s., gimęs 1916 m. Leningrade. 
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Armijos karys, matyt, nespėjęs pasitraukti su savo daliniu. 
Pamatęs jį, čiupau šautuvą ir, jam užėjus į kambarį, su
komandavau: ,,Rankas aukštyn! 11 Jis rankų nepakėlė, ir 
aš jį nušoviau. Po to nuėjau į Seredžių ir apie tarybinio 
kario nužudymą pranešiau Podleckiui. Jis pasiuntė veži
mą lavono atvežti. Podleckis paėmė dokum€ntus, o lavo· 
ną kažkuriam piliečiui liepė užkasti. 

. Su manimi ginkluotam būriui priklausė broliai Joku
bauskai - Modestas ir Bronius, gyvenę Seredžiaus vals
čiaus Armėniškių kaime, mano brolis J anas Skridla ir Be
nadas Pečiulis, taip pat iš Armėniškių kaimo. Visi minėti 
asmenys, išvijus vokiečius iš Lietuvos, priklausė ginkluo
tai gaujai. Juos nukovė kareiviai operacijos metu. 

1949 m. gruodžio 26 d. 

1941 metų liepos mėnesį laisvu noru įstojau į 2-ąjį sa
visaugos policijos batalioną, jis dislokavosi Kaune, Miš
ko g. Nr. 13, gimnazijos patalpose. 10 dienų ėjome sar
gybą prie aprangos ir maisto sandėlio. Rugpiūčio inėnesį 
2-ojo bataliono 2-oji kuopa, kurioje tarnavau, buvo nu
siųsta į Gaižiūnų poligoną, netoli Jonavos; čia mes saugo
jome ginklų sandėlį, kuris buvo paliktas, Raudonosios Ar
mijos dalims pasitraukiant. Sargybą prie sandėlio ėjau tris 
mėnesius. Kartą, būdamas tarnyboje, netyčia susižeidžiau 
iš raketinio pistoleto ir buvau nusiųstas į Kauną gydytis. 

1941 metų gruodžio pradžioje mūsų 2-asis batalionas 
buvo pasiųstas į Minską. Aš pasilikau Kaune kaip sužeis
tas ir kiek vėliau, nebenorėdamas daugiau tarnauti, iš
vykau į Seredžiaus valsčių, kur visą likusį hitlerinės oku
pacijos laikotarpį dirbau savo ūkyje. 

Tarybų Lietuvą išvadavus iš hitlerinių okupantų, bijo
damas atsakomybės už tarnavimą policijos batalione, nuo 
1944 metų vasaros, apsiginklavęs vokišku šautuvu ir „TT" 
pistoletu, slapsčiausi savo ūkyje Seredžiaus valsčia~s Ar
mėniškių kaime, specialiai įrengtame bunkeryJe, o 
1945 metų sausio mėnesį laisvu noru įstojau į ginkluotą 
gaują, kuriai priklausiau iki suėmimo. Mano slapyvardis 
,,Pykuolis". 

1945 metų gegužės mėnesį, būdamas „Velnio 11 vado
vaujamoje gaujoje, dalyvavau Seredžiaus užpu?!ime. ~e~ 
redžių užpuolė apie 60 banditų. Aš buvau grupeJe, kuna1 
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l 
Juozo Adomaičio, kolukio „Gegužės pirmoji" pirmininko, TSKP na

no laidotuvės, 1951 m. gegužė 

buvo ?uotas ~~davinys apsupti karinę įgulą, kad kareiviai 
ne_galetų ~t~_1ti ! pagalbą saugumo ir milicijos darbuo
!OJan_is, kai Jle b1;1s_ užpulti. Prisiartinę prie įgulos, mes ap
sa~~em_e sarg}'.'bmms. Prasidėjus susišaudymui tarp ka
r:1v1':l IT banditų, kareiviai atsišaudydami atsitraukė už 
tll~o. _IT ~egal~jo_ suteikti paramos VRM valsčiaus skyriui, 
ka:.J! uzpuole kita banditų grupė. Trečioji grupė nutraukė 
rysms ~arp_ Seredžiaus ir apskrities. Per užpuolimą buvo 
nukauti 9 llaudies gynėjai*. 

_ 1949 metų rugsėjo pabaigoje aš ir Napalys Jonyla
,,Sernas11, grupės vyresniojo Zenono šmuilos- Kovo" va
doyaujami, nuėjome į Seredžiaus valsčiaus Armėniškių 
kaimą p~s ap~lmkės .?eputatą Macevičių. Mes jį kvotė
me,. kaltmdam1, ~ad JIS turįs ginklą ir esąs tarybinis ak
tyvistas, o paskm kartu su žmona sušaudėme. 

. * 1 ~45 m. birže~io mėn. iš 7 į 8 d. Seredžiaus užpuolimo metu nuo 
nacional~stų rankos zu-:o šie liaudies gynėjai: Lionginas Ananka, Petras 
Antana1tis, Pranas Jancauskas, Jonas Kavaliauskas, Vladas Kazlauskas, 
Vytautas Mikuckas, Benadas Palšauskas, Vytautas Poškus, Zenonas Ras
tauskas, Jon~s Stankus, Bronius Šuklinskas ir valsčiaus vykdomojo ko
miteto paruosų agentas (pavardė nenustatyta). 
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1949 metų lapk,ričio mėnesį dalyvavau, Padubysio kai
me nužudant Stašinską ir apiplėšiant prie Padubysio ma
lūno esančią parduotuvę. Toje operacijoje dalyvavau aš, 
Jonas Bartušas-,.Uikrainietis", Napalys Jonyla-,.šernas", Ze
nonas Smuila-,.Kovas", Astrauskas-,.Zigmas" ir būrio va
das, ,.Juliaus" s,lapyvardžiu. 

Mūsų grupė įvykdė eilę nužudymų, kuriuose aš neda
lyvavau. Pavyzdžiui, 1949 metų vasarą būrio vadas „Ju
lius", ,,Zigmas" ir kiti viename Seredžiaus valsčiaus kaime 
nužudė valstiečius Roglą ir Kemzūrą. 

1945 metais dalyvavau, užpuolant Veliuoną. Tačiau už· 
puolimas mums buvo nesėkmingas. Aš buvau būrio vado 
grupėje. Puolant VRM valsčiaus skyrių, būrio vadas buvo 
sunkiai sužeistas. Likę be vado, atsišaudydami turėjome 
pasitraukti. 

1950 m. sausio 2 d. 

Nuo 1945 metų rudens, kai per Veliuonos užpuolimą 
mirtinai sužeidė gaujos vadą „Velnią", priklausiau „And
rikio" vadovaujamai gaujai. ,.Andrikį" kareiviai nukove 
1949 metų pavasarį. Tada perėj,au į „Juliaus" vadovauja
mą „žalgirio" būrį, kuriame veikiau iki sulaikymo dienos. 
,.Žalgirio" būrio vadas yra pavaldus tėvūnijos vadui Ge· 
dučiui-,.Samui". Jo tėvūnija priklauso „Kęstučio" apy· 
gardai. 

1950 m. sausio 4 d. 

Dalyvavau, įvykdant šiuos nužudymus. 
1949 metų sausio mėnesį būrio vadas „Andrikis" man 

ir Jonylai-,,Šernui" pranešė, kad Seredžiaus valsčiaus Ar
mėniškių apylinkės pirmininkė Antanina Ambrutytė, 
27 metų, yra tarybų valdžios aktyvistė, ir ją reikia nužu
dyti. Jis paskyrė mums susitikimo vietą Pavetovos kaimo 
gyventojo Stasio Kregždano ūkyje. 

Sutartu laiku aš ir „šernas" ėjome susitikti su „Andri
kiu", bet, dar nepasiekę Kregždano ūkio, išgirdome tame 
rajone šaudant, todėl į susitikimą nebėjome ir su „šer
nu" nutarėme dviese nužudyti Ambrutytę. Atėję prie 
namo, kur ji gyveno, per langą paklausėme jos tėvo, ar 
ji namie. Tėvas atsakė, kad duktė yra išėjusi į vakarėlį 
pas Antaną Ambrutį, gyvenantį tame pačiame Armėniškių 
kaime. Nuėjome prie Antano Ambručio namo, ir aš pro 
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l~ng~ pamačia~;, ka? Am?~:1tytė_iš t~krųjų yra vakarėlyje. 
~i~piau „še!nm . atidaryti is kondonaus duris į kambarį ir 
is sautuvo Ją nusoviau. 

1948 metų _pabaigoj: ar 1949 metų pradžioje šmuila 
~an pap~s~~oįo, k~d vieną kartą Burbynės miške jis su
ti_ko Armei:~skių ~aimo _gyventojus Joną Macevičių ir Ka
ZĮ O:e1:tą, ye yare na_m~~ę degtinę ir jį pavaišino. Išgėręs 
namm_es, Smu_i~a dave Jiems pažiūrėti savo pistoletą, o 
pas~m p~ste?eJo, kad Macevičius lyg norėjęs iš to pistole
to J~ _nus~.ut1. Tada š~uil_a pistoletą tuojau pat atsiėmė, 
o veliau is .oren!o su~moJo, _!(atl Macevičius iš tikrųjų jį 
noreįę~,, nuzu?-ytt. Apie . t~i Smuila. pranešė būrio vadui 
,,~~lm~ .. _,_J1;1h1;1s pavede Jam, man ir Jonylai sekti Mace
v1cių, 1saiskrnti, k1;1r ji~ vaikšto ir su kuo susitikinėja. Kar
tą 1949 met~--~paho vidury vidurnaktį mes trise sutikome 
J~mą Mace_:7icių krūmuose Šil_aitynės kaime. Į mūsų klau
sim~s, ~ą Jis ten _V:ei~ia'. ji~ nieko neatsakė. Tada mes jį 
nusivede:1:e net?h JO uk10_, ir šmuila iš pistoleto jį nušovė. 
~o t? 1;:1eJ~u 12ne Maceviciaus namo ir, pasibeldęs į langą, 
~~~yieciau _JO ~~~ną_?le_ną Macevičienę į kiemą. Kai tik ji 
iseJo, Smmla suvm is pistoleto ją sužeidė o aš dar šoviau 
iš šautuvo ir ją nužudžiau. Macevičius bu'vo apylinkės de
putatas. 
. Maždau_l.! !949_ m~t~ lapkričio pabaigoje dalyvavau, nu
zudant kol1:1k10 pirm~nmko pav.?duotoją Stašinską, jis gy
veno neto_h P~dubysio ~varo. Sią _opera_ciją įvykdė būrio 
va.do „Juliaus vad_ovauJama grupe, kuną sudarė: aš, Bar
~~sas: ~strauskas, Smuila ir J onyla. Stašinską nužudė, už
eJęs Į J.~ namą, ~art_ušas. ~š su kitais ėjau kieme sargybą. 

. Stasmską nuz1;1dei:ne del to, kad jis buvo kolūkio pirm1-
111nko pa:7aduot0Jas_ ir aktyviai pasisakydavo už kolūkinę 
statybą Lietuvos kaime. Be to, Bartušas pranešė būrio va
du_i :'.~uli:1i", kad Stašinskas yra nusistatęs mūsų atžvilgiu 
pnesiska1. 

1950 m. vasario 3 d. 

. . 1949 m~tų _rud~nį ~š'. Jonyla, Smuila ir Bartušas apiplė
sem:. apylinkes pirmmmką Docką, gyvenantį Seredžiaus 
val~~ia~s Pavamba_lio kaime. Iš jo pagrobėme apsiaustą (jį 
pasiemiau sau), dvi poras kelnių, švarką ir apie 400 rublių. 

ADSR f., r. 91, l. 143-148, 151-152, 156-157. 
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Iš liudininkės E. A m b r u t y t ė s* parodymų 

1949 m. sausio 8 d. 

1949 m. sausio 6 d. apie 10 valandą ryto sesuo Antosė 
Ambrutytė išėjo į Armėniškių pradžios mokyklą pravesti 
susirinkimo liaudies teisėjų bei tarėjų rinkimų klausimu. 
Namo ji sugrįžo apie 5-6 valandą vakaro. Po vakarienės 
atėjo tolima giminaitė Anelė Ambrutytė. Ji su seserimi 
Antose ir su apylinkės sekretoriumi Jonu Damažeckiu bu
vo susitarusi savo tėvo Antano Ambručio namuose su
rengti vakarėlį. 

· Vakarėlyje buvo labai daug jaunimo iš visos apylinkės. 
šokiai užsitęsė iki 12 ar 1 valandos nakties. Paskui visi ap
sirengėme ir aš su seserimi Antose, muzikantu pusbroliu 
Augustu, jo žmona, kaimynu Stasiu Zelenkumi, Vytu Pa
nasavičiumi ir Zenonu Paulausku išėjome iš Antano Amb
ručio namo, bet dar kieme susitikome su jonu ir Antanu 
Kazakauskais, Antanu Žilvinsku, Jonu Mazurka ir dviem 
nepažįstamais jaunuoliais. žilvinskas ėmė prašyti muzikan
tą Augustą Ambrutį ir mano seserį Antosę grįžti atgal, nes 
jie yra atėję iš kito kaimo ir nori šokti. 

Kadangi jau buvo vėlus laikas, mes nebenorėjome grįž
ti, bet Žilvinskas nesiliovė prašęs ir pagaliau mes visi su
grįžome į Antano Ambručio namą. Po pirmo šokio, kuris 
truko 15-20 minučių, pasigirdo šūvis, ir iš karto sesuo 
Antosė, kuri stovėjo prie sienos, ėmė silpti ir kristi ant že
mės. Pribėgusi prie jos, ėmiau klausinėti, kas jai yra, bet 
ji nieko nesakė, tik paprašė gerti. Anelė Ambrutytė atnešė 
vandens, bet Antosė čia pat nusilpo ir nuo žaizdos mirė. 
Aš, Modestas Kazlauskas ir Albertas žaukas pakėlėme ją · 
ant rankų ir nunešėme į kitą kambarį. Visi dalyvavusieji 
vakarėlyje išsigandę išsivaikščiojo. Prie sesers lavono iki 
ryto pasilikome aš, Augustas Ambrutis, jo žmona ir Anta~ 
nas Budrys. 

Sesuo Antosė buvo sužeista į krūtinę, kulka praėjo 
kiaurai. Nuo §ios žaizdos ji ir mirė. 

* Ambrutytė Elena, Stasio d., gimusi 1918 m. Jurbarko rajono Armė
niškių kaime. 
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Sausio 7 d. rytą, man parėjus namo, motina ėmė klausi-
1:ėti, k1:1r An~osė. Nenorėdama jos gąsdinti, pasakiau, kad 
JI pare_1~,_ o te~o paklausiau, ar kas nors naktį nebuvo pas 
~us uze~ęs. Jis -~tsakė, kad vėlai naktį kažkas pasibeldė 
Į langą, ir nepazĮstamas vyriškas balsas paiklausė ar An-
t~s~ ~~~e. P_ravėręs duris, tėvas pakvietė nepažįstamąjį 
uze1tĮ Į vidų ir pasakė, kad dukters Antosės namie nėra. 
~epažį~_tamasis norėjęs iš apylinkės pirmininkės gauti re
?~st~a~IJOS blanką. Tėvas jam nurodė, kad Antosė yra iš
€JUSI Į vakarėlį. Tada nepažįstamasis pasišalino. 

ADSR f., r. 91, l. 158-159. 

Iš liudininko A. D o e k o s* parodymų 

1950 m. vasario 8 d. 

,, Nuo 1945 iki 1950 metų, gyvendamas Seredžiaus vals
c1_aus Pa:va:rnbalio kaime, dirbau Pašilių apylinkės pirmi
nm~u. Šių ~etų sausio mėnesį turėjau nuo pareigų atsisa
kyti, nes gmkluotos gaujos dalyviai grasino mane nužu
dyti, jei pasiliksiu apylinkės pirmininku. 

1949 m_~tų spalio mėnesį, apie 20 val. vakaro, į mano 
sodybą ~t~Jo k~turi ginkluoti banditai: du užėjo į vidų, 
o_ du pas~hko kieme. Banditai mane su šeima pastatė prie 
si_enos, vienas mus saugojo, o antras ėmė rinkti daiktus. 
Jie pagrobė ~~sarinį tamsiai mėlyną apsiaustą, vilnonį 
kost_m_mą, ~traizą. kostiumui, porą pusbačių, keletą porų 
baltmių, _apie 5 kilogramus vilnos, apie 7 kilogramus rie
balų, 4 kilogramus sviesto ir 400 rublių pinigų. 

Išeid~mi li~pė daugiau nebedirbti apylinkės pirminin
k_u, gr~si?dam1, kad jeigu ir toliau tose pareigose pasilik
srn, tai kitą kart~-~ane ir šeimą išžudys. Jie perspėjo, jog 
mekam nepranesciau, kad mane apiplėšė. 

Iš d~lyv~vusių apipl~šime aš ir kiti šeimos nariai paži
nome tik vieną - Smmlą, anksčiau gyvenusį Seredžiaus 

k 
. * Docka Antanas, Mykolo s., gimęs 1895 m. Kauno rajono Daučionių 

a1me. 
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valsčiaus Armėniškių kaime. Jis turėjo pistoletą ir kulko-
svaidį ir saugojo mus,_ pastatyt~s prie sienos: . 

Iš vietinių gyventoJų kal~ų. zmau, ~-ad Skndla yra gmk
luotos gaujos dalyvis, bet as JO nepazĮstu. 

ADSR f., r. 91, l. 163. 

Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjų grupė, 1950 m. 

Iš liudininkės P. S t a ši n s kie nė s* parodymų 

1949 m. lapkričio 23 d. 

Praeitą naktį, t. y. iš lapkričio 22 į 23, į mūsų sodybą 
atėjo nepažįstami asmenys, jie, pašvi;_tę žibintu pr<? langą, 
manęs paklausė, kur vyras Jonas Sta~mska_s. At~akiau kad 
nėra namie. Po to jie pareikalavo atidaryti duns. 

* Stašinskienė Petronė, Prano d., gimusi 1909 m. Jurbarko rajono 
Padubysio kaime. 
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Atidarius duris, į vidų uzeJo du ginkluoti banditai ir 
vėl teiravosi, kur vyras. Pakartojau, kad nėra namie, kad 
jis, berods, nuėjęs į Padubysio malūną. Tada jie pradėjo 
krėsti butą. Viename kambaryje surado vyrą ir ėmė jį 
klausinėti, kiek išdavęs žmonių. Jis atsakė nieko neišda
vęs. Banditai liepė jam gulti virtuvėje ant grindų, o kai · 
atsigulė, vienas jų iš pistoleto šovė į galvą. Po to jie pa
sišalino. 

Vienas banditas buvo vidutinio ūgio, apsirengęs kariš
kai, apsiginklavęs automatu ar šautuvu, tiksliai neprisime
nu, o antro žymių negaliu pasakyti, nes buvau labai persi
gandusi ir neįsižiūrėjau. 

ADSR f., r. 91, l. 160. 



l 
RASEINIŲ RAJONE 

V. T r i lupai č i o* asmeninis parodymas 

Aš, Trilupaitis Vytas, gimiau 1924 m. _Ra~eini':l. apskri
ties Girkalnio valsčiaus Šilininkų kaime. Tevai turejo 53 ha 
žemės. Pradėjau mokytis Milašaičių pradži?s m<:>kykl~~e, 
ją baigęs, stojau mokytis } Rasei?ių _valsty?i?ę gimna~ij~
Vokiečių okupacijos metais mokiausi Rasemių valstybm~
je gimnazijoje ir gyvenau pas savo dėdę Vedecką Parasei-
nių kaime Raseinių valsčiuje. . . • . 

Užėjus Raudonajai Armijai, stojau m<?k~tls. ! tą pacią 
gimnaziją, kuri buvo Betygalos miestelyje_ ir eJ~u !_ 8~tą 
kl,asę. Rudenį, 1944 m. lapkričio 22 d., visi gimnazistai, lle
čiamų mertų, gavome šaukimus į kariuomenę. Nuvykome 
į komisariatą, kuris buvo Šiluvoje. Buvo kalbama, kad 8-to::; 
klasės į kariuomenę neims. Įėjus keliems _gi_I?nazistams,_ra
sirodė, kad juos paėmė. Tada mes, likus1ej1, nusprendeme 
grįžti _kiekvienas į ~avo namus. . . 

Kada grįžome į Silininkų kaimą, mano brol~s Mecys_ su 
savo kaimynais buvo susitvėrę į gaują, į kun~ para_i:p_no 
stoti ir mane. Aš sutikau. Gaujoje jau buvo Gudzev1crns 
Jonas, Antanas ir Jonas Rusai1 Sabutis Antanas. Mano 
brolis man davė rusišką šautuvą. 

Mūsų gauja lankėsi daugiausia Šili~inkų, R_aitininkų, 
Mankūnų ir Kejėnų kaimuose ir viduryje tų kaimų e~an
čiame Lokupio miške. Tame miške buvo nuo ~aro pal_1ktų 
bunkerių, kuriuose mes apsistodavome,_ bet _v1~name ilg~: 
nebūdavome; juos keisdavome; valgyti atsmesdavom~ 1s 
namų arba pavalgydavome pas apylinkės gyventojUS. 
Maisto atsargų jokių nesudarinėjome. . 

Gruodžio mėnesį, neprisimenu, kurią dieną, apsistoj?•~~ 
visa gauja pas Niunevičių, Olgavos kaime. Ten Sabuhs is 

* Trilupaitis Vytautas, Stasio s„ gimęs 1924 m. Raseinių rajono Ši
lininkų kaime. 
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kažkur suzmojo, kad Jocius gavo automatą, ir įsakė vi„ 
siems eiti paimti Jocių. Nuėjome visi, buvo kartu ir Sa
butis. Man ir broliui liepė eiti į kambarį, kadangi mes Jo
ciaus nepažinojome. 

Pasibeldę prisistatėme kaip milicija ir prašėme atida
ryti duris. Kai tik duris atidarė, mano brolis ištraukė Jocių 
už durų, ir tuo momentu iš namo į mus pasipylė automato 
šūviai. Sargyboje stovėję banditai - Rusai, Sabutis, Ber
vingis - pradėjo šaudyti iš šautuvų į Jociaus butą, o Niu
nevičius iš kulkosvaidžio. 

Atsivedėm Jocių iki Niunevičiaus visi kartu, ir nuo 
Niunevičiaus Sabutis liepė mano broliui, Rusui Antanui ir 
Bervingiui nuvesti jį į krūmus ir nušauti. Likusieji nuėjom 
į Niunevičiaus butą, o tie trys sugrįžę gyrėsi, kad į Jocių 
šovė visi trys iš karto. Naktį iš Niunevičiaus išėjom ir nu
ėjom į Lokupio mišką. 

Neilgai trukus po to nuėjom iš vakaro pas vieną vals
tietį, nežinau jo pavardės, nutarę ten būti iki kito vakaro. 
Po pietų pas tą valstietį atėjo kažin koks nepažįstamas pi
lietis, kuriam Sabutis liepė neišeiti ligi vakaro. Vakare, kai 
kėlėmės iš to valstiečio į kitą vietą, tą žmogų Sabutis ve
dėsi su savimi ir, nusivedęs kokius du kilometrus nuo to 
ūkio, nušovė iš pistoleto. Po to daugiau nieko nesame nu
žudę. 

Aš nusprendžiau pasitraukti iš gaujos, eiti į karinį ko
misariatą ir įstoti į ka.riuamenę. šautuvą palikau kitiems 
banditams; pasiėmęs maisto, nuvykau į komisariatą. Ten 
dirbo mano bendraklasis Barauskas Antanas, kuris pasiūlė 
pasilikti dirbti kariniame komisariate. Aš taip ir padariau. 

ADSR f., r. 136, l. 193~194 

Iš liudininko B. J o e i a u s* parodymų 

1956 m. gegužės 22 d. 

Sūnų Mečislovą Jocių, gimusį 1924 metais ir gyvenusį 
Raseinių apskrities Girkalnio valsčiaus Verėdovaitės kai
me, naktį iš 1944 m. gruodžio 4 į 5 d. banditai išsivedė iš 
namų ir nužudė. Tuo metu aš dirbau Didžiulių apylinkės 

* Jocius Benadas, Antano s., gimęs 1899 _m. Raseinių rajono Skirų 
kaime. 
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pirmininko pavaduotoju. Tą naktį namie nebuvau, nakvo
jau pas to kaimo gyventoją Aleksą Nekrašiq. Namie bu
vo žmona Ksavera Jocienė, sūnus Stasys, jo žmona Stasė, 
sūnus Mečislovas ir duktė Karolina. 

1944 m. gruodžio 5 d. rytą pas Nekrašių atėjo mano 
žmona ir papasakoJo, kad naktį pas mus buvo atėję gink
luoti banditai. Jiems pasibeldus į duris, sūnus Mečislovas, 
manydamas, kad aš parėjau, atidarė duris ir, pamatęs ban
ditus, bėgo į kambarį, bet banditai ėmė šaudyti, jį sulaikė 
ir išsivedė iš namų. Vyresnysis sūnus Stasys iš namų pa· 
bėgo pro kitas duris. 

Mes pranešėme Girkalnio valsčiaus VSM organams, bel 
tąsyk mūsų neapklausė, nes naktį iš gruodžio 4 į 5 d. ban
ditai užpuolė Girkalnio miestelį ir buvo nužudytų žmonią 
Praėjus kelioms dienoms, mūsų kaimo gyventojas Alfon
sas Pocius atsitiktinai aptiko sūnaus Mečislovo lavoną 01-
gavos kaimo rajone, krūmuose, griovyje prie Kauno
Klaipėdos kelio. Lavonas buvo nurengtas, jame buvo daug 
žaizdų, atrodo, padarytų peiliu ir šaunamuoju ginklu. Jį 
palaidojome Ugionių kaimo kapinėse. 

Kas dalyvavo sulaikant, išvedant iš namų ir nužudant 
sūnų, nemačiau, bet žmona man sakė, kad ji iš balso pažino 
Romą Niunį, Olgavos kaimo gyventoją, nes anksčiau dirbo 
jo ūkyje ir jį gerai pažinojo. Su juo buvo dar trys jai ne
pažįstami banditai. 

Be to, tuo metu slapstėsi kaip banditas Olgavos kaimo 
gyventojas Vilčinskas Klemensas, Viktoro s., kuris vėliau 
iš gaujos pasitraukė ir buvo pašauktas tarnauti Tarybinėje 
Armijoje, bet netrukus dėl ligos buvo palE;iStas namo. Kar
tą, užėjęs į Girkalnio valsčiaus VSM skyrių, budinčiojo 
kambaryje susitikau Vilčinską. Žinodamas, kad jis slaps
tėsi kaip banditas ir galėjo žinoti, kas nužudė Mečislovą, 
aš jo apie tai paklausiau. Vilčinskas pasakė, kad jis pats, 
nužudant mano sūnų, nedalyvavo, bet girdėjo iš Romo Niu
nio, jog sūnų nužudė jis - Niunis, broliai Trilupaičiai ir 
Barauskas. 

Sūnų Mečislovą nužudė kaip tarybinį aktyvistą, nes jis 
buvo komjaunuolis, padėdavo vykdyti tarybų valdžios 
priemones ir rengėsi stoti į VRM ar VSM mokyklą. 

ADSR f., r. 136, l. 196-197. 
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Iš liudininkės Z. K l e n a u s k a i t ė s•,1: parodymų 

1945 m. balandžio 12 d. 

1944 metų gruodžio 15 d. vakare pas mano brolį Ani
cetą atėjo Bronius Barauskas ir Romualdas Niunevičius iš 
Olgavos kaimo ir ėmė jį agituoti stoti į ginkluotą gaują. 
Prieš įstodamas į gaują, jis turėjo nužudyti tris komunis
tus. Brolis pareiškė Barauskui ir Niunevičiui, kad jis taip 
nedurys ir į gaują nestos. 

Maždaug apie pirmą valandą nakties į mūsq butą atėjo 
trys ginkluoti vyrai, kurie perspėjo mano motiną Eleną 
Klenauskienę, kad jos namuose bus jq būrio banditų gauja 
ir kad ji nebijotą Paskui jie paklausė, kur yra mano 
brolis Anicetas. Motina atsakė, kad jo nėra namie. Tačiau 
iš kito kambario atėjęs Niunevičius pareiškė, kad Anicetas 
Klenauskas yra namie. Tada banditai, Barausko ir Niunevi
čiaųs padedami, suėmė Anicetą ir netoli nuo namų sušaudė. 

Iš trijų atėjusių banditų aš pažinau tik vieną - Žukaus
ką iš Didžiulių kaimo. 

ADSR f., r. 136, l. 233 

Iš V. B abi č o*'~ parodymų 

1963 m. vasario 4 d. 

1944 metų rudenį buvau pašauktas stoti į Tarybinę Ar
miją, bet nestojau ir pradėjau slapstytis. Iš pradžių slaps
čiausi namuose Tauručiu ir IlgižiL1 kaiųrnose, o paskui -
miškuose. Susidarius ginkluotai gaujai iš šaukiamojo am
žiaus vyrų, aš tapau grupės vyresniuoju. Visi mes buvome 
ginkluoti. Aš turėjau automatą. Slapstėmės daugiausia 
Skirvainių-Paliepių miškuose. 

1944 metų gruodžio pradžioje, tada mes buvome apsi
stoję Skirvainių-Paliepių miške, kita ginkluota gauja nuo 
Betygalos atsivedė pas mus surištomis rankomis vyrą. Be· 
tygaliečiai man: pasakė, kad tai esąs Petrauskas, kaip jie 

* Klenauskaitė Zinaida, Juozo d., gimusi 1926 m. Raseinių rajono 
Mituvos kaime. 

**Babičas Vaclovas, Mato s., gimęs 1918 m. Raseinių rajono Dar
butų kaime. Iki sulaikymo gyveno ir dirbo Radviliškio rajono PociūntJ 
tarybinio ūkio arklininku. 
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išsireiškė -,,špionas", ieškąs, kur kas slapstosi miškuose. 
Iš betygaliečių pamenu Rudžianską ir Čiapą. Aš tuojau 
pradėjau tardyti Petrauską. Klausinėjau apie ginklą, bet jis 
nieko neatsakė. Tada ėmiau mušti jį lazda. 

Kai Petrauskas staiga pašoko ir ėmė bėgti, kiti vijosi jį, 
pasigirdo šūviai. Aš irgi vijausi ir šaudžiau iš automato. 
Netrukus Petrauską pasivijo ir grąžino atgal į mišką. Kaž
kas vėl šovė. Priėjau prie sunkiai sužeisto į vidurius 
Petrausko. Jis gulėjo ant žemės. Prikišau prie jo galvos 
automato vamzdį ir paleidau šūvių seriją, tuo pribaigda
mas jį. 

Po to įsakiau užkasti lavoną, kas ir buvo padaryta. 
1944 metų gruodžio pradžioje, mano vadovaujamai 

ginkluotai gaujai tebesant Skirvainių------,Paliepių miške, pas 
mus atėjo ginkluotas banditas Grigalius. Grigalius mums 
tada sakė, kad jo tėvo žemės sklype gyvenąs kažkoks ta-
1ybinis pareigūnas ir lyg turįs ginklą. Jam pasiūlius, mes, 
nedidelė ginkluota grupė, nuėjome pas nurodytą žmogų. 
Vėliau sužinojau, kad to žmogaus pavardė buvo Bagackas. 

Kažkas užėjo pas Bagacką į namus. Paskui ir aš įėjau. 
Bagacką suradome ant namo aukšto ir naktį išsivedėn7 

į kiemą. Nuėjus nuo namų gal vos šimtą metrų, suko
mandavau jam bėgti. Kai tik Bagackas pradėjo bėgti, tuo
jau įkandin į jį iš automato šoviau. Po manęs šovė Griga
lius. Bagackas nugriuvo, ir Grigalius suriko: ,,Daugiau 
nebeatiminėsi žmonėms žemės!" 

1944-1945 metų žiemą su ginkluotos gaujos dalyviais 
prie Betygalos susišaudėm su liaudies gynėjų grupe. Tuo
met mes greit pasitraukėme ir aukų nebuvo. 

Prisipažįstu padaręs minėtus nusikaltimus, taip pat esu 
kaltas dėl to, kad, kai registravausi 1945 metų pavasarį, 
organams nepranešiau apie šiuos nusikaltimus ir neprisi
pažinau juos padaręs. 

Mano vadovaujamos ginkluotos gaujos dalyviai iš pra
džių slapstėsi savo namuose, o vėliau pradėjo slapstyti'i 
miškuose ir tapo ginkluotais tarybų valdžios priešais. ko
vojo prieš vietinius tarybų valdžios atstovus. 

ADSR f., r. 136, l. 199-201. 
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Iš liudininko S. C ia p o* parodymų 

1962 m. rugsėjo 12 d. 

Mūsų ginkluota gauja, vadovaujama Rudžiansko ir Sta
sio Žičkaus, jokio pavadinimo neturėjo, slapyvardžių mes 
taip pat neturėjome. 

Iš pradžių aš buvau be ginklo, bet kai pradėjau slaps
tytis miškuose kartu su kitais, gaujos vadas Rudžianskas 
man davė neveikiantį kulkosvaidį. 

Minėtoje ginkluotoje gaujoje išbuvau apie dvi savaites. 
Per tą laiką kartu su kitais dalyvavau dviejuose teroristi
niuose užpuolimuose. Pirmą kartą norėjome nužudyti tuo 
laiku dirbusį valstybės saugumo organuose Joną Jocių, 
o antrą kartą užpuolėme ir sušaudėme Betygalos apylinkės 
pirmininko pavaduotoją Rapolą Petrauską. 

1944 metų pabaigoje, vėlyvo rudens metu, mūsų gauja 
buvo susirinkusi pas Jagučionių kaimo gyventoją buožę 
Rašių. Gaujos vadas Rudžianskas pastebėjo beeinantį per 
lauką pa~uglį Alfonsą Pesecką. Pašaukęs jį, Rudžianskas 
su Stasiu Zičkurni kambaryje klausinėjo apie Joną Jocių -
ar esąs jis į namus parvažiavęs. Jociaus namai nuo Rašiau:; 
buvo ne per toliausiai - apie pusę kilometro. Rudžianskas, 
sužinojęs iš Pesecko, kad Jocius yra namuose, įsakė sekti 
jo namus, kad jis niekur neišeitų. Su Rudžiansku stebėjo
me Jociaus namus. Joną Jocių gerai pažinojau. Jis iš mano 
motinos pusės buvo netgi giminaitis. Todėl pastebėjęs, jog 
Jocius išėjo iš narnų ir patraukė Betygalos link, Rudžians
kui paaiškinau, kad, atrodo, tai ne jis eina. Jociui nuėjus, 
po kurio laiko Rudžianskas mums liepė supti jo namus ir, 
kai jis, Rudžianskas, iššausiąs, pradėti šaudyti į juos. 

Rudžianskas davė man savo šautuvą, ir mes visi tems
tant pradėjome šaudyti į Jociaus narną. 

šaudėme, norėdami išgąsdinti Jocių. Tačiau iš namo 
niekas nepasirodė, o į vidų nėjome. Vėliau sužinojau, kad 
namuose buvo likusi tik vienintelė Jociaus motina, kuri 
išliko gyva ir dabar, berods, gyvena Kaune. Tiesa, kaž
kuris banditas man liepė surikti prie lango, kad išeitų iš 
kambarių, kas yra namuose, bet surikus niekas neatsiliepė 
ir neišėjo. Tada banditas Vytautas Gužauskas metė prie 
gonkų granatą, kuri sprogo. 

* Ciapas Stasys, Prano s., gimęs 1922 m. Raseinių rajono Norgf'liš
kių kaime. 
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į'o to visi nuėjome n-uo Jociaus · namų pas Jurgį Bag
doną, Liktėrių kaimo -gyventoją. (Jį vėliau banditai nu
šovė.) _Šeimininko nebuvo nąmuose, bet jis greit grįžo ir-

' pasakė buvęs pas Antaną Grockį ir gėręs degtinę. Ru
d~iansko paklaustas, kas daugiau gėrė, Bagdonas atsakė, 
kad; be jo ir Grockio, dar: buvo Rapolas Petrauskas. Tai 
išgirdęs, Rudžianskas tuojaų įsakė apsupti,Grockio namus 
ir suimti PetrausRą. · 
·. Grqckis ir Bagdonas gyveno Ariogalos rajono Liktė
nų kaime. Mes~nuėjome supti Grockio namų. Jau buvo 
naktis.· Rtidžianskas įsakė man ir Vytautui Gužauskui įeiti 
pas Grockį į vidų. . 

Įėję su Gužausku į namus, paklausėme, kur Petrauskas. 
-Antanas Grockis atsakė, kad pas jį Pet:rausik.o nėra. Mes 
apsidairėme kambariuose, bet kadangi Petrausko tikrai 
niekur n~simatė, • jau ėjome iš kambario lauk. Beeinant 
mums Ona Grockytė pasake,✓ kad Petrauskas pasislėpęs 
po lova. Gužauskas .priėjo prie lovos, pakėlė antklodę ir 

. pamatė pasis-lėpusį Petrauską. Gužąuskas įsakė jam išlįsti 
• . ir eiti sti mumis. , 

Vos tik išėjusį kiemą, tuojau prisistatė Rudžianskas .ir 
sudavė Pėtnmskui kelętą kartų į veidą. Kili banditai 
Petrausko riemUšė. Paėjus kartu su- Petrausku, Rudžianskas 
liepė -man, Antanui-1.egeekui, Gu-žauskui ir dar vienam 
eitHškratyti Petrausko namų, o kiti turėjo saugoti Petraus
ką. Jo naniuose joik.ių ginklų neradome, o paėmėme tiktai 
puslitrį naminės degtinės. Darant kratą, namuose buvo 

·petrausko žmona ir duktė Janina Petrauskaite. Kiti vaikai 
buvo dar maži ir miegoJo. _ 

Atėję į tą vietą, _kur palikome saugomą Pet!auską, pa
matėme, kad jo rankos surištos už nugaros. Rudžianskui 
įsakius, visi kartu, varydamiesi Petrauską, patraukėme Pa
liepių miško link. Aš pakeliui užbegau į namus. pasiimti 
maisto ir vėl atėjau į sutartą vietą. Rudžianskas su grupe 
nuėjo susiUkti Su paliepiečiais, o aš ir dar keli palikome 
palaukėje. Bet netrukus· Rudžianskas pakvietė visus eiti 
kartµ su juo pas Paliepių miško banditus. Apie besikūre
naptį laužą sėdėjo ir stovėjo· gal apie 30 ginkluotų man 
nepažįstamų banditų. Kartu su jais buvo ir 'mūsų grupe_s 
ginkluoti banditai. · 

Suimtasis Petrauskas jau atrištomis rankomis sėdėjo 
prie _laužo. Netrukus_ prie jo priėjo vidutinio ūgio, gerai 
sudetas tamsių plaukų banditas. Jis pradėjo klausinėti 
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Petrauską, ką jis pažįstąs iš mūsiškių banditų. Petrauskas 
paminėjo pažįstamus. Kažkuris iš mūsiškių (atrodo, Gu
žauskas ar Žičkus) man pasakė, kad tas bandįtąs yra Ba-. 
bičas iš Tauručių kaimo. Buržuazijos valdymo mętais jis, 
berods, buvęs viršila ir todėl mokąs gerai tardyti.• Babičas 
tardė toliau. Jis priekaištavo Petrauskui, kad jis nuėjęs 
bolševikams tarnauti, o neeinąs pas mus į mišką kovoti 
prieš tarybų valdžią. Pagaliau ·Babičas pareikalavo iš 
Petrausko ginklo. T~s sakėsi ginklo neturįs, tada Babiča& 

- atsinešė neploną' lazdyną, kurį įkišo į besikūrenantį laužą, 
kad būtų lankstesnis. Pakaitinęs pradėjo šia-lazda daužyti 
Petrauską. · 

Babičas jam liepė"nusiauti kojas. Petrauskas nusiavė. 
Babičą mušant Petrauską matešie iš mano pažįstamų ir da
bar dar gyvenančių buvusių .banditų: Vytautas Gužauskas 
ir .Kazys Butkus. Gužauskas gyvena Jagučionių kaime; 
o Butkus Šiluvoje. . 

Sumuštas Petrauskas pasakė, kad jo ginklas esąs pa
slėptas kažkur tarp akmenų. Bet šautuvo ieškoti nėjome. 
Po to Babičas įsakė Petrauskui eiti kartu su juo ir kitais 
b.anditaii,. Aš ėjau iš šono. Tik staiga išgirdau automato 
šūvių seriją ir riksmą „Stok!" Jau buvo vidurdienis. Atsi-

. sukęs pamačiau, kad Petrauskas bėga mišku lauko link. Jį 
vijosi keletas banditų. Petrauskas išbėgo iš miško į lauką. 
Matėsi kąžkieno namai pamiškėje. Pastebėjau, kad vienas 
banditas trenkė šautuvo buože Petrauskui į galvą, ir šis 
po smūgio parkrito. Banditai pakėlė Petrauską ir sukruvin-
tą, basom kojom atsivedė į mišką. · 

Jie norėjo nusivesti Petrauską į tą pačią Vietą, kur bu
vo laužas, tačiau suimtasis jau visiškai buvo nusilpęs ir 
negalėjo eiti. Tada banditai pai,uko nuo mi~ko tako į šalį. 
Aš ėjau kiek . atsilikęs ir išgirdau šūvį. Kažku:ris iš mūsų 
suriko, kad eitume kartu, ir aš nuėjau ten, kur mūsiškiai 
nusivedė Petrąuską. Atėjęs pamačiau Petrauską gulintį ant 
žemės· sukruvintą, vos vo,s kvėpuojantį. Jis dejavo. Su 
automatu rankose prie Petrausko priėjo Babičas. Jis priki
_šo automato vamzdį prie smilkinio ir iššovė. 

Po Petrausko nužudymo pradėjome skirstytis, Mačiau, 
kad keli paliepiečial kasė duobę. Dabar tiksliai neatsime
nu tos vietos, kur palaidotas Petrauskas, bet apytjkriai gal 
ir surasčiau. · · 

Netrukus visi sugrįžome prie laužo, o vakare pradėjo
me skirstytis į namus. Mūsų grupė pat-taukė Jagučionių 
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Jono Raudžio, Raseinių apskrities D2DT vykdomojo komiteto sekre
toriaųs, laidotuvės, 1945 m. vasaris 

kaimo link. Paliepiečiai pasiliko Paliepių miške. Prisimenu, 
kad, grįžtant namo, Alfonsas Peseckas, kuris nebuvo bandi
tas, man sakė, kad į Petrauską šovęs ir Urba. 

Kiek aš pamenu, mūsų gaujoje tikrai buvo Liudvikas 
Urba iš Jagučionių kaimo. Jis dalyvavo, ir Petrauską nu-
žudant. · 

ADSR f., r. 136, l. 202-208. 

Iš liudininko V. P e t rausk o* parodymų 

1962 m. gruodžio 7 d. 

1944 metų gruodžio pradžioje ginkluotos gaujos daly
viai išsivedė tėvą Rapolą Petrauską ir nužudė jį Paliepių 
miške. 

Vakare banditai buvo užėję pas mus į namus Liktėnų 
kaime ir ieškojo tėvo. Grįžus man iš kaimynų, motina pa
sakė, kad tėvo ieškojo banditai ir kad jis nuėjo pas kaimy
ną Antaną Grockį. Jis gyveno taip pat Liktėnų kai,me. Su-

* Petrauskas Vack>vas, Rapolo s., gimęs 1927 m. Raseinių rajono 
Liktėnų kaime. 
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radęs tėvą, pasakiau, kad jo ieško banditai. Praėjus ku
riam laikui, man dar būnant pas Grockį, atėjo ginkluoti 
banditai. Nė vieno jų nepažinojau. Buvau labai išsigandęs. 
Prisimenu, kad vienas banditas turėjo rusišką rankinį kul
kosvaidį su disku. Iš viso pas Grockį į kambarį suėjo gal 
penki banditai. Jie paklausė, ar yra Rapolas Petrauskas. 
Namų šeimininkas Grockis pasakė, kad nėra. O tuo metu 
mano tėvas buvo pasislėpęs kambaryje po lova. Banditai 
pradėjo ieškoti ir netrukus surado tėvą ir išsivedė su savi
mi. Mums banditai pasakė iki ryto niekur neišeiti, ir aš 
nakvojau pas Grockį. 

Grįžęs į namus, sužinojau, kad banditai pas mus buvo 
atėję dar kartą, ieškojo ginklo ir degtinės. Ginklo nerado, 
o degtinės ar kiek pasiėmė, ar ne, dabar tiksliai neprisi-
menu. / 

Nežinojau, kur banditai nusivedė tėvą, bet vėliau žmo
nės pasakojo, kad jį sušaudė Paliepių miške. 

ADSR f., r. 136, l. 209-210. 

Iš liudininkės E. B a g a e k i e n ė s* parodymų 

1963 m. vasario 28 d. 

1944 m. gruodžio 3 d. naktį ginkluoti buržuaziniai na
cionalistai nužudė vyrą Joną Bagacką. Tuo laiku jis dir
bo Betygalos valsčiaus žemės komisijoje. Mes gyvenome 
Rimgailių kaime. 

Paprastai vyras nakvodavo Betygaloje ir į namus ne
sugrįždavo - bijojo ginkluotų banditų, kurių _tuo metu 
nemažai slapstėsi miškuose. Ir kaip tik 1944 m. gruo
džio 3 d. vakare vyras sugrįžo iš Betygalos į namus. Mūsų 
šeima tada buvo iš 4 asmenų: du sūnūs - Bronius ir Jo
nas - ir aš su vyru. Tačiau tą vakarą sūnus Bronius buvo 
išėjęs pas kaimynus, namuose buvome aš, vyras ir sūnus 
Jonas. 

Naktį kažkas pradėjo belstis į langus, o paskui į duris. 
Vyras ir sūnus Jonas jau gulėjo, o aš dar buvau virtuvėje. 
Nepažįstamieji beldėsi į duris ir prašė atsigerti vandens. 
Aš atsakiau, kad naktį bijau leisti. Tada nepažįstamieji 

* Bagackienė Elena, Juozo d., gimusi 1893 m. Kėdainių rajono Geiso
nės kaime. 
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pradėjo daužyti langus, ir aš supratau, kad tai gali pada
ryti tik banditai. Tuo metu vyras norėjo pasislėpti ant 
aukšto. Aš įleidau banditus. 

Kiek prisimenu, kambaryje mačiau tris ginkluotus ban
:iitus. Vieną jų pažinau. Tai buvo Bronius Ceinorius. Kitų 
iviejų nepažinau. Vienas iš jų buvo apsibintavęs veidą. 
3anditai iš pradžių išvertė visą kambarį ir ieškojo ginklų, 
ačiau neradę, pradėjo ieškoti vyro. Vyras, išgirdęs, kad 
io ieško, nuo namo aukšto pats nulipo. Vos tik jis įėjo į 
cambarį, banditai tuojau pradėjo jį daužyti šautuvų buo
\ėmis, kelis kartus partrenkė ant žemės ir vėl daužė. 

Sudaužytą, visiškai sukruvintą vyrą banditai išsivedė 
kiemą. Kambaryje ant grindų ir prieangyje liko pritaš

~yta kraujo. Netrukus aš išgirdau keletą šūvią Tačiau ir 
ada dar galvojc1u, kad vyras grįš. Netikėjau, kad tie šū
riai būtent jam buvo skirti. 

Tiesa, dar kiek prieš tai kažkokie banditai atvarė sū
tų Bronių. Ir tuojau išgirdau, kad jie užlipo ant aukšto, 
:ažko ieškojo. Išeidami banditai pro išdaužytą langą pa
:akė, kad iki ryto niekur neišeitume iš namų; tiktai tada 
1š išgirdau tuos šūvius. 

Rytui išaušus su vaikais nuėjau ieškoti vyro. Už kokių 
100 metrų nuo namo krūmokšniuose radau vyro lavoną. 
ris buvo visas sukruvintas. Veidas sudaužytas, dantys iš
nušti. Galva peršauta, krūtinė taip pat. Po kelių dienų 
iį palaidojome Paliepių kapinėse. 

Namuose apsižiūrėję pamatėme, kad nėra kai kurių 
iaiktų. Pasigedau vyro aulinių chrominių batų, taipo_gi 
)uvo dingę jo vasariniai pusbačiai, šilti apatiniai baltiniai 
r kelnės. Daugiau nieko nepasigedome. Visi šie daiktai 
mvo ant aukšto, nes tuo metu vyras jų nenešiojo. 

Visi banditai· 1abai žiauriai daužė mano vyrą. Bronius 
:::einorius, kurį aš pažinau, buvo šviesus, antras buvo vi
lutinio ūgio, tamsių plaukų vyras ir trečias, kaip minė
au, apsirišęs veidą bintu. Vėliau, kai mes persikėlėme 
'.yventi iš Rimgailių į Žibulių kaimą, čia gyveno ir Bro-
1ius Ceinorius, o pas savo seserį - Vaclovas Babičas. Aš, 
tamačiusi Babičą, atpažinau, kad tai tas pats banditas, 
uris dalyvavo vyro nužudyme ir kambaryje žiauriai jį 
rnšė. Norėjau pranešti apie tai organams, bet bijojau, 

10 

l 

nes aplinkiniuose miškuose siautėjo banditai. O Ceinorių 
pažinojau iš seniau. Jis pro šalį veždavo pieną į Ilgižiq 
kaimo pieninę. 

ADSR f., r. 136, l. 211-213. 

Iš J. M a e k e v i č i a u s * parodymų 

1951 m. balandžio 18 d. 

1947 metais įstojau į ginkluotą nacionalistų gaują, ku
riai vadovavo Bakanauskas, ,,Vytauto" slapyvardžiu. Aš 
pasivadinau „Vygaudo", o vėliau „Inkaro'\ ,,Genučio" ir 
„Daktaro" slapyvardžiais. Nuo 1947 metų rugpiūčio ar 
rugsėjo mėnesio -iki 1949 metų birželio mėnesio buvau 
eilinis gaujos' dalyvis, o paskui iki suėmimo vadovavau 
,,Lukšio" būriui. Jame buvo 8 banditai. 

Iš pradžių turėjau šautuvą, paskui kulkosvaidį, ,,SVT" 
šautuvą, o pastaruoju metu - automatą, pistoletą ir grana
tų. Būdamas gaujoje, kartu su kitais plėšdavau valstie
čius. Iš jų atimdavome lašinius, mėsą, kiaušinius, drabu
žius, batus ir kt. Tame rajone, kur gyvenome, mes 
neplėšdavome, o eidavome į kitus rajonus, kur mūsų nie
kas negalėjo pažinti. 

Nuo 1949 metų vasaros iki suėmimo dienos buvau va
dinamojo karo lauko teismo pirmininkas, rašydavau ir pa
sirasinėjau nuosprendžius asmenims, kuriuos mes sušau
dydavome. Esu pasirašęs nuosprendžius nužudyti Rozaliją 
Bakanauskienę ir jos sūnų Vladą Bakanauską, gyvenusius 
Ariogalos rajono Pilkalnio kaime, Juozą Bagdoną, gyve
nusį Liktėnų kaime, Česlovą Grockį iš Ariogalos rajono 
Liktėnų kaimo, Česlovą Valiulį iš Dotnuvos rajono Šilai
nių kaimo ir dvi seseris Vasgytes, gyvenusias tame pačia
me kaime, Jadvygą Navickaitę, Dotnuvos rajono Užval
kių kaimo gyventoją, Joną Deikų, Ariogalos rajono 
Steponkaimio gyventoją, ir kitus, kurių pavardžių dabar 
nebeprisimenu. 

Aš esu sušaudęs Česlovą Grockį ir Česlovą Valiulį. 

* Mackevičius Jonas, Andriaus s., gimęs 1928 m, Kėdamių raiono 
Kirdeikių kaime. 
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1951 m. gegužės 29 d. 

Man einant banditq teismo pirmininko pareigas, pir
ininko pavaduotoju buvo Mečys Zutkauskas, ,,Kęstučio" 
1pyvardžiu. Nuolatinių teismo narių nebuvo, jie keitėsi 
iklausomai nuo to, kas iš banditų buvo čia pat vietoje, 
darant nuosprendį. Nuosprendžius pasirašydavo teismo 
,mininkas ir du nariai. Aš paprastai pasirašydavau „Vy
udo" slapyvardžiu. 
Ginkluota „Lukšio" gauja, kuriai vadovavau, įvykdė 
teroristinių aktų prieš Ariogalos ir Dotnuvos rajonų 

ventojus. Visi jie buvo sušaudyti kaip tarybiniai akty
;tai. 

1951 m. liepos 20 d. 

1947 metų vasarą Bakanausko vadovaujama gauja už
olė spirito var~klą Raseinių apskrities Uturių kaime ir 
grobė daug spirito. Tada dar nebuvau gaujoje, bel 
nditai dalyvauti plėšime pasitelkė ir kai kuriuos netoli 
įrito varyklos esančių kaimų gyventojus, jų tarpe ir 
me. Pagrobtą spiritą padėjau banditams paslėpti miške. 
1949 metų vasarą „Lukšio" ir „Arliūno" gaujų bandi
apiplėšė kooperatyvą Ariogalos rajono Paturkšlio kai

!. Aš ėjau sargybą, o kiti nešė iš parduotuvės prekes -
pirosus, muilą - ir krovė į vežimą. Išnešė keletą litrų 

gtinės. 
Mano vadovaujamas banditų būrys ne kartą yra api

~šęs tarybinius piliečius. Nužudžius Ariogalos rajono 
ctėnų kaimo gyventoją Bagdoną, iš jo namų paėmėme 
i kuriuos daiktus, bet, naktį susirėmę su kareiviais, juos 
metėme. Nužudę Česlovą Valiulį, gyvenusį Dotnuvos 
jono šilainių kaime, taip pat paėmėme kai kuriuos jo 
ik tus. 

ADSR f., r. 136, l. 248--251. 

Iš liudininkės P. Maro z i e nė s* parodymų 

1951 m. gegužės 13 d. 

1949 m. liepos 12 d. vakare dirbau kambaryje namlĮ 
,šos darbus, o vyras Vladas Marozas buvo kieme. Apie 
valandą vakaro pro langą pamačiau, kad prie jo pri-

* Marozienė Paulina, Juozo el., gimusi 1900 m. Raseinių nijone Be
.los apylinkėje. 
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Antano Baltaduonio ir- Stasio Šimaičio, Viduklės valsčiaus 
liaudies gynėjų, žuvusių k,autynėse su buržuaziniais nacionalistais, 

· laidotuvės, 1950 m. gegužė 

ėjo trys ginkluoti banditai ir pradėjo jį mušti. Girdėjau, 
kad jie reikalavo iš vyro kolūkio dokumentų. 

Iš kiemo banditai nuvedė vyrą į kolūkio kontorą, kuri 
buvo tame pačiame name, kur mes gyvenome. Išsigandusi 
užlipau ant aukšto ir iš ten stebėjau, ką banditai toliau da
rys. Po kokių 20 minučių jie kartu su vyru išėjo iš kol
ūkio kontoros. Vienas banditas nešėsi kolūkio dokumen
tus. 

Nuėję kokius 15 metrų į šiaurę nuo namo, banditai 
dokumentus sudegino. Po to jie ėmė tyčiotis iš vyro. Jie 
pargriovė jį, paguldė aukštielninką, išskėtė rankas į ša
lis, abu delnus pradūrė geležiniais virbais. Vyras iš skaus
mo labai rėkė. Tada banditai jį spardė kojomis ir tyčio
josi, kol jis nustojo dejavęs. Paskui vienas banditas įstatė 
jam į burną automato vamzdį ir šovė. 

Mano vyras dirbo „Jaunosios gvardijos" kolūkio gran
dininku ir buvo Ariogalo,s rajono Jakaičių apylinkės de
putatas . 
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Nukankinę vyrą, banditai uzeJo į kambarį ir ieškojo 
ianęs. Surado. Jie pagrobė dviratį, 350 kilogramų mė
)S, 5 šilkines sukneles, 2 vilnonius paltus, 2 vilnonim 
ostiumus ir kitus daiktus. Tame pačiame name buvo kai
to parduotuvė. Banditai iš jos pagrobė druskos, cukraus, 
dekolono ir kitų prekių, iš viso, kaip vėliau girdėjau, už 
)00 rublių. 

ADSR f., r. 136, l. 262. 

Iš liudininkės V. Va l y t ės* paroclym1.i 

1951 m. liepos 11 d. 

1949 metais su broliu Vadovu Valiu, gimusiu 1925 me
tis, gyvenau Ariogalos rajono Norgeliškių kaimę. Aš dir
:1u ūkyje, o brolis kelių meistro padėjėju. Jis buvo kom
mnuolis. 

1949 m. rugpiūčio 29 d., apie 11 valandą nakties, atsi
udusi išgirdau, kad kažkas užėjo į kambarį ir, priėjęs 
rie manęs, liepė keltis ir apsirengti. Pamačiau, kad žmo
us ginkluotas. Mat, eidama gulti, durų nebuvau užsklen·· 
usi, todėl jis ir galėjo laisvai užeiti. Jis manęs paklau
\ kur brolis Vaclovas. Atsakiau nežinanti. Tuo metu 
kambarį užėjo dar du ginkluoti vyrai, ir supratau, kad tai 
anditai. Jie ėmė ieškoti brolio po visą namą ir suradę 
tvedė į kambarį, kur aš buvau. Vienas banditas jį kvo
~, kada įstojo į komjaunimą, kur yra jo ginklas. Klau
inėdamas žiūrėjo Į savo užrašų knygutę, matyt, joje bu
'O kažkas užrašyta apie brolį.· 

Į banditq klausimus brolis atsakinėjo neigiamai, ir 
ie pradėjo jį mušti. Paskui vienas banditas liepė jam gul
į ant grindq. Broliui atsigulus, banditas šovė į jį iš auto
iato. Nužudę brolį, banditai pagrobė visus mūsq daiktus 
ei drabužius. Po to įsakė man eiti su jais ir parodyti 
ur gyvena Demenčius, Užrenčis ir Peseckis, Norgeliškiu 
aimo gyventojai. 

Vienas banditas surišo man rankas už nugaros ir ant 
aklo užnėrė virvę, o gala laikė savo rankose. Aš paro
?:iau Demenčiaus namą. Jie priėję ėmė belstis. Būdama 
1 vienu banditu netoli namo, mačiau, kad Demenčiu.~ 

* Valytė Ona, Antano, d., gimusi 1929 m. Raseiniq rajono Norgeliš
q kaime. 
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neleidžia jq į vidą Išmušę langą, banditai megmo ĮSl
veržti į butą pro langą, bet tuo metu Vaclovas Demenčius, 
65 metl1 vyras, atidarė duris ir bandė pabėgti. Banditai jį 
pastebėjo ir trimis serijomis iš automato nušovė. 

Po to mane privertė parodyti, kur gyvena Jonas Pe
seckis. Mane varęs banditas liepė pasibelsti į langą. Aš 
pabeldžiau. Tačiau Peseckis mūsų neįsileido. Išmušę lan
gą, banditai užėjo į vidų. Jie pagrobė drabužių ir daiktų. 

Paskui privertė parodyti, kur gyvena Bronius Užren
čis. Arti jo namo aš nebuvau priėjusi, bet mačiau, kad, 
banditams pasibeldus, jis jq neįsileido. Be to, mačiau, kad 
broliai Bronius ir Stasys Užrenčiai iššoko pro langą ir 
leidosi bėgti. Banditai ėmė į juos šaudyti, bet nepataikė 
ir Užrenčiai pabėgo į Betygalą. 

Tuo metu, kai banditai šaudė į bėgančius Užrenčius. 
pastebėjau, jog mane saugojęs banditas nuo manęs pasi
traukė ir taip pat atsidėjęs šaudo. Tuo pasinaudojusi, 
pabėgau nuo jų ir, atėjusi į Betygalą, pranešiau apie vis
ką, kas įvyko. 

ADSR f., r. 136, l. 264-265. 

Iš liudininko A. V a s gi o* parodymų 

1950 m. sausio 2 d. 

1950 m. sausio l d. mano motina Antanina Vasgienė 
buvo nuvažiavusi· į Kėdainius paso pakeisti. Grįždam:-1. 
namo apie 8 valandą vakaro, ji mane sutiko einantį namo 
iš Ariogalos valsčiaus Paliepių gimnazijos netoli kelio 
posūkio, vedančio į Paliepius. Mes kartu parvažiavome 
namo. 

Kieme pamačiau kaštoninio plauko arklį, pakinkytą į 
roges, prie kurių stovėjo du banditai. Vienas iš jų dėjo 
į roges mŪSlĮ patefoną. Prie jų buvo mano senelė Apolo
nija Vaitkevičiūtė ir prašė neatimti patefono. 

Neleidę įškinkyti arklio, banditai mus visus suvarė į 
kambarį. Vienas banditas pareikalavo iš motinos paso 
ir, pasakęs, kad pasas yra naujas, įsidėjo jį į kišenę kartu 
su 6 rubliais, kurie buvo jame. 

* Vasgys Antanas, Jono s., gimęs 1935 m. Kėdainiq rajono Zitaičių 
kaime. 
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Aš pasiprašiau banditų leisti man iškinkyti arklį. 1š
~jęs į kiemą, pamačiau vieną banditą, vaikščiojantį apie 
1amą ir saugantį. Iškinkęs arklį, namuose išgirdau mo
:erų riksmą, o paskui šūvius. 

Išsigandęs leidausi bėgti pas giminaitį Benadą Vasgį, 
ffVenantį greta mūsų, bet kieme buvęs banditas mane 
:ustabdė ir perspėjo, kad iki ryto niekam nesakyčiau, ką 
načiau ir girdėjau. Jau nubėgęs prie Benado Vasgio na
nų, mačiau, kaip banditai susėdo į vežimą ir nuvažiavo 
(rakių valsčiaus Šilainių kaimo link. 

Benadui Vasgiui papasakojau, kas atsitiko mūsų na
nuose, ir, banditams toliau nuvažiavus, nuėjome pasižiū
ėti. Užėję į vidų, pamatėme, kad mano motina ir senelė 
ušaudytos, o visi daiktai pagrobti. 

ADSR f., r. 136, l. 252. 

Iš liudininko V. Va liuli o* parodymų 

1951 m. birželio 6 d. 

1950 metų sausio mėnesį apie 7-8 valandą vakaro į 
.amus užėjo du ginkluoti banditai, apsirengę Smetonos 
aikų kariuomenės uniforma. Vienas jų buvo aukštas, apie 
O metų, o kitas žemaūgis, jaunesnis už pirmąjį, ilgais 
,laukais. Jie paklausė, kaip mano pavardė. Man pasisa
jus pavardę ir vardą, vienas banditas paklausė, kur bro
įs Česlovas. Atsakiau nežinąs. Tada banditai liepė man 
tpsirengti ir eiti su jais, o kur yra Česlovas, jie patys su
:inosią. Man rengiantis, į vidų užėjo trečias banditas ir iš 
lrabužių spintos paėmė baltinius, brolio kelnes ir seser5 
ialtą. 

Noriu pasakyti, kad tuo metu kambaryje buvo mūsų 
.aimo gyventoja kaimynė Mikalina Burdienė, atėjusi, 
,rieš pat pasirodant banditams. Ji norėjo sužinoti, kada 
š važiuosiu į Kėdainius paso ir a.r nuvešiu jos sūnų. Ban
itai Burdienei taip pat liepė eiti su jais. 

Kieme stovėjo rogės, kuriomis jie atvažiavo. Jose sė
ėjo dar vienas, ketvirtas banditas. Jie pasodino mane 1 
)ges, du atsisėdo greta manęs, o kiti du greta Burdienės 
nuvažiavo per kaimą. Privažiavę prie Adelės Vaicekie-

* Valiulis Vaclovas, Kazimiero s., gimęs 1920 m. Kėdainių rajong 
lainių kaime. 
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nės namo, sustojo ir liepe man eiti į vidų. Ilgaplaukio ban
dito lydimas, užėjau į namą, o iš paskos ėjo aukštaūgis 
banditas. Būdinga jo žymė - žandenos. 

Banditai paklausė Vaicekienės, ar pas ją nėra sveti
mų. Ji atsakė, kad pašalinių namuose nėra. Tuo metu į 
vidų iš kiemo užėjo brolis Česlovas. Banditai iš jo parei
kalavo dokumentų. Ilgaplaukis žemo ūgio banditas surišo 
broliui virvele rankas. Paskui išvedė mus iš kambario, 
pasodino į roges ir nuvežė į Burdienės sodybą. Sustoję 
prie jos namo, banditai brolį nuvedė į vidų, o mane su vie-' 
nu banditu paliko kieme. Girdėjau, kaip mušė brolį. Po 
10-15 minučių jie išvedė jį, tikriau pasakius, ištempė į 
kiemą, nes jis kabėjo dviem banditams ant rankų. Vienas 
vis kvotė jį, kur jo ginklas, ir klausinėjo apie jo ryšius 
su tarybų valdžios organais. Brolis nieko jiems nesakė. 

Banditai nutempė brolį į daržinę, ir išgirdau tris šūvius. 
Grįžę iš daržinės, jie perspėjo mane, kad iki antros valan
dos nakties niekam apie brolio nužudymą nepraneščiau, 
o paskui nueičiau į miliciją ir pasakyčiau, jog brolį nu
žudė banditai. Po to jie pasitraukė miško link, o aš par
ėjau namo. 

ADSR f., r. 136, l. 253-254. 

Iš liudininko A. Bu r d o s* parodymų 

1951 m. birželio 7 d. 

Vieną 1950 metų žiemos pavakarę į namus atėjo du 
ginkluoti banditai ir atsivedė mano žmoną, kuri buvo nu
ėjusi pas kaimyną VaJiulį sužinoti, kada jis važiuos į Kė
dainius. Po kiek laiko į vidų užėjo dar vienas banditas, 
atsivesdamas Šilainių kaimo gyventoją Česlovą Valiulį. 

Banditai ėmė jį kvosti, ar jis turi ryšių su saugumo or
ganais ir kokią jiems teikia pagalbą. Česlovas Valiulis 
atsakė, kad ryšių su tarybų valdžios organais neturi. Ban
ditai jį paklupdė ir ėmė mušti, bet nieko iš jo neišgavo, 
tada paguldė ant grindų ir mušė lazda, kol ji sulūžo. 

Po to du banditai Valiulį ištempė į kiemą, o rytą rado
me jo lavoną tvarte. Išvilkus Valiulį į lauką, vienas ban
ditas pasiliko viduje, o po kelių mihučių sugrįžo ir du 

* Burda Antanas, Jono s., 1;?imęs 1905 m. Kėdainių rajono Ąžuoly
tės kaime. 
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išėjusieji. Jie ėmė mane kvosti, ar turiu rysiq su saugumo 
o~ganais. Vi~1.'.".s vidutinio ūgio banditas keletą kartq s1110-

ge man kumscm per galvą, ir aš parkritau. Banditai ant 
stalo paliko „karo lauko teismo nµosprendį", kuriame bu
~o parašyta, kad už ryšius su organais turėjau būti su
sau?-ytas, bet esu_ l~~kinai paliktas gyvas patikrinti, ir pri
valeJau sumokėti ]lems 500 rublių baudą. Banditai rei
k~l~vo pi~i~ų, 1?et aš atsakiau jų neturįs. Jie pareiškė 
pm1gų ate1s1ą kitą kartą. Daugiau jie pas mane nebuvo 
atėję. · 

ADSR f., r. 136, l. 257. 

Iš liudininko V. M a z i liaus ko* parodymų 

1951 m. birželio 22 d. 

. 1ęso m. kovo 2 d. vakare, vos tik sutemus, prie mano 
uosves namo Dotnuvos rajono Radviliukų kaime, kur 
tada_ gyvenau, priėjo nepažįstami asmenys, atidarė langi
nes ir pareikalavo įleisti į vidų. Aš dar nemiegojau, klau
siausi radijo. Kambaryje buvo žmona Klema Maziliaus
kienė ir jos motina Mikalina Leškienė. 

Nepažįstamieji pasivadino Grinkiškio įgulos karei
viais, bet aš tuo nepatikėjau ir sakiau žmonai ir uošvei 
durų neatidaryti. Paskui tie asmenys nukreipė į langą 
automatus ir pareiškė šaudysią pro langą, jei neatidarysi
me durų. 

Uošvė išsigando ir nuėjo atidaryti, o aš priėjau prie 
lovos pasiimti granatos, pasilikusios dar nuo tų laikq, 
kai dirbau liaudies gynėju, nes supratau, kad čia yra ban
ditai. Nesulaukdami atidarant durų, banditai išlaužė prie
bučio duris, o namo duris atidarė uošvė. Į vidų užėjo du 
banditai. Vienas .paėmė uošvę už rankos ir nuvedė į kitą 
kambarį, o antras artinosi prie manęs, liepdamas pakel
ti rankas. Aš pakėliau. Banditas atstatė į mane automatą 
ir paklausė pavardės. Pasakiau. Jis ėmė artintis prie ma
nęs, matyt, norėdamas iškratyti. Tada išsitraukiau iš ki
šenės granatą. Banditas tai pastebėjo ir, apglėbęs mane 
rankomis, mėgino pargriauti, bet aš tuo metu ištraukiau 
granatos saugiklį ir paleidau ją tarp manęs ir jo. Grana-

* Mazlliauskas Vladas, Antano s., &imęs 1929 m. Kėdainių rajono 
Apušroto kaime. 
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ta sprogo mano rankoje. Banditas ir aš· buvome sužeisti, 
man sužeidė rankas ir kojas, o banditas tuoj pat nugriu
vo, išleisdamas iš rankq automatą. Išėjęs iš kambario už
lipau ant aukšto, čia atėjo ir žmona. Kaip vėliau pas~ko
jo uošvė, sprogus granatai, į kambarį užėjo dar du bandi
tai, išnešė sužeistąjį į lauką, o paskui ėmė namuose ieško
ti manęs. 

Banditai tris kartus siuntė uošvę ant aukšto, kad mes 
nuliptume žemyn, bet nei aš, nei žmona neatsiliepėme. 
Uošvė pasakė, kad mūsų nėra. Banditai kelis kartus iš
šovė ir grasino sudeginsią namą, jei nenulipsiu. Po kiek 
laiko banditai iš tikrųjų namą padegė, o patys pasitraukė. 

Kai ant aukšto nebegalėjome būti, aš ir žmona nuli
pome. Iš karto pargriuvau. Prie namo priėjo mūsų kai
mynai Jonas Valionis ir Šlipkša, kurie padėjo žmonai nu
nešti mane į Valionio namą. Paskui nuvežė į Krakių, o vė
liau į Kėdainill ligoninę, kur man padarė operaciją . 

ADSR f., r. 136, l. 255-256. 

Iš liudininkės M. L e š kie nė s* parodymų 

1951 m. liepos 2 d. 

1950 m. kovo 2 ar 3 d., apie 9 valandą vakaro, nepa
žįstami asmenys pasibeldė į namo langą ir pareikalavo 
įsileisti į vidų. Mes dar nemiegojome. Namie buvau aš, 
žentas Vladas Maziliauskas ir mano duktė Klema Mazi
liauskienė. Durų mes nenorėjome atidaryti. 

Nepažįstamieji atstatė į langą automatus ir ėmė gra
sinti šaudysią, jei neatidarysime. Išsigandusi ėjau į vir
tuvę durų atidaryti, bet tuo metu vienas ginkluotas vyras 
išmušė langą ir pro jį įlindo į virtuvę. Man atidarius du
ris, į vidų užėjo dar trys ginkluoti žmonės, ir aš supratau, 
kad tai banditai, bet nė vieno iš jų nepažinojau. 

Vienas banditas paėmė mane už rankos ir, nuvedęs 
į kitą kambarį, ėmė klausinėti, kas aš esu, kiek yra šei • 
mos narią Tuo metu išgirdau, kad banditas, kuris pasili
ko virtuvėje, riktelėjo: ,,Rankas aukštyn!" ir tuoj pat po to 
pasigirdo smarkus sprogimas. Banditas, kuris buvo su 

* Leškienė Mikalina, Jono d„ gimusi 1895 m. Kėdainių rajono Ridikių 
kaime. 
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manimi, išbėgo iš kambario. Įėjusi į virtuvę, neberadau 
nei banditų, nei žento, nei savo dukters. 

Išėjau į lauką. Vidury kiemo stovėjo rogės. Trys ban
ditai vėl užėjo į vidų, liepė man uždegti lempą ir ėmė 
ieškoti Maziliausko ir jo žmonos. Trys kartus jie siunt~ 
mane ant aukšto pažiūrėti, ar nėra ten jų. Aš banditams 
sakiau, kad ant aukšto nieko nėra. Banditai šaudė iš auto· 
matų į lubas, bet niekas jiems neatsiliepė. Po to jie aplie
jo žibalu sienas, patalynę ir padegė namą, o patys išėjo į 
kiemą, pasiėmę Maziliausko milinę, dukters batukus ir 
rankšluostį. 

Kieme banditai vėl šaudė į namą, o kai visas narna:; 
užsidegė, jie išvažiavo. Tuo metu duktė nulipo nuo aukš
to. Mes pastatėme kopėčias ir padėjome nulipti Maziliaus
kui, kurį nunešėme pas kaimyną Antaną Valionį. 

ADSR f., r. 136, l. 267. 

Iš liudininko B. B ak ana u s k o* ,parodymų 

1950 m. spalio 19 d. 

1950 m. spalio 18 d., apie 20 valandą vakaro, aš su sū-· 
numi Vladu pyliau į duobę žiemai pašarinius runkelius. 
Prie mūsų priėjo du ginkluoti banditai ir, sužinoję pa
vardę, nuvedė mus į kambarį. Jie buvo ilgaplaukiai, 
plaukai krito net ant pečių. Vienas iš jų pareikalavo iš 
manęs atiduoti pistoletą. Kai atsakiau neturįs, jis ėmė rei
kalauti pistoleto iš sūnaus Vlado. Kitas banditas nuvedė 
mane į tame pačiame name gyvenančio Prano Venckau.:; 
kambarį ir liepė niekam neišeiti. 

Maždaug po pusvalandžio ar kiek vėliau nuo tvarto 
pusės išgirdau keletą šūvių ir, supratęs, kad banditai nu
žudė kurį nors mano šeimos narį, norėjau išeiti iš kam
bario, bet duryse stovėjęs banditas su automatu liepė 
sėdėti vietoje. Prieš pasitraukdami, trys banditai užėjo į 
Venckaus kambarį, įsakė visiems miegoti iki ryto, o pas
kui būsią galima nueiti į Betygalą arba Ariogalą ir pra
nešti. 

* Bakanauskas Benadas, Juozo, s., gimęs 1891 m. Raseinių rajono 
Leščių kaime. 
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Išėjus banditams, maždaug po valandos nuėjau į tvar
tą ir pamačiau žmonos ir sūnaus lavonus. Tuojau pat pra- · 
nešiau apie tai Betygalos VSM punktui. 

ADSR f., r. 136, l. 258. 

Iš liudininkės K. G r o e k y t ės* parodymų 

1951 m. birželio 8 d. 

Vieną 1950 metų rudens pavakarę į namus atėjo trys 
ginkluoti banditai. Vienas buvo au;kšto ūgio, dėvėjo vati
nuką ir skrybėlę, o du kiti - vidutinio ūgio; vienas jų 
buvo apsirengęs miline ir užsidėjęs smetoninės kariuo
menės kepurę, antras buvo ilgaplaukis, dėvėjo palaidinu
kę. Namie buvo mano motina Marijona Grockienė, aš, du 
mažamečiai broliukai ir trijų metų sesutė. 

Jie paklausė, kur brolis Česlovas Grockis. Motina at
sakė, kad jis nuvedė kolūkio arklius į ganyklą. Du pa
siliko namuose, o tas, kuris dėvėjo vatinuką, išėjo į lauką 
ir po kurio laiko atsivedė Česlovą. Ilgaplaukis ėmė jį 
kvosti, kada jis įstojo į liaudies gynėjus. Brolis atsakė, kad 
į liaudies gynėjus nebuvo įstojęs. Banditai pareikalavo 
iš. jo dokumentų ir liepė nusiauti batus, bet batai buvo su
plyšę, ir jie juos numetė. 

Paskui du - ilgaplaukis ir vatinuku apsirengęs - nu
vedė brolį Česlovą į kitą kambarį ir nušovė. Vienas visą 
laiką saugojo mus. 

Nužudę Česlovą, banditai paliko ant stalo spausdintą 
lapelį, kuriame buvo įrašyta brolio pavardė ir vardas, ir 
pasišalino iš namų, liepę mums iki ryto niekur neišeiti. 

ADSR f., r. 136, l. 259. 

Iš liudininkės O. B a g d o n i e n ė s** parodymų 

1951 m. birželio 25 d. 

Vyrą Juozą Bagdoną 1950 m. spalio 18 d. nužudė ban
ditai. Mums vakarieniaujant atėję į namus trys ginkluoti 
banditai iš karto pareikalavo, kad vyras atiduotų laikro-

* Grockytė Kazė, Broniaus d., gimusi 1927 m. Raseinių rajono LiktP.
nų kaime. 

*~ Bagdonienė Ona, Jono d., i;:imusi 1897 m. Raseinių rajono Bra
linskių kaime. 
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dį. Jis atsakė laikrodį atidavęs dukteriai. Po to jie 
liepė vyrui eiti su jais į daržinę ir pakinkyti arklį. Vyras 
pasakė, kad arkliai yra kolūkyje. Tačiau vienas bandita.3, 
jo neklausydamas, išvedė jį į kiemą. 

Kambaryje pasilikusieji pradėjo krauti į maišus ver
tingesnius daiktus. Po kurio laiko sugrįžo banditas, kuris 
išsivedė vyrą, ir pasakė, kad viskas tvarkoje. Banditai per
spėjo mane iki ryto niekur iš namų neišeiti ir, pasiėmę 
maišus su pagrobtais daiktais, pasišalino. 

Palaukusi kokiąs dvi valandas, išėjau į kiemą ir ėmiau 
šaukti vyrą, bet niekas neatsiliepė. Tada nuėjau į daržinę 
ir, uždegusi degtuką, netoli durų pamačiau vyro lavoną. 

ADSR f., r. 136, l. 261. 

Iš V. Kirki e ko* parodymų 

1948 m. rugsėjo 10 d. 

Mano tikroji pavardė yra Kirkickas. Suklastotus do
kumentus čėsnos Vlado, Jono sūnaus, vardu gavau 
1947 metų rudenį iš Onos Akromaitės. Šiuo metu ji YB 
suimta. 

Aš buvau Raseinių apskrityje veikusios „Ąžuolo" gau
jos dalyvis ir turėjau „Suomio" slapyvardį. 

,,Ąžuolo" gaujoje buvo šie banditai: 
Gaujos vadas ,,Ąžuolas" yra kilęs iš Nemakščių vals

čiaus, Grakulskis-,,Dragūnas" kilęs iš Viduklės valsčiaus. 
,,Valteris''- jo pavardė, rodos, Deriavinskas, kilęs iš Vi
duklės valsčiaus. ,,Tūbelis", ,,Ulonas", ,,Galiūnas"-visi 
trys kilę iš Nemakščių valsčiaus. Aš -,,Suomis". 

Kadangi pastaruoju metu priklausiau „Ramūno" gau
jai, kuri veikė Betygalos valsčiuje, tai galiu išvardinti ir 
jos dalyvius. 

1948 m. rugsėjo 24 d. 

,,Ramūno" būrys veikė Raseinių apskrityje, priklau
sė „Šakos" rajono kuopai, o „šakos" rajonas pavaldus 
,,Kalniaus" rinktinei, kuri priklausė „Kęstučio" apygar
dai. 

* Kirkickas Valius, Alberto s., gimęs 1928 m. Tauragėje. 
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,,Ramūno" būrys susideda iš šių banditų: 
1. Būrio vadas Antanas Armonas-,,Ramūnas", 23-24 

metų, Raseinių apskrities ir valsčiaus gyventojas. Šioms 
pareigoms paskirtas 1947 metų pabaigoje rajono vado 
,,šakos" įsakymu. 

2. Aš - Kirkickas-,,Suomis", būrio vado pavaduotojas. 
Šias pareigas eiti mane paskyrė būrio vadas „Ramūnas" 
1948 metų vasario mėnesį. Į būrį atėjau iš „Ąžuolo" bū
rio. 

3. Plušauskas-,,Žaliūnas", 22 metų, Raseinių valsčiaus 
gyventojas. 

4. ,,Tarzanas", 22 metų, kilęs iš Marijampolės apskri
ties, prieš įstodamas į gaują, dirbo Raseinių valsčiuje pas 
ūkininką. 

5. Majeris-,,Morganas", 37-38 metų, vokietis, kilęs iš 
Vienos, pabėgo iš karo belaisvių stovyklos. 

6. ,,Aras", ,,Ramūno" kaimynas, 28 metų, į būrį atėjo 
1948 metų pavasarį. 

7. ,,Lakštingala", 21 metų, iš Raseinių valsčiaus, ,,Ra
mūno" kaimynas. 

8. Alfonsas Čyžas-,,Algis", gimęs 1923 metais, kilęs iš 
Marijampolės apskrities, prieš įstodamas į gaują, dirbo 
malūno buhalteriu Ariogalos valsčiuje. Į gaują įstojo 
1948 metų birželio ar liepos mėnesį. 

Žinau šiuos vadovaujančius „Kęstučio" apygardos da
lyvius: 

„Kalnius", to paties pavadinimo rinktinės vadas, apie 
30 metų, mokytojas iš Raseinių miesto. 

„Šalčius", ,,Kalniaus" rinktinės adjutantas, Raseinių 
valsčiaus pradžios mokyklos mokytojas. 

,,Šaka"- jo pavardė, rodos, Pakark.lis, Raseinių vals
čiaus gyventojas, 24-25 metų, kuopos vadas. 

,,Viršaitis", ,.Šakos" kuopos vado adjutantas, iš Rasei
nių valsčiaus. Hitlerinės okupacijos metu ~irbo Raseinių 
policijoje. 

,,Granitas", ,,Šakos" kuopos štabo darbuotojas, gyve
nęs Betygalos valsčiuje prie Dubysos. 

,,Steponas", ,,Šakos" kuopos štabo darbuotojas, iš Ra
seinių valsčiaus, 27-28 metų. Hitlerinės okupacijos metu 
dirbo Raseinių policijoje. Jam yra nutraukti trys kairės 
rankos pirštai: nykštys, smilius ir mažasis. 

Iki 1946 metų gruodžio mėnesio dirbau Klaipėdos žve
jybos tresto kateriuose jūreiviu. Pritrūkus darbo, nuvy-
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kau į Raseinių apskrities Paupio kaimą pas pažįstamą mer
giną Janiną Z16kutę ir ketinau išbūti ten keletą dienų. Po 
dviejų dienų į jos sodybą atėjo grupė banditų, kurie ma
ne klausinėj0, iš kur aš ir ką dirbu. Sužinojęs mano pra
eitį, banditas Velička-,,Albinas" pasiūlė įstoti į jo gaują. 
Aš sutilkau. Po to buvau pristatytas būrio vadui „Ąžuo
lui", kuris priėmė į būrį ir davė „šarkio" slapyvardį. 

,,Ąžuolo" būryje išbuvau iki 1948 metų vasario mėne
sio, o paskui kuopos vadas „šaka" perkėlė mane į „Ramū
no" būrį. Perkėlimo priežastis buvo ta, kad dalis būrio 
banditų buvo nukauti per susirėmimą su VSM kariuome
nės kareiviais, ir reikėjo jį papildyti. 

1948 m. spalio 29 d. 

1947 metų pavasarį „Ąžuolo" būrys apsistojo netoli 
dvaro, esančio prie Viduklės stoties. Tuo metu pas būrio 
vado pavaduotoją „Jūreivį" atėjo dvare esančio tarybinio 
ūkio darbuotojas ir pranešė, kad į tarybinį ūkį yra atėję 
Viduklės valsčiaus komsorgas drauge su liaudies gynė
ju. Naktį apsupome namą, kuriame buvo komsorgas ir 
liaudies gynėjas. Aš ėjau sargybą, o „Jūreivis" ir kiti iš 
automatų juos nušovė*. Paėmę nužudytųjų dokumentus, 
mes pasitraukėme. Vėliau sužinojau, kad „Ąžuolas" ir 
„Jūreivis" dokumentus nusiuntė į „Kęstučio" apygardos 
štabą su raportu apie nužudymą. Komsorgo pavardės ne
žinau, o liaudies gynėjo pavardė buvo Lazdauskas. 

,1947 metų rudenį mūsų grupė, susidedanti iš „Ąžuolo" 
ir „Jūreivio" būrių, rinktinės vado „Kalniaus" vadovau
jama, užpuolė tarybinį ūkį, esantį netoli Raseinių apskri
ties Viduklės valsčiaus šarkaimio kaimo. Apiplėšime da
lyvavo apie 40 banditų. Mes pagrobėme apie 30 centnerių 
rugių, kitokių produktų neradome. 

Tą patį rudenį aš ir dar penki banditai, ,,Ąžuolo" va
dovaujami, apiplėšėme valstiečio ūkį, esantį už dviejų 
kilometrų nuo Viduklės. Mes iš jo paėmėme 1,_5 centnerio 
rugių ir kiaulę. 

* 1947 m. balandžio 16 d. Raseinių rajono Trepėnėlių kaime banditai 
nužudė Viduklės valsčiaus komsorgą Praną Streleckį ir valstietį Juozą 
L&Zdauską• Kartu žuvo pastarojo sūnus liaudies gynėjas Jonas LazdaU$· 

, kas. 

184 

l 
·1 

l 

l 

Maždaug 1947 metų gruodžio mėnesį ,,Ąžuolo" būrio 
sudėtyje dalyvavau, apiplėšiant batsiuvį, gyvenantį Vi
duklės valsčiaus Paupio kaime. Iš jo pagrobėme dvi poras 
b~tų, baltinių ir įvairių reikmenų. Vieną porą batų gavau 
as, o antrą - Velička-,,Albinas". 

1948 metų pavasarį su „Ramūno" būrio grupe persi
kėliau per Dubysą už 4 kilometrų nuo Betygalos. Mums 
persikėlus, ,,Tarzanas" ,,Ramūno" įsakymu nužudė valti
ninką*, kuris, kaip pareiškė „Ramūnas", buvo tarybų val
džios aktyvistas. Jo lavoną palikome ant perkėlos, o mes 
visi pasitraukėme. 

1948 metų birželio mėnesį „Ramūno" būrys, apsistojęs 
krūmuose netoli Betygalos valsčiaus Diržonių kaimo, čl
žo-,,Algio" pasiūlymu nutarė nužudyti brolius Višinskius. 
Jie abu buvo komunistai, vienas dirbo apylinkės pirminin
ku Ariogalos valsčiuje, o antras taip pat dirbo apylinkė
je. Visu būriu nuėjome į Samkaus ūkį, už dviejų kilomet
rų nuo Višinskių sodybą Samkus žinojo, kad esame ban
ditai. Jis mus pamaitino, ir jo sodyboje išbuvome iki 
vi~urdienio. Po pietų, 3-4 valandą dienos, pasidalijome į 
dvi grupes. Pirmoji nuėjo į vieno Višinskio ūkį, o antra -
į kito sodybą. Suvedėme juos į vieną namą ir sušaudėme. 
B~olių Višinskių dokumentus atidavėme „Ramūnui" ir 
„Zaliūnui". Juos sušaudė „Tarzanas" ir „Morganas". Aš 
ėjau sargybą. 

1948 metų birželio mėnesį, būdamas „Ramūno" būryje, 
dalyvavau, apiplėšiant tarybinį ūkį, esantį už 6 kilometrų 
nuo Betygalos. Pagrobėme 30 kilogramų lašinių, o iš tary
binio ūkio darbininkų paėmėme 2 poras batų, 4-5 poras 
~a~tin~~' kelnių ir kt. Be to, esu įvykdęs smulkių plėšimų, 
1s Įvamų asmenų esu paėmęs batų ir kitų daiktų. 

1948 metų birželio mėnesį aš, ,,Ramūnas", ,,Žaliūnas" 
ir „Tigras" apiplėšėme valstietį, gyvenantį už 3 kilometrų 
nuo Betygalos. Iš jo pagrobėme dvi karves. Jas papiovė
me, sugrįžę į kaimą, kur buvome apsistoję. Papiautų kar
vių mėsą perdavėme atvykusiems tuo metu į mūsų gau·• 
jos buvimo vietą Dovolskiui, Čižui, Gedučiui ir šnferiui 
Leonavičiui. Jie mėsą išvežė į Kauną parduoti. Pmigų už 
mėsą negavome, bet Dovolskis mums vietoj jų davė su
klastotus asmens dokumentus. 

* 1948 m. balandžio 8 d. Paliepiukų kaime banditai nužudė Jocių 
Antaną, Kazio s., gimusį 1906 m. 
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Su Dovolskiu susipazmau 1948 metų liepos mėnesį, 
jam s~ Čižu atvykus į būrio buveinę dolfomentų bandi
tams padirbti. Pas mus jis išbuvo apie dvi savaites ir pa
darė kai kuriuos dokumentus. Paskui, kai tik• nuvykdavau 
·į Kauną, visuomet susitikdavau su Dovolskiu ir nakvo~a
vau pas jį. Vėliau jis J>arei~kė norą pereit'i į veikiančią 
gaują, tačiau, važiuojant mašina; mus sulaikė. 

· Aprangą aš vežiau ,,_Zaliūnui'!, ,,Algiui" ir „Lakštin
galai". Buvome susitarę, kad jie manęs lauks aštuntame 
kilometre~ ·nepriw1.žiavus. Raseinių; čia jie turėjo mane 

. sutikti, apsirengti mano atvežta apranga, ir visi kartu ke
tinome važiuoti į Raseinių valsčiaus Sujainių kaill!ą nu-. 
žudyti ,,Žaliūno" kaimyno. Tačiau- sumanymo heĮvykdė
me; nes pakeliui buvome sulaikyti. 

ADS.R f:, r. 92; l. 20; 23-28. 

Iš s. N a r b u t o* parodymų 

1951 m. liepos ·5 d. 

Išvijus vokiečius okupantus iš Tarybų Lietuvos, mokiau
si. Viduklės gimnazijoje. Poilsio dienomis pareidavau pas 
tėvus į Galkaičių kaimą. Mano tėvai duodavo maisto pro
duktų ginkluotos gaujos . dalyviams Bartkui-,,Marty;nui", 
,,Granitui" ir kitiems, :kųri,ę lankycĮav:o~i_:Q.kyJe. 1945 p:ie
tais kalbėdamas su manimi, ,,Martynas" dėstė savo anti
tarybines pažiūras, šmeižė tarybų valdžią ir gyr~ b~vu_sį 
buržuazinės Lietuyos režimą. Matydamas, kad pritanu JO 
pažiūroms ir esu antitarybiškai nusistatęs, jis pasiūlė bū.
ti ryšininku ir teikti jiems materialinę bei iki-tokią paramą, 
dirbant jiems antitarybinį pogrindinį darbą .. Aš . su~ik'.1~· 
„Martynas" davė man „Zalgirio" slapyivardĮ. Jis Įte1ke 
paketą su korespondencija, kurį turėjau perduoti Yid~k~ 
lės gyventojui Aleksandrui Marcinkui. Nuo to. laiko 1k1 
1946 metų rudėns sistemingai palaikiau tarp jų ryšį ir per
duodavau' paketus. . 

1945 metais per „Martyną" užmezgiau rysms su gau
jos vadu ,,,Meškausku", su juo susitikinėjau savo ūkyje 
ir iki 1947 metų teikiau jam materialinę paramą. J 947 me
'i:ų. pabaigoje „Meškauskas" per ryšininką „Agurką" at-

* Narbutas Stasys, Povilo s., gimęs t926 .m: Raseinių• rajono Gal
kaičių kaime, 
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siuntė laišką, kuriame pranešė, kad man gresia pavojus, ir 
siūlė stoti į ginkluotą gaują. 

Ne iš karto, o, tiktai ·1948 metų pradžioje nusprendžiau 
stott į gaują ir ginklu kovoti prieš tarybų valdžią. Tuo 
metu gaujai vadovavo Antanas Bakšys-,,Klajūnas", nes 
,,Meškauskas" buvo nukautas. ,,Klajūnas", remdamasis re
komendacija banditų, kurie ateidavo pas mus į namus, pri-· 
ėmė mane į gaują. Aš daviau priesaiką ir gavau automatą 
bei šovinių . 

„K~ajūno" gauja, turėjusi apie dvylika banditų, veikė 
Raseinių apskrityje. Visą 1948 metų vasarą mes slapstėmės 
Raseinių valsčiaus miškuose. Rudenį buvau perkeltas 'į 

· ,,Aitvaro" vadovaujamą gaują, veikusią Kelmės apskrities 
Kražių valsčiuje, o 1949 metų pradžioje - į „Birutės" rink
tinės štabą. 

1948 metų rudenį rinktinės vado „Vainiaus" įsakymu 
buvau perkeltas iš „Klajūno" į „Justo" vadovaujamą rajo
ną . .Įo gauja veikė Kelmės rajone. Į „Justo" štabą mane ~t
vedė „Klajūnas"; Čia išbuvau maždaug savaitę. Jo žinioje 
yra apie 11 banditų: ,,Paukštis", ,,Regimantas", ,,Linelis", 
,,Urėdukas" ir kiti. 

Vieną naktį „Justasr, pasakė, jog turime sunaikinti ke
letą piliečių :už tai, kad jie palaiką ryšius su saugumo or
ganais. Jis mus suskirstė į keturias grupes. Aš patekau 
į „Justo" grµpę, kur-, be manęs, buvo „Rambynas" ir 
,,Liūtas". 

Naktį ėjome į Kelmės rajono Gineikių kaimą. Mes, 
,,Justoll vadovaujami, pasukome į valstiečio 'Rimkaus na
mą, o kitos trys grupės išsiskirstė po kaimą. Pas Rimkų 
užėjo „Justas", ,,Liūtas" ir „Rambynas", o aš pasilikau 
kieme sargyboje. Maždaug po pusvalandžio jie išėjo iš na
II}O, vesdamiesi Rimkų. Kartu su juo nuėjome į kaimo ga
lą. Čia susitikome su kitais banc;litais, kurie atsivedė tris 
valstiečius. Visiems susirinkus, nuėjome į pelkę, esančią už. 
pusantro_kilometro nuo kaimo, ir ėmėme juos kvosti dėl jų 
ryšių su saugumo_ organais, bet nė vienas neprisipažino pa
laikąs ryšių. Po to juos riužudėm~*. Apvyniojome kiekvie-

* 1948 m. spalio 26 d. banditai nužudė kaimo gyventojus An9:.riulį 
Praną, tamošiauą s., gimusį 1901 'm., Baurą Kazį, Mykolo s., gimusį 
1914 m., Rimkų Juozą, Kazio s., gimusį 1917 m., ir Lašinskių kaimo gy
ventoją, VarnėmĮ apylinkės pirmininką šerėną Antaną, Liudviko s., 
gimusį 1907 m. · 
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uozas Maselskis, Šiluvos vals
iaus liaudies gynėjas, komjau
uolis, nužudytas 1946 m. kovo 

21 d, 

nam virve kaklą ir, traukda
mi už virvės galų į šalis, vi · 
sus keturis pasmaugėm. Aš 
su „Rambynu" nužudžiau 
Rimkų. Lavonus įmetėme į 
pelkę. Vėliau girdėjau, kad 
jie buvo surasti. 

1949 metų pabaigoje api"
plėšėm kolūkį Viduklės vals
čiaus Paliepių kaime. Tai pa·· 
darėme gaujos vado „Justo" 
iniciatyva, Operacijoje daly
vavo „Justas", ,,Valteris", 
„Speigas", ,,Našlaitis", mano 
žmona „Aldona" ir brolis An
tanas Narbutas, kuris vėliau 
įstojo į gaują ir joje buvo 
nukautas. 

Į Paliepių kaimą atėjome 
vakare, sutemus. Aš kartu su 
žmona, gaujos dalyve Rut
kauskaite (ji turėjo pistole-
tą), stovėj-au sargyboj e, o ki

į užėjo į fermą ir paskerdė kiaules, paskui įsilaužė į svir
lą ir pagrobė kviečių. Kiaules ir javus pakrovėme į ko
ūkio vežimus ir nuvežėme į Anžilių kaimą. Iš kaimo aš 
u Rutkauskaite nuėjau į mišką, o brolis mano gautas dvi 
~iaules ir keletą centnerių kviečių nusivežė namo. 

,,Dubysos" rajono vadu mane paskyrė „Birutės" rinkti-
1ės vadas „Justas" 1950 metų birželio mėnesį. Šias parei
,as ėjau iki suėmimo. Būdamas „Dubysos" vadu, aš turėjau 
u slapyvardžius: ,,Rytas" (juo pasirašinėjau dokumentus) 
- ,,Apolinaras". Man buvo pavaldūs kokie 25 banditai. Vi
ą laiką rajono štabas laikėsi Paupynės miške, bunkeryje, 
uris buvo sutriuškintas šių metų kovo 27- dieną. Rajono 
tabas dislokavosi kartu su rinktinės štabu. · 

1950 metų vasarą, grįždamas iš kaimo, ,,Justas" parsi
edė į gaują Životkauską, apginklavo jį šautuvu ir davė 
u slapyvardžius -,,Žilvytis" ir „Keršis". Iš „Justo" žodžią 
nau, kad anksčiau Životkauskas buvo rinktinės ryšinin
:1s. Pradžioje jis buvo eiliniu prie „Birutės" rinktinės šta
). 1950 metų liepos mėnesį „Justas" savo įsakymu jį pa
~yrė „Dubysos" rajono štabo skyriaus viršininku, ir 
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Životka~ska~ pasidarė man pavaĮdus, tvarkė rajono gaujų 
asmens Įskaitą. Mano gaujoje Zivotkauskas išbuvo iki 
1_95_0 me_tų_ spali? mėnesio, o paskui mes jį išleidome gydy
tis Į Klaipedą. Isvykdamas jis atidavė man savo ginklus -
šautuvą ir pistoletą. 

_ 1950. metų r~denį r~nktinės vadas „Justas" man įsakė 
nuzu~yh buvusio bandito Laurinaičio žmoną Juzę už tai, 
ka_d JI,_ :~ą, palaikanti ryšius su saugumo organais. Spalio 
menesĮ 1s bandito „Našlaičio" sužinojau, kad Juzė Lauri
~ait~enė ~ra Ižiniškių ar Ylių kaimo gyventojo Beišia 
ukyJ~-- _Apie tai papasakojau Zivotkauskui, kuris pasakė 
gerai zmąs tą ūkį. 
. . Vakare aš, Životkauskas ir „Jaunutis" nuėjome pas Bei
SĮ, ku~ rado~~- Laurinaitienę ir kokių 25 metų merginą ar 
~oteq, .. o Be1s10_. nebuvo namie. Laurinaitienę pažinojau 
1s ank.s~1au, nes JI buvo bandito žmona, ir keletą kartų bu
vau _sutikęs_ ją g_aujoje. A~ j~i pasiūliau eiti su mumis į miš
ką,_ 1r !1aktĮ .9-~s1vedeme Ją Į mūsų gaujos stovyklą. Rytą, 
pas1kv1etęs Z1votkauską, ,,Jaunutį", ,,Paukštį", ,,Jogą" ir 
,,Smilgą", nusivedžiau ją gilyn į mišką. Nuėjus apie kilo
~etrą nuo stovyklos, liepiau Laurinaitienę nužudyti. Aš su 
Z~v<;>tkausku apvyniojome jai kaklą virve ir, traukdami 
uz JOS galų, pasmaugėme. Virvę buvome atsinešę iš sto
vyklos. Po to „Jogui" ir „Paukščiui" liepiau užkasti lavo
ną, o pats su kitais grįžau atgal į stovyklą. 

1950 metų pabaigoje aš su „Jaunučiu" ir savo broliu 
,,Arūny" _apiplėšėme Raseinių rajono Naukaimio kaimo gy
ventoją Zagmmą. Mes pagrobėme dvi kiaules, apie 12 ki
~ogramų cukraus, baltinių ir kitų daiktų. Prisiplėštą turtą 
Jo arkliais nuvežėme į miške esantį bunkerį, o arklius par
varėme atgal. Apiplėšimą įvykdėme „Justo" įsakymu. 

ADSR f., r. 19, l. 95-101. 

Iš B. 2 i v o t k a u s k o* parodymų 

1951 m. kovo 24 d. 

1945 metų gruodžio mėnesį užmezgiau ryšius su Biru
tės" rinktinės vadu Kurtinaičiu, gyvenančiu pas sa~o tė
vus Raseinių rajono Didvėjo kaime. Jis mane užverbavo 

.. * Životkauskas Bronius, Juorn s., gimęs 1926 m. Raseinių rajono Did
veio kaime. 
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savo ryšininku ir davė „Keršio" slapyv,ardį. Kurtinaitį nu
kovus, buvau naujo „Birutės" rinktinės vado „Justo" ry
šininku. 

1949 metų rugsėjo mėnesį mano amžiaus jaunuoliai bu
vo šaukiami į Tarybinę Armiją. Į kariuomenę aš nėjau ir, 
bijodamas už tai atsakomybės, slapsčiausi savo ūkyje ir 
netoli esančiame miške. 

1950 metų liepos pradžioje naktį į tėvo namus atėjo 
rinktinės vadas „Justas", Stasys Narbutas-,,Apolinaras", 
Laščiauskas-,,Valteris" ir Petraitis-,,Našlaitis". Tuo metu aš 
buvau pasislėpęs daržinėje, šiene. ,,Justas1' pasiūlė man 
stoti į jo gaują, teigdamas, kad kitos išeities nėra, nes ma
ne gali sulaikyti ir teisti už vengimą tarnauti Tarybinėje 
Armijoje. 

Aš sutikau ir su minėtais banditais nuėjau į Raseinių ra
jono Pušynės mišką, į gaujos stovyklą. Po savaitės „Bi
rutės1' rinktinės vado „Justo" nurodymu Stasys Narbutas
„Apolinaras" apginklavo mane rusišku šautuvu ir davė 
„Danilos" slapyvardį. Tuo metu jis buvo būrio vadu, o aš 
eiliniu. Po mėnesio „Justas1' jį paskyrė „Dubysos 11 rajono 
vadu. Nuo 1950 metų rugpiūčio mėnesio iki suėmimo aš 
ėjau „Dubysos" rajono informacinio skyriaus viršininko 
pareigas. 

,,Dubysos" rajono vadas buvo Narbutas Stasys, Povi
lo s., 20-22 metų, turėjo „Saturno", ,,Apolinaro 11 ir „Ry
to1' slapyvardžius. Jį pažįstu nuo 1947 metų, kai mes kar
tu mokėmės gimnazijoje. 

,,Dubysos" rajonui, be manęs, priklausė vado brolis An
tanas Narbutas-,,Arūnas 11 , 17-18 metų, ir Mykolas Luko
šius-,,Jaunutis1\ gimęs 1933 metais. 

1951 m. balandžio 5 d. 

Kartą 1950 metų vasarą, kai mūsų gauja buvo apsisto
jusi krūmuose, miško pakraštyje, pastebėjome mūsų link 
traukiant grupę liaudies gynėjų, ,,Justo 11 įsakymu suren
gėme pasalą ir, prisileidę juos arčiau, atidengėme ugnį. 
Per susišaudymą du liaudies gynėjus sužeidėme, o gal ir 
nukovėme, tikrai nežinau. 

1951 m. liepos 9 d. 

1950 metų rudenį mūsų gauja dislokavosi Padubysio 
miške. Gyvenome šešiose specialiose palapinėse. Mūsų bu
vo apie 10 banditų. 
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Vieną dieną gaujos vadas Narbutas man ,Pasake, kad 
?_uvusio bandito Laurinaičio žtnona, esą, palaikanti ry
s1_us su, sa~~umo. organais ir k~d „Justo" įsakymu ją _rei
kia atvesti Į gauJos b~veinę ir iškvosti. Prie mūsų priėjo 
,,~ašlai!is" ir pranešė, kad Laurinaitienė yra kaime, netoli 
Vidukles stotres gyvenančio valstiečio namuose. Naktį nu
vedžiau Narbutą ir „Jaunutį" į sodybą; Laurinaitienę ra
dome namie ir atsivedėmeją į savo stovyklą. Rytą Narbu
tas Laurinaitienę kvotė, ·o paskui pasakė, kad „Justo" nu
rodymu ją reikia. nužµdytL Jis pasiėmė mane, ,,Jaunutį", 
,,Paukštį", ,,Smilgį" ir „Jogą", ir mes Laurinaitienę nuve
dėmegilyn į mišką. Už kokio kilometro nuo stovyklos Nar
butas. įs~ė Laurinaitienę · pasmaugti. Išgirdusi tai, ji ėmė 
verkb. Aš parėjau į gaujos buveinę, o kiti pas_iliko. Po ku
rio laiko jie sugrįžd ir Sakėsi ją pasmaugę. Laurinaitienės 
nepažinojau. Iš Narbuto girdėjau, kad jos vyras anksčiau 
priklausęs gaujai ir buvęs pakartas už ryšius su saugumo 
organais: ·. 

'/ 

ADSR f., r. 19, l. 83-_85, 93, 103-104. 

Iš liudininkės Z. š e r ė n i e n ės* parodymų 
. . 

1951 m. liepos 18 d. 

Vyrą. šerėną Antaną, Liudviko s., 1948 m. spalio 26 d. 
iš namų 1šsivėdė. baiidttaf. . . ... . -- . . .. - -. . . 
.. ·1944 metų pabc1igoje, išvijus vokiečius okupantus iš 
mūsų vietovės, jis buvo išrinktas apylinkės pirmininku. 
Tas pareigas vyras ėjo ir 1948 metais. Spalio 26 dieną ji'> 
parėjo namo tik vaĮrnre ir sakėsi vaikščiojęs po apylinkę 

. grūdų paruošų ir žemės ūkio mokesčio reikalais. Apie 8-
9 valandą vakaro pas mus užėjo trys civiliniais drabu
žiai~ apsi.trengę ginlk.luoti banditai. J re vyro paklausė, kur 
yra apylinkės. pirmininkas, Kai· jis pasisakė esąs apylinkės 
pirmininkas, banditai li~pė apsirengti, paskui surišo rankas 
ir, nieko jam~nesakę, išsivedė. Vienas banditas, prieš iš
eidamas, pasakė man, kad niekur iki ryto neišeičiau. Be 
manęs ir vyro, daugiau nieko namuose nebuvo, mes gy, 
venome dviese. ' . 

* Serėnienė Zosė, Jurgio d., gim~si 1890 m. Kelmės raj~no Laširiskių 
kaime. • · · 

1~6 

1949 m. gegužės 27- d. man kažkas pranešė, kad netoli 
nuo Varvalių kaimo, t. y. maždaug už pusantro-dviejų 
kilometrų nuo mūsų kaimo, pebkėje, liaudies gynėjai yra 
suradę keturis lavonus. Aš tuojau pat nuėjau į tą vietą ir 
pamačiau keturis lavonus, tarp kurių atpažinau savo vy
rą. Jį atpažinau iš drabužių ir iš veido, nes lavonai ne vi-

. sai buvo sutrūniję.· 
Ant lavono buvo pasilikusi apvyniota virvė, be to, vie

nos rankos nebuvo. Į(ūne žaizdų nepastebėjau. Kitą dieną 
vyro lavoną palaidojau Kelmėje. 

Be savo vyro, atpažinau Juozą Rimkų, Praną Andriulį 
ir Kazį Baurą, kuriuos banditai išsivedė tą pačią naktį, kaip 
ir mano vyrą. 

ADSR f., r. 19, l. 119-120. 

Iš P. L a u r i Ji a i č i o* parodymų 

1951 m. gruodžio 19 d. 

Nuo 1929 ,metų tarnavau Biržų, Ukme_rgės ir Raseinių 
kalėjimuose, iš pradžių prižiūrėtojo, o dvejus paskutinius 
metus - vyresniojo prižiūrėtojo pareigose. Visą hitlerinės 
okupacijos laikotarpį, pradedant nuo 1941 metų liepos mė
nesio, buvau vyresnysis Raseinių kalėjimo. prižiūrėtojas. 
Kalėjimuąse daugiausia buvo laikomi politiniai kaliniai, 
suimti už revoliucinę veiklą, aš juos saugojau ir palaikiau 
kalėjimo režimą. 

1941 metų pabaigoje iš kameros perdaviau vokiečiams 
du žydus, gerai žinodamas, kad jie bus sušau~yti. 

1945 metų kovo mėnesį įstojau į antitarybinę organiza
ciją, vadinamą „Lietuvos laisvės .armija". Vienas iš IJLA 
'kovos metodų buvo - platinti gyventojų tarpe antitarybi
nius lapelius ir teikti medžiaginę paramą veikiančioms 
ginkluotoms nacionalistų gaujoms. Iš savo pinigų bandi
tams ręmti aš įnešiau 300 rublių. 

LlA org~nizaci.f ai iširus, kurį laiką gyvenau nelegaliai, 
o 1950 metų rugpiūčio mėnesį laisvu noru įstojau į „Mar
šali'.o" vadovaujamą ginkluotą gaują. Turėjau „Labučio" ir 
,,Balandžio" slapyvardžius. 1951 metų kovo pabaigoje gau
ją VSM organai likvidavo, ir nuo to lę.iko iki suėmimo 
·dienos slapsčiausi. 

* Laurinaitis Petras, Juozo s., gimęs 1906 m. Raseinių rajono Ižiniš
kių kaime. 
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, Verbuodamas mane į ginkluotą gaują, jos vadas „Mar
salis" nurodė uždavinį - kovoti dėl tarybų valdžios nu
v_~rt~mo ir buržuazinės santvarkos atkūrimo Lietuvoje. Jis 
~isk~~o, ka~,. bus kovojama, skleidžiant antitarybinius 
s~eiztus, plesiant kolūkius ir kolūkiečius, bet efektyviau
sia kovos priemone jis laikė fizinį partinio ir tarybinio ak
t)'."vo, tarybų valdžiai lojaliai nusiteikusių asmenų naiki
~imą_. ,,Maršalis" kasdien mums skiepijo žvėriškus jausmus 
ir reikalavo negailestingai žudyti tarybinius žmones. 

. Neneigiu, kad drauge su kitais dalyvavau, nužudant 
Lietuvos TSR žemės ūkio ministro pavaduotoją, sužeidžiant 
liaudies gynėją ir apiplėšiant kolūkį. Be to dirbau ir kitokį 
antitarybinį <darbą. ' 

1950 metų spalio mėnesį mūsų gauja, ,,Maršalio" vado
v~~jam~, nakvojo yieno :mūsų talkininko sodyboje Skaąd
viles ra3one Pabalcių kaime. Rytą į daržinę, kur buvome 
apsistoję, du ryšininkai (vienas jų turėjo „Baltapūkio" sla
pyvardį) atnešė mums maisto ir naminės degtinės. Mes 
kartu su jais gėrėme. 

~l_)ie ketv~rt~ valand~ dienos kelyje priešais sodybą, 
kunoJe slapstemes, sustoJo lengvoji automašina. Iš jos išli
po trys ar keturi vyrai. Du iš jų buvo ginkluoti: vienas 
turėjo automatą, antras - šautuvą. Mes supratome, kad 
~inkluotieji asmenys yra liaudies gynėjai ir kad jie lydi 
zymų partinį ar tarybinį darbuotoją. 

Pradžioje „Maršalio" įsakymu nestojome į kautynes, 
bijodami nuostolių, ir tik stebėjome pro plyšius. Po kurio 
laiko „Maršalis" pas atvykusius nusiuntė ūkio šeimininką 
~užinoti, kas jie yra ir kokiu tikslu atvyko. Jis nuėjo pas 
Juos, kalbėjosi, paskui visi užėjo į jo namą, o po keleto 
minučių vėl pasirodė kieme ir pasuko į daržinę, kur buvo
me pasislėpę. ,,Maršalio" įsakymu pradėjome į juos šau
dyti. Vienas beginklis vyras tuoj nugriuvo*, o kiti išbė
giojo. Po to ir mes pasitraukėme. 

Maždaug po savaitės „Maršalis" mums pranešė, kad 
tąsyk nužudėme Lietuvos TSR žemės ūkio ministro pa
vaduotoją ir sužeidėme liaudies gynėją. Už tai rajono va
das „Apolinaras" mūsų gaujos vadui „Maršaliui" pareiškė 
padėką. 

ADSR f., r. 45, l. 17-21. 

* 1950 m. spalio 19 d. Pabalčių kaime banditai nužudė LTSR žemės 
ūkio ministro pavaduotoją Povilą Tryčių, Kazio s., gimusį 1907 m. 
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Iš J. P a l u b e e k o* parodymų 

1953 m. gegužės 27 d. 

Prieš pasakodamas, kaip įstojau į ginkluotą gaują, no
riu paaiškinti, jog vokiečių okupacijos metu mūsų kaimo 
seniūnas Gaudentas Kisielius mane ir mano brolį Vytautą 
užverbavo į antitarybinę organizaciją LLA (Lietuvos lais
vės armija). 

1944 metų rudenį aš ir brolis Vytautas, nenorėdami 
eiti į Tarybinę Armiją, gyvenome nelegaliai. Tuo metu 
LLA organizacijos dalyviai ėmė burtis į ginkluotas gaujas 
kovai prieš tarybų valdžią. Aš su broliu Vytautu įstojau į 
gaują, vadovaujamą Gaudento Kisieliaus-,,Tomo". Jo gau
ja veikė buvusiame Eržvilko valsčiuje. Įstodami į gink
luotą gaują, aš ir kiti davėme priesaiką ginklu kovoti 
prieš tarybų valdžią. Aš pasirinkau „Simo" slapyvardį, o 
brolis Vytautas-,,Viktoro". 

Taigi, nuo 1944 m. rudens iki 1953 m. gegužės 23 d., 
iki suėmimo, t. y. devynerius metus, priklausiau ginkluo
tai gaujai, turėjau rusišką dešimties šovinių šautuvą ir 
pistoletą „Parabelum", jie iš manęs paimti suimant. Iki 
1947 metų vasaros buvau eilinis „Mindaugo" gaujos da
lyvis, o paskui „Vaidoto" rinktinės vadas „Vidmantas" 
paskyrė „Mindaugo" gaujos skyrininku. Skyriui vadova
vau maždaug iki 1948 metų gegužės mėnesio. Jam pri
klausė šeši banditai, jie vėliau įvairiu metu buvo nukau
ti. Nuo 1948 metų gegužės iki 1949 metų rudens buvau bū
rio vado Petro Stankaus-,,Gruodžio" pavaduotoju. Nuko
vus Stankų, buvau paskirtas būrio vadu. 1951 metų liepos 
mėnesį iš mano būrio kareiviai nukovė „Sakalą", ,,Dobi
lą" ir „Zigmą". Už tai mane pažemino į „Mindaugo" bū
rio vado pavaduotojo pareigas, o būrio vadu tapo Jonas 
Petrauskas-,,šarūnas". 1951 lapkričio mėnesį „šarūną" nu
kovė, ir mane vėl paskyrė būrio vadu. Šias pareigas ėjau 
iki suėmimo. ,,Mindaugo'' būrys priklausė „Kęstučio" apy
gardos „Vaidoto" rinktinei. 

Be to, tuo pačiu laiku, nuo 1951 metų liepos mėne?io 
iki suėmimo dienos, saugojau banditinių gaujų vadą Ze
maitį, kurį banditai vadino „Klebonu" arba „Seniu". Su 
juo aš ir mano sesuo Elena Palubeckaitė, ,,Liudo" slapy-

* Palubeckas Juozas, Rapolo s., gimęs 1915 m. Jurbarko rajono 
Pavidaujo kaime. 
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vardžiu, nuo 1951 metų vasaros iki šiol slapstėmės vie
name bunkeryje. 1952 metų balandžio mėnesi į mūsų bun-
kerį atėjo slėptis Marytė. · 

1953 m. gegužės 29 d. 
Viename bunkeryje kartu su Žemaičiu dvejus metus 

slapstėmės: aš, mano sesuo Elena Palubeckaitė, ,.Liudo" 
slapyvardžiu, ir Marytė. Bunkeris, kuriame aš juos pali
kau 1953 m. gegužės 23 d., eidamas susitikti su „Rolandu", 
yr_~ Jurbarko rajono Šimkaičių miške, 46 kvartalo rajone, 
mu~ko kampe prie Pavidaujo kaimo. Maždaug už 200 met
rų nuo bunkerio į kairę eina miško keliukas Dargių kai
mo. link. Bunkeris įrengtas žemėj e, jo dydis - du metrai 
plocio, trys metrai ilgio ir apie l metrą 80 centimetrų 
aukščio. Anga įeina į bunkerį viena, uždengiama konu
so pavidalo dangčiu, kuris užmaskuotas žeme ir specia
liai pasodinta jame nedidele tankia ~glute. Virš bunkerio 
auga nedidelės eglutės. Iš trijų bunkerio kampų į pavir
šių išeina orlaidės. 

Bunkerį, kuriame palikau žemaitį, seserį Eleną ir Ma
rytę, galėčiau parodyti, nuvykęs į vietą. Kaip jau minė
jau, jame telpa keturi žmonės. Užmaskuota anga yra vie
name kampe. Nuo jos priekyje kiek daugiau kaip per 
pusę bunkerio yra gultai, ant jų nuo sienos iš kairės į 
dešinę _nuo angos miegodavau aš, greta manęs Marytė, 
toliau Zemaitis ir kraštinė dešinėje pusėje prie sienos se
suo Elena. 

Žemaitis turi vokišką automatą ir pistoletą „Valter". 
Jo automatas paprastai kabo ant sienos dešinėje pusėje, 
o makštis su pistolet~ miegant kabo ant sienos vir~ jo 
galvos. _Sesuo Elena 1r Marytė turi pistoletus, miegant 
sesers pistoletas kabo ant sienos, o Marytė savo pistole
tą paprastai deda po priegalviu. Po gultais yra sudėti įvai
rūs banditų dokumentai ir archyvinė medžiaga. Prie pat 
angos iš kairės pusės yra lenta, ant kurios laikomi mais
to produktai ir sukrauti indai. Bunkeris apšviečiamas 
elektros lempute, energiją tiekia dvi radijo baterijos. 

Paprastai bunkeryje laikėmės šios tvarkos: naktį ne
miegodavome ir angos dangtį atidarydavome. Pradėjus 
aušti, maždaug 3 valandą, gamindavome pusryčius ir val
gydavome. Po pusryčių angą uždarydavome, užmaskuo
davome ir eidavome gulti. Maždaug 2 valandą dienos pie-
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taudavome, paskui vėl guldavome. Sutemus ir pavakarie
niavus, nakties metu, miegoti nebuvo leidžiama, nes 
atidarydavome angos dangtį bunkeriui išvėdinti. Paprastai 
nakties metu paeiliui išeidavome iš bunkerio gamtos rei
kalais. Valgį paeiliui gamino ant primuso sesuo Elena ir 
Marytė. 

Šių metų gegužės 23 dieną, man išeinant iš bunkerio, 
maisto produktų atsargų liko keturiom-penkiom paroms: 
apie du kilogramus lašinių, apie kilogramą sviesto, dau
giau kaip 4 kilogramai duonos ir 8-10 kilogramų bulvių. 
Geriamą vandenį valgiui gaminti semdavome iš bunke
ryje įrengto šulinio. Šulinys yra po anga, jo viršus užden
giamas lentomis. 

Įeiti į bunkerį specialaus slaptažodžio ir formalumų 
nereik.ėjo. Kai aš ar kuris nors kitas iš besislapstančiųjų 
išeidavome ir grįždavome, tai, prieš įeidamas į bunkerį 
per vieną iš orlaidžių, padarytų iš metalinių vamzdžių, 
pranešdavome apie savo sugrįžimą. Aš paprastai sakyda
vau: ,,Atidarykite, ,,Simas" atėjo". Angos dangtyje nėra 
jokių kabliukų ar pritvirtinimų, kad būtų galima pačiam_ 
atsidaryti angą. Kuris nors - sesuo Elena, Marytė ar že
maitis - dangtį išstumdavo į viršų. Man pačiam angos 
atsidaryti neteko. Specialaus žmogaus bunkeriui maskuo
ti nebuvo, tai atlikdavome mes patys. U_ždarius dangtį, 
jame esanti eglutė savo šakomis uždengdavo visus an
gos kraštus. 

Mūsų atsarginis analogiškos sistemos ir tokio pat dy
džio bunkeris 4 žmonėms yra Pavidaujo miško 24 kvar
tale. Jo vietą galėčiau parodyti. Šį bunkerį įrengėme rųu
du su Valaičiu-,,Bičiuliu" 1952 metų lapkričio mėnesį. Visi 
jo įrengimo darbai užbaigti, jis užmaskuotas, bet niekas 
jame nesislapsto. Žiemai į bunkerį nespėjome pereiti, nes 
prisnigo daug sniego, ir dėl to galėjome būti iššifruoti. Mes 
ketinome į jį pereiti slapstytis šių metų vasarą. Kur yra 
šis bunkeris, žino mano sesuo Elena. Daugiau bunkerių 
neturėjome. 

Iš bunkerio išėjau š. m. gegužės 23 dieną apie 11 va
landą dienos. žemaitis žinojo, kad tą dieną turiu susitikti 
su „Rolandu". Aš turėjau sugrįžti gegužės 24 dienos ry
tą. Man kelias dienas nesugrįžus, manau, jie gal~jo p~~i
traukti iš bunkerio, bet dėl to nesu tikras, nes Zemaitis, 
mano sesuo ir Marytė tikėjo, kad jų neišduosiu. Jeigu jie 
tebėra bunkeryjė, tai jaudinasi dėl manEĮs ir yra labai 
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atsargūs. Su Žemaičiu buvau susitaręs, kad, esant būti
nam reikalui, galiu sugrįžti pavėlavęs, bet ne daugiau 
kaip parą. Praktiškai, išėjus iš bunkerio, man kartais tek
davo pavėluotai sugrįžti, bet nepavėluodavau daugiau 
kaip vieną parą. Man yra pasitaikę išeiti ir dviem pa
roms. 

Bunkerį, kuriame palikau Žemaitį, žino ir jame lan
kėsi „Kęstučio" apygardos vadas „Algirdas" ir „Alius". 
Su „Algirdu" esu paskyręs susitikimą miške netoli nuo 
bunkerio paskutinį birželio trečiadienį. Jei nesusitiktume, 
yra paskirti du atsarginiai susitikimai, t. y. du trečiadie
niai iš eilės. Su „Aliumi" šiemet nebuvau susitikęs ir ryšių 
su juo neturėjau. -

Dvejus metus slapstydamasis bunkeryje, žemaitis į 
kaimą iš miško niekuomet nebuvo nuėjęs ir ryšių su gy
ventojais neturi. Jį gali iš bunkerio išvesti sesuo Elena ir 
Marytė, mano manymu, į Pavidaujo kaimą pas Stasį Ka
šukaitį ir tame pačiame name gyvenantį Kazį Kasparavi
čių. Jie gali užeiti į šapališkės kaimą pas Antaną Šimai
ti. į Paežerio kaimą pas Motiejų Kvedą, arba sesuo gali 
Zemaitį nuvesti į antrąjį atsarginį bunkerį, esantį Pavi
daujo miške, apie kurį jau pasakojau. 

Vadui „Arui" esu paskyręs susitikimą 1953 m. birže
lio 8 d. Šimkaičių miške, 44 kvartale, netoli nuo kirtimo. 
Per susitikimą turiu „Arui" perduoti iš žemaičio gautą 
paketą. 

1953 m. birželio 12 d. 

Būdamas ginkluotoje gaujoje, ne kartą dalyvavau, 
vykdant teroristinius aktus prieš tarybinį-partinį aktyvą 
ir tarybinius piliečius. 

Antai 1945 metų rudenį Gaudento Kisieliaus-,,Tomo" 
ir Antano Puišio-,,Valentino" vadovaujami 18 banditų, 
anksti rytą, švintant, užpuolėme VSM operatyvinio punk
to patalpas Jurbarko rajono Girdžių miestelyje. Prisime
nu, mums apsupus namą, kuriame miegojo milicijos dar
buotojai ir liaudies gynėjai, banditas Bronius Mikelaitis 
po kampu padėjo prieštankinę miną. Minai sprogus ir 
suardžius visą namo kampą, mes visi iš turimų ginklų ati
dengėme ugnį į tą namą ir į bėgančius milicijos darbuo
tojus bei liaudies gynėjus. Aš į operatyvinio punkto pa
talpas šaudžiau iš lengvojo kulkosvaidžio, sunaudojau du 
šovinių diskus. Kaip vėliau iš vietinių gyventojų sužino-
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jome, tada nužudėme keletą milicijos darbuotojų ir liau
dies gynėjų. 

1947 metų vasarą dalyvavau, įvykdant teroristinį ak-
tą prieš Jurbarko rajono Pavidaujo kaimo gyventoją 
Antaną Girdžių. Šimkaičių miške jį nušovėme ir lavoną 
užkasėme. Jį nužudėme už tai, kad buvo gaujoje, bet sa
vo noru iš jos pasitrauk.ė ir legalizavosi. 

1949 metų pavasarį Raseinių rajono šapališkės kaime 
dienos metu, gaujos vado „Gruodžio" vadovaujami, nužu
dėme valstietį Petrą Slankų ir senutę jo motiną Stanku
vienę. Tą dieną kitame to paties kaimo ūkyje nužudėme 
valstietę Pilvelytę. šių teroristinių aktų metu aš ėjau sar
gybą miško pakraštyje už 150-200 metrų nuo jų ūkių. 
Stankų dviem ar trimis šūviais nušovė Juozas Aksamitas
,,Sakalas", o Stankuvienę nužudė Juozas Kiletaitis-,,Da
gys". Pilvelytę nušovė gaujos vadas „Gruodis". Visų nu
žudytųjų lavonus palikome vietoje. Įvykdę teroristinius 
aktus, pasitraukėme į mišką. 

ADSR f., r. 101, l. 97-106. 

Iš J. Z e m ai č i o* parodymų 

1953 m. liepos 2 d. 

1941 metais fašistinei Vokietijai užpuolus Tarybų Są
jungą, aš, kaip 617-ojo pulko mokyklos viršininkas, ga
vau įsakymą su pulko štabu trauktis rytų kryptimi. Įsa
kymo neįvykdžiau, o laisvu noru perėjau į vokiečių.pusę. 

Buvo taip. Neprivažiavęs iki Valkininkų mazdaug 
dviejų kilometrų, aš su 12-15 kareivių grupe sąmonin
gai atsilikau, norėdamas pereiti pas vokiečius. 

Atvykę į Valkininkus, vokiečių feldfebelio įsakymu 
atidavėme ginklus. Mus prijungė prie kitų belaisvių, su
varytų aikštelėje netoli stoties. 

1941 m. birželio 29 d. pėsčiųjų maršu nuvarė į Vilnių, 
į karo belaisvių stovyklą. Rytojaus dieną lietuvius perkė
lė į atskiras kareivines netoli Kalvarijų turgaus, iš kur 
visus paleido. Paleidžiant mums paskelbė, kad laukiama 
įsakymo dėl lietuviškų dalinių formavimo - jie būsią pa
siųsti į frontą prieš Raudonąją Armiją, ir buvo įsakyta 
pasilikti iki atskiro nurodymo. • 

* Zemaitis Jonas, Jono s., gimęs 1909 m. Palangoje. 
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Aš sutikau ir apsigyvenau mieste laukdamas kada 
Jūsiu įs~~itytas į 1:~ujai steigiamą ta~tinę lietuvi~ dalį. 
. ~areivmese susirinkusiems lietuviams vadovavo pul

unmkas Špokevičius ir Dabulevičius. Jie mus informuo
lavo apie derybas su vokiečiais. 
. 194J metų_ .l~epo_s pabaigoje mus iškvietė į štabą, kur 

hrbo Spok~v1cms ir Dabulevičius. štabas buvo įsikūręs 
1a1:1e netoli katedros. Čia mums paskelbė, kad lietuviška 
lahs . nebus fo~uoj ama, ir pasiūlė užsirašyti savanoriais 
sav:sau~os ~uq kovaLsu tarybiniais partizanais. · -

. · As ~tsisakiau į~to_ti ir išvažiavau pas žmoną į Lentva
_!, kur Ir _g~ena1;1 iki 1941 metų rugpiūčio mėnesio, o vė
ra1;1 pers1~ehau ! Kauną, kur dirbau energetikos valdy
)OJe durp1ų gav~bos techniku. 

19~? me!ų birželio mėnesį išvažiavau į Raseinių 
tpsknhes Šiluvos valsčiaus Kiaulininkų kaimą. Nuo 
l942 metų rudens iki 1944 metų kovo mėnesio dirbau 
muvos žemės ūkio kooperatyvo vedėju. 

,l.JLA (Lietuvos laisvės armija) buvo masiškiausia ka
in~ politinė l~etuvill nacionalistų organizacija, kurią su
lare daugiausia buvę Lietuvos buržuazinės kariuomenės 
ca_rini1:!'-ai ir k.ariai_. Ji pradėta steigti 1943 metų sausio 
r_ie?esi : Jos uzdavrnys buvo paruošti ginkluotą pasiprie
anun~ _Ir n~leisti a_tkurti Lietuvoje tarybų valdžios, jei 
~rybi?~ kar~uom~ne nugalėtų Vokietiją, arba siekti, kad 

:ietuviai nacionahstai gautų valdžią iš hitlerinės Vokieti
JOS r~11:kų, je~gu _ji nugalėtų Tarybų Sąjungą. 

As ! LLA istoJau 1945 metų kovo mėnesį. 
Pr_aktiškai organizacijos uždavinys buvo steigti anti

tarybu~es ~r1;1pes kariniu principu - skyriai, būriai, kuo
?os, rmktm~s, _ apygardos; formuoti vadovaujančiuosius 
,tabu~; p~~kirh vadovus; įsigyti ginklų ir jais aprūpinti 
JrgamzaciJos dalyvius. 

Ši_ ?rga~iz~cija iš esmės ir davė pradžią ginkluotam 
la?d1trn1:1m_ Lietuvoje. Jos dalyviai gyveno nelegaliai ir 
m~lause gmkluotoms gaujoms. 
. Zi11;au, kad 19~4 metais įvyko grupės aukštųjų buvu
ios Lietuvos :1mrz1;1a~i°:ės kariuomenės karininkų ir po
:rindinės nac1ona1Istmes LLA organizacijos vadovybės 

_ *. LLA buvo įsteigta 1941 m. gruodžio 13 d. Plačiau apie šios orga-
1zac1ios antilrnudmę veiklą žr. Hitleriniai parašiutininkai Vilnius 
966. , ' 
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pasitarimas. Jis turėjo dvejopą tikslą: pirma, sustiprinti 
LLA organizacijos vadovybę karininkais ir, antra, bendra
darbiaujant su vokiečiais, organizuoti lietuvių karines da
lis kovai prieš Tarybinę Armiją. 

Po pasitarimo vyriausiuoju LLA ginkluotųjų pajėgų 
vadu buvo paskirtas buržuazinės Lietuvos kariuomenės 
generolas Pečiulionis. 1944 metų rudenį Pečiulionis su vie
nu iš LLA vadovų K. Veverskiu perėjo fronto liniją į ta
rybinės kariuomenės išvaduotą Lietuvos teritoriją, kad 
galėtų vadovauti ginkluotai kovai prieš tarybų valdžią . 

Be to, žinau, kad nacionalistinio pogrindžio dalyviai 
Antanas ir Bronius Lesiai 1945 metų pavasarį, baigę Vo
kietijoje žvalgybos mokyklą, lėktuvu buvo permesti į 
Tarybinės Armijos užnugarį Baisogalos miestelio rajo
ne. Jie privalėjo įsijungti į vadovavimą lietuvių naciona
listiniam pogrindžiui ir palaikyti ryšius su vokiečių kari
ne vadovybe. Su jais buvo ir trečias, radistas, taip pat 
baigęs Vokietijoje mokyklą, bet jis iš karto pasidavė tary
binių saugumo organų darbuotojams. 

Lietuvių generolų Raštikio, Plechavičiaus ir Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) atstovų de
rybos su vokiečių karine vadovybe pasibaigė tuo, kad 

-1944 metų vasario mėnesį buvo pradėta formuoti Vietinė 
rinktinė. ,Jos uždavinys - kovoti prieš tarybinius parti· 
zanus Lietuvoje ir dalyvauti kautynėse prieš Raudonąją 
Armiją, jeigu ji priartėtų prie Lietuvos TSR sienų. 

1944 metų vasario mėnesį Raseinių apskrities virši
ninkas kapitonas Gužaitis pakvietė mane į buvusių Lie
tuvos buržuazinės kariuomenės karininkų pasitarimą. Man 
pavedė organizuoti Šiluvos ir Tytuvėnų valsčiuose sa
vanorius į Plechavičiaus Vietinę rinktinę. Mano atlikto 
darbo dėka tuose valsčiuose į Plechavičiaus rinktinę už
sirašė apie 150 žmonių. 

1944 m. kovo 15 d. mane iškvietė į Plechavičiaus Vie
tinės rinktinės štabą ir paskyrė 310-ojo bataliono vadu: 
310-asis batalionas stovėjo Seredžiaus miestelyje. Jame aš 
tarnavau iki 1944 m. gegužės 1 d., o vėliau, perdavęs ba
talioną kapitonui Gintautui, išvykau atostog1Į pas savo 
šeimą. 
· Po atostogų atvykau į Kauną ir sužinojau, kad visą 
Plechavičiaus rinktinės štabą vokiečiai suėmė už atsisa
kymą išvežti rinktinę kovos veiksmams už Lietuvos ribų 
ir kad dalis rinktinės karių išsibėgiojo namo, o dalis buvo 
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mginkluota ir su sargyba išgabenta į Vokietiją. Į savo 
arnybos vietą nebevažiavau, persirengęs civiliniais dra
mžiais, išvykau į Šiluvą ir čia slapsčiausi, bijodamas, kad 
"Okiečių policija manęs nesuimtų už dezertyravimą iš 
'lechavičiaus Vietinės rinktinės. 

~ele~~lia! g)'.Ven~amas Šiluvoje, palaikiau ryšius su 
t0gnnd1~e~. _saulių sąJungos or~,anizacijos dalyviais: kapi
)nu Guzaicm, Žukausku, Tauciumi, Mackumi, Stasiulai
iu. Mes periodiškai tarėmės, kaip organizuoti kovą prieš 
:Hybų valdžią, jei vokiečių kariuomenė atsitrauktų. 

1944 metų vasarą pas mane atvyko kapitonas Gužaitis 
: pareik_alavo parinkti iš mūsų valsčiaus organizacijos du 
avanorius į Rytprūsiuose veikiančią žvalgybos mokyklą. 

A1_1~t- Gužaičio_, iš vokiečių mes turėjome gauti gink
ų bei saudmenų II gerai paruoštus ryšininkus. šiuo klau
tmu aš kalbėjausi su mūsų organizacijos dalyviais Lušu 
r Žukausku, bet jie atsisakė važiuoti į Vokietiją. Netu
ėdamas kitų tinkamų kandidatų, aš pranešiau apie tai 
;užaičiui. Gužaitis daugiau kandidatų nebereikalavo. Tad 
š mūsų organizacijos niekas į Vokietiją ir nebuvo pa
iųstas. 

Su Gužaičiu taip pat svarstėme klausimus, kaip atei
yje reikės organizuoti pogrindžio darbą Raudonosios Ar
nijos užnugaryje, nes vokiečiai traukėsi ir aiškiai matėsi, 
c~d yokietija bus nugalėta. Galvojome, kad aš pasiliksiu 
net~J_e, gyve1_1siu n_elegaliai ir toliau kovosiu prieš tarybų 
~-al~z1ą .• š~1;11ių S~Jungos organizacijos dalyviams atpa
lmh Guza1tis dave apie 20 kortelių su Vytauto rinktinės 
mtspaudu, kurias reikėjo pateikti kaip slaptaženklį, kad 
būtų galima pažinti savus·. 

1944 metų liepos pabaigoje nuo Panevėžio į vakarus 
raukėsi buržuazinės Lietuvos kariuomenės kapitono švil
)OS_ vado va~ j am~s maždaug_ 200 žmonių dalinys. Jis apsi
i~OJO Pyragių kaime, netoli Siluvos. Jie vadino save „par-
1zanais". Su kapitonu Švilpa susitikau aš ir kunigas Kaz
auskas. Paaiškėjo, kad Švilpa traukiasi' į vakarus, tačiau 
:etina grįžti .. ir pogrindžio sąlygomis pradėti kovą prieš 
arybų valdz1ą. Kazlauskas pritarė švilpai ir patarė jam 
Lktyviai įsijungti į ardomąją pogrindžio veiklą. 
. Guž~iči~ nurodymu aš nebėgau su vokiečiais, o pasi
Lkau v1eto1e organizuoti pogrindžio darbo prieš tarybu 
raldžią. . 
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Atėjus Raudonosios Armijos dalims, pradėjau slaps
tytis. 1944 metų rugsėjo mėnesį manimi ėmė domėtis 
valstybinio saugumo organai, kažkoks kapitonas klausi
nėjo apie mane kaimynus. Tai privertė saugotis, ir aš 
galutinai apsisprendžiau gyventi nelegaliai. Iš pradžii.-! 
slapsčiausi pas pusseserę Marijoną Blužienę Meiliškių kai
me, Dotnuvos rajone. Prie jos sodybos krūmuose buvo 
bunkeris, įrengtas, dar prieš vokiečiams pasitraukiant. 

Ilgai slapstytis Blužienės ūkyje nebebuvo saugu, todėl 
1944 metų lapkričio mėnesį grįžau į savo ūkį Kiaulininkų 
kaime. Įsirengiau bunkerį ir jame slapsčiausi. 

1944 metų gruodžio mėnesį pas mane į Kiaulininkų 
kaimą atvyko kapitonas Gužaitis. Jis įtikinėjo, kad per 
2-3 savaites vokiečiai išstumsią Raudonosios Armijos 
dalis iš Lietuvos ir tada jis susisieksiąs su manimi. Kal
bėjo, kad ryšiai su manimi bus palaikomi per pažįstamą 
valstietį Pranckevičių, gyvenantį Obelkalnio kaime. Savo 
pavaduotoju Gužaitis paliko leitenantą Urbutį. Pastara-· 
sis taip pat slapstėsi netoli Raseinių. Nuo to karto aš Gu
žaičio nebebuvau sutikęs ir tąsyk į ardomąją veiklą dar 
neįsijungiau. 

1945 metu sausio mėnesį į vienkiemį, kur aš slapsčiau
si, atėjo gink.luotų LLA dalyvių grupė - Bartkus, Juodis 
ir Petryla. Su pastaruoju jau anksčiau buvau pažįstamas. 
Jie pasiūlė man įstoti į LLA ir imtis vadovauti jų gink
luotai organizacijai. Jie sakė, kad miškuose ir vienkie
miuose slapstosi daug pogrindžio dalyvių, tačiau nėra kas 
jiems vadovautll, nėra prityrusių karininkų. Aš sutikau 
ir po kurio laiko išėjau į ginkluotą gaują. Nuo tada visą 
laiką dalyvavau ardomojoje nacionalistinio pogrindžio 
veikloje. 

1953 m. liepos 3 d. 

1945 m. birželio 2 d. naktį mano vienkiemyje vėl pasi
rodė Bartkus su grupe nepažįstamų banditų. Jie pasiūlė 
pereiti į gaują. Tą naktį aš išėjau su jais. Viename iš Lu
kaičių kaimo vienkiemių susitikau su kitais gaujos daly
viais. Bartkus įteikė man automatą „PPD". Iš vienkiemio 
mes patraukėme į Bedančių mišką Raseinių valsčiuje, kur 
palapinėse gyvenome iki liepos 15 ar 17 dienC:s, Tuo metu 
susirinko apie 40 žmonių. Gauja vadinosi „Zebenkšties" 
rinktine. Jai vadovavo buržuazinės Lietuvos kariuomenės 
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rnpitonas Čeponis. Mane Čeponis paskyrė .rinktinės šta
)O viršininku. 

,,Žebenkšties" rinktinė skirstėsi į 4 būrius, kurių va
lai buvo Venclauskas, Vareikis, ,,Pranckevičius" ir Mor
:ūnas. Rinktinė turėjo apie 60 narių, kurie sudarė 2 gru-
1es ir veikė keliuose Raseinių apskrities valsčiuose. Visi 
os dalyviai buvo ginkluoti ir slapstėsi miškuose. Ginklus 
įe buvo įsigiję dar 1941 metais ir vokiečių okupacijos 
1etu. 

,Paskirtas „:Žebenkšties" rinktinės štabo viršininku, aš 
ūpinausi koviniu ir idėjiniu gaujos dalyvių parengimu, 
Į stiprinimu organizaciniu atžvilgiu ir vadovaujančiųjų 
adrų parinkimu. · · 

Gaujos dalyviai užpuldavo tarybines įstaigas ir pilie
įus. 

1945 metų birželio mėnesį per ryšininkę, Venclausko 
usseserę, dirbančią sanitare Raseinių ligoninėje, čeponis 
1žinojo, kad į liigoninę, esančią Biliūnų dvare, atvežtas 
y:dyti VRM organų suimtas buržuazinės Lietuvos kariuo
'.enės aviacijos leitenantas. Kasperavičius. Pasitaręs su 
animi ir Bartkumi, Čeponis suorganizavo ligoninės už-
1olimą ir Kasperavičiaus pagrobimą. Šioje operacijoje, 
2 Čeponio, dalyvavo apie 20 banditų. Jie nuginklavo 
tr.gybą, saugančią Kasperavičių, iš Hgoninės išsivežė 
ir dar vieną nacionalistinio pogrindžio dalyvį (sergantį 
2rvų sutrikimu), taip pat išsivedė ligoninės sanitarę ru-
1, kuri, kaip teigė Venclausko pusseserė, sekė ligoninės 
2rsonalą. 

Patikėjęs ryšininkės žodžiais, Čeponis, susitaręs suma
imi ir Bartkumi, inscenizavo karo lauko teismą, ir nuteisė 
l mirties bausme. čeponio įsakymu moterį sušaudė ban
tas, ,,Pranckevičiaus" slapyvardžiu. Mano praktinis 
1rbas daugiausia buvo susijęs su organizacine veikla 
>grindyje. 

Nuo 1945 metų, kada įstojau į nacionalistinį Lietuvos 
,grindį, iki susirgau (1951 metų gruodžio mėnesio), rū-
1ausi viso ginkluotojo pogrindžio centralizavimu ir or
nizacijų subūrimu. 

Iki 1947 metų pavasario atskiros gaujos buvo vienija
>s į rinktines ir apygardas. Aš buvau vienas iš ginkluotų 
y:gardų organizatorių vakarinėje Lietuvos dalyje. 
Dar 1945 metais, būdami Bedančių miške, mes su če-

1iu ir Bartkumi rengėme planą, kaip suvienyti gaujas, 

Masinių žudynių aukų laidotuvės. 1946 m. iš ·rugsėjo 13 į 14 naktį bur
žuaziniai nacionalistai nužudė 13 Žaiginio apylinkės gyventojų: Juozą 
Baranauską, Joną ir Valeriją Bružus, Praną Butkų, Vincą Ličkq, Vladą 
Miceiką, Jurgį Nekrošių, Joną Paškuną, Stasį Saunorį, Vladą ir Valeriją 

Šimkus, Zigmą ir Liudą štarkus · 

vei.lrnsias Šiaulių, Raseiniq, Kėdainių ir Tauragės apskri
tyse. Numatėme tai atlikti, suvienydami tuo metu jau vei
kiančias tose apskrityse rinktines į vieną apygardą, o pas
kui imtis tolesnio vienijimo. Todėl 1945 metų birželio mė
nesį iš Bedančių miško mes perėjome į arčiau Šiaulių 
esančius miškus, norėdami užmegzti ryšius su Šiaulių 
rinktine. 

1945 metų liepos mėnesį, būdami Kelmės valsčiaus 
miške, mes užmezgėme ryšius su vietiniais nacionalis
tais ir iš naujo steigėme grupes, pavadintas organizaci
niais skyriais (OS). Organizuodami antitarybines grupes, 
susitikdavome su nacionalistais: kunigu Cimeliu, Tytuvė
nų miško pramonės ūkio buhalteriu Jakuboniu, jaunu ku
nigu ar seminaristu, jo pavardės nežinau, Lyduvėnų mies
telyje gyvenančiu kunigu Gaižučiu, kuris ateidavo į mūs11 
gaują religinių apeigų atlikti. 

1945 m. liepos 22 d. mūsų gaują, turinčią 45 žmones, 
apsupo kareiviai. Kautynėse buvo užmušta 14 banditų ir 
dvi ryšininkės. šis susirėmimas su kareiviais privertė mus 
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pakeisti taktiką: išsiskirstyti būriais, mažomis grupėmis. 
pasiųsti jas į tam tikrus rajonus, slapstytis daugiau vien
kiemiuose ir krūmuose. 

1945 metų vasarą užmezgėme ryšius su Kražių-Ne
makščių apylinkėse veikiančios rinktinės vadu Urbučiu 
(buržuazinės Lietuvos ka,riuomenės leitenantas}. Susitiki
mas įvyko Judicko ūkyje Dumsiškių kaime, Raseinių vals
čiuje. Urbutis pranešė, kad jis pats suorganizavo rinktinę 
iš 40 žnnonių, turi spaustuvę ir spausdina antitarybinius 
laikraščius. Vieną jų mums parodė. Laikraštis buvo 
spausdintas rotatoriumi, pavadinimo neprisimenu. Su mū
sų pasiūlymu susivienyti ir sudaryti apygardos štabą Ur
butis sutiko, bet faktiškai mums pavaldus nebuvo ir ne
paskyrė pakankamai pasirengusio žmogaus, kuris galėtų 
įeiti į formuojamo apygardos štabo sudėtį. 

Dar 1945 metų pavasarį mūsų gaujos dalyvis Bartkus 
su grupe ėjo į Tauragės apskritį susirišti su ten veikusia 
rinktine, tačiau užmegzti ryšių negalėjo, nes Raseinil1 
valsčiaus :Paparčių miške jo grupė susidūrė su ktta grupe, 
kuri, savų nepažinusi, pradėjo kautynes. Iš Bartkaus gru
pės buvo užmuštas Petryla, keli buvo sužeisti, jų tarpe 
Juodis, kuris mirė nuo žaizdų. 

1945 metų vasarą Bartkus vis dėlto užmezgė ryšius su 
Tauragės grupe, iš kurios pas mus atvyko atstovas, Vil
niaus universiteto studentas, labai aktyvus nacionalisti
nio pogrindžio dalyvis. Su juo susitikome viename Rasei
nių valsčiaus vienkiemyje. Apsikeitėme informacija ir pa
siūlymais dėl pogrindžio centralizavimo, tačiau atstovas 
nebuvo įgaliotas galutinai spręsti pogrindžio suvienijimo 
klausimų, ir todėl jokio nutarimo -nebuvo priimta. Apsi
keitėme tik nuomonėmis. 

1945 metų rudenį pradėjome ruoštis žiemojimui ir 
antitarybinės literatūros spausdinimui, todėl laikinai ati
dėjome centralizavimo klausimus, bet nuo plano sujungti 
rinktines į apygardas neatsisakėme. 

Petras Bartkus buvo kareivių nukautas 1949 metų rug
piūčio 13 d. miške netoli Baisogalos miestelio; Juodis mi
rė nuo žaizdų 1945 metų balandžio mėnesį; Petryla užmuš
tas 1945 metų balandžio mėnesį; Veverskis-,,Senis 11 nukau
tas 1944 metų žiemą Vilkijos miestelio rajone; Čeponis 
nukautas 1948 metų vasario mėnesį Ariogalos rajone, Pa
mituvio kaime; Venclauskas užmuštas 1947 ar 1948 metais 
Raseinių rajone, Sujainių kaime; Vareikis nukautas 
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1941 metų vasarą Ariogalos rajone, Birbiliškės miške; 
Kasperavičius nukautas 1947 metų balandžio 9 d. Taura~ 
gės rajone. 

1953 m. liepos 6 d. 

l946 metų sausio mėnesį Lietuvoje visur buvo ruošia
masi. rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. Aš ir Čepo
nis, susitikę su Bartkumi, nutarėme organizuoti rinkimų 
boikotą. Bartkus leidžiamame laikraštyje rašė prieš rin
kimus nukreiptus šmeižikiškus straipsnius, juose ragino 
gyventojus boikotuoti rinkimus: nelankyti mitingų, ne
klausyti agitatorių, neiti į rinkimines apylinkes, nebalsuo
ti už kandidatus. Prieš rinkimus mes išleidome keletą spe
cialių lapelių. Mums pavaldžiq gaujq dalyviai mūsq įsa
kymu platino gyventojq tarpe tuos lapelius ir laikraščius, 
taip pat žodžiu varė prieš rinkimus propagandą. 

Norėdami įbauginti gyventojus ir aktyvistus, lapeliuo
se ir žodžiu įspėdavome, kad šaudysime visus, kurie balsuos 
už komunistq ir nepartinių bloką, taip pat gąsdinome su
šaudysią rinkiminių komisijq narius. Taip elgėmės dar ir 
todėl, kad antitarybiškai nusiteikę ir nenorintys dalyvauti 
rinkiminėse komisijose asmenys galėtų pasiteisinti ir ne
dalyvauti rinkiminėje kampanijoje. 

Be to, gaujq dalyviams davėme įsakymą naktį rinkimq 
išvakarėse organizuoti rinkiminiq apylinkių užpuolimus, 
naikinti urnas, biuletenius ir kitą rinkiminę medžiagą, 
bausti tuos rinkiminių komisijq narius, kurie kovos prieš 
mūsų varomą agitaciją. Mano ir Čeponio įsakymu Venc
lausko grupė buvo pasiqsta apšaudyti rinkiminės apylin
kės Raseinių valsčiaus Ginčaičių kaime. O mes patys su 
kitais šio būrio dalyviais užpuolėme Viduklės valsčiaus 
Rimkiškių kaimo rinkiminę apylinkę. Nutraukę telefono 
ryšį su Vidukle, iš 100-150 metrų atstumo apšaudėme 
rinkiminės apylinkės būstinę. Apšaudydami užmušėme 
kareivį ir karininką, kurie buvo apylinkės apsaugos su
dėtyje*. 

1945-1946 metų žiemą Čeponio ir mano vadovauja
mos „Žebenkšties" rinktinės dalyviai nužudė apie 10 vie
tinių gyventojų, kurie vetkė prieš banditus ir jų talkinin
kus. 

~ 1946 m. vasario 10 d. Rimkiškių rinkiminės apylinkės apšaudymo 
metu banditai nužudė vieną raudonarmietį ir tris žmones sužeidė. 
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1946 metų kovo mėnesį į mūsų slėptuvę atėjo Bartkus, 
nes jo bunkeryje buvo kilęs gaisras. Atėjus Bartkui, ap
svarstėme veikimo planą 1946 metams. Plane numatėme 
suformuoti apygardą ir sudaryti štabą, kad jis vadovautų 
nacionalistinėms ginkluotoms organizacijoms, kurios tu
rėjo įeiti į apygardos sudėtį. 

Nutarėme, kad čeponis pasiliks senoje vietoje Rasei
nių valsčiaus rajone, kur buvo beveik pusė mūsų vado
vaujamų banditų, ir toliau vadovaus jų veiklai. Kartu jis 
turėjo imtis priemonių ryšiams su Tauragės rinktine už
megzti ir su jos atstovais susitarti dėl bendros apygardos 
sudarymo. · _ 

Aš ir Bartkus turėjome persikraustyti į Siluvos vals
čių, į Morkūno grupę, ir iš ten vadovauti praktinei Mor
kūno ir Vareikio būrių veiklai, taip pat u:Žimegzti ryšius 
su Šiaulių ir Kėdainių rinktinėmis. 1946 metų gegužės mė
nesį persikėlėme į Morkūno grupės stovyklą Pyragių 
miške. 

Čia mes gerai susipažinome su Morkūno ir Lazdausko 
gaujų banditais, sustiprinome jas organizaciniu atžvilgiu 
ir ėmėmės priemonių ryšiams su Šiaulių ir Kėdainių 
rinktinėmis užmegzti. 

Ryšiams su Šiaulių rinktine užmegzti pasinaudojome 
banditu „Jurgiu", kuris priklausė „Nemuno" gaujai, įei
nančiai į Šiaulių rinktinės sudėtį. 

Jis buvo sužeistas ir atsitiktinai atsidt"irė Morkūno 
gaujoje. 1946 metų birželio pradžioje Bartkus iš „Jurgio'' 
sužinojo ryšio vietas su „Nemunu" ir nuvyko į Tytuvė
nų valsčių. Susirado „Nemuną", išdėstė jam mūsų nuomo
nę pogrindžio centralizavimo klausimais ir pasiūlė suor
ganizuoti susitikimą su rinktinės vadu Beloglovu. 

Jiems besitariant, ,,Nemuno" ir Bartkaus grupes miške 
užklupo kareiviai; vienas banditas buvo užmuštas, kitiem<; 
pavyko pabėgti. Susitikimas iširo. Kitas susitikimas su 

·- Beloglovu buvo numatytas 1946 metų liepos mėnesį. 
Tų metų birželio mėnesį :Žaiginio miške aš atsitikti

nai susitikau su trijų banditų gauja. Jai vadovavo „Jur
gis", veikęs nepriklausomai. Su juo susitariau, kad jis 
organizuos man susitikimą su Kėdainių rinktinės vadu. 
,,Jurgis" susitikimą suorganizavo 1946 metų birželio pa
baigoje :Žaiginio miške. Su Kėdainių rinktinės vadu aš 
anksčiau nebuvau pažįstamas, tiktai žinojau, kad jis bu
bo buržuazinės Lietuvos kariuomenės atsargos leitenan-
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tas. Metų pabaigoje jis legalizavosi, pasinaudodamas su
klastotais dokumentais, ir VRM organai jį suėmė. Per su
sitikimą jis sutiko su mano argumentais dėl apygardos 
štabo organizavimo, bet atidėliojo sekantį susitikimą ir 
nepaskyrė žmogaus, kuris atstovautų štabe. Vėliau paaiš
kėjo, kad jis ir neketino prisidėti, steigiant štabą, nes jo 
rinktinė buvo pakrikusi, ir rudenį jos dalyviai pradėjo 
legalizuotis, įsigiję suklastotus dokumentus, ir įsidarbin
ti įvairiuose respublikos miestuose. 

Būdami Morkūno gaujoje, suorganizavome laikraščio 
,,Alio" leidimą. Laikraštyje spausdinome nurodymus po
grindžio veiklos klausimais, žinias apie tarptautinę padė
tį ir kitokią antitarybinę medžiagą. Spausdinome rašo
mąja mašinėle 20-25 egzempliorius ir siuntinėjome į 

Morkūno, Lazdausko, Venclausko ir Vareikio gaujas. 
1946 metų liepos mėnesį mūsų buvimo vietą aptiko 

VRM organai. Liepos 5 dieną Bartkus su grupe išėjo į 
Bedančių mišką susitikti su Čeponiu, o aš pasilikau vie
toj e. Liepos 6 dienos rytą grupė kareivių netikėtai ata
kavo Lazdausko gaują. Lazdauskas, besitraukdamas su sa
vo žmonėmis, atbėgo į mūsų stovyklą. Išgirdę šaudant, 
mes užėmėme gynybos pozicijas iš anksto iškastuose ap
kasuose. Prasidėjus mūšiui, Lazdausko žmonės, išmėtę 
aprangą ir šovinius, pabėgo iš stovyklos ir privertė mus 
iš naujo pasiskirstyti tarp savęs turimus šaudmenis. Ne
galėjome priešintis, todėl pralaužėme apsupimą ir pa
bėgome. 

Iš mūsų tik vienas buvo užmuštas. Kiek mūšyje žuvo 
kareivių, nežinau, bet girdėjau iš žmonių, kad 5 ar 7-. Ry
tojaus dieną Bartkus grįžo į stovyklą, bet mūsų nebera, 
dęs ir aptikęs kautynių žymes, nuėjo pas Čeponį. _ 

Po kautynių Pyragių miške aš persikėliau į Zaiginio 
mišką, kur apie savaitę gyvenau „Jurgio" grupės stovyk
loje, o iš ten perėjau slapstytis į stovyklą miške netoli 
Akmenės kaimo, Šiluvos valsčiuje. 

:Žinodamas, kad turi įvykti Bartkaus susitikimas su Be
loglovu, nuėjau į Tytuvėnų rajoną ir susitikau su jais 
„Nemuno" padalinyje prie Tyrulių pelkės gyvenančio 
valstiečio viekiemyje. Su Beloglovu mes taip nieko ir 
nenutarėme, nes jis neturėjo žmonių, kurie tiktų dirbti 
apygardos štabe. 

Vienintelis pasitarimo rezultatas buvo tas, kad apsikei
tėme informacij,a apie padėtį mūsų veikimo rajone, nusta-
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tėme tikslias ribas ir ryšių punktus. Atsakingu už ryšių su 
Šiaulių rinktine palaikymą aš paskyriau Morkūną. 

Stovykloje iš Morkūno sužinojau, kad jis ketina susi
tikti su kunigu Kazlausku. Į susitikimą jis pakvietė ir ma
ne. Susitikimas įvyko miške prie Tyrulių pelkės. Kazlaus
kas atvyko su savo vargonininku Stankaičiu. Morkūna-; 
ir aš apsikeitėme su juo informacija. Man susidarė toks 
įspūdis, kad Kazlauskas tolsta nuo mūsų organizacijos, to
dėl aš su juo dėl nieko nesusitariau. 

Stankaitis tebuvo palydovas, atvedęs Kazlauską į susi-
tikimo vietą. . 

Iš Tyrulių pelkės nuvykau į Raseinių valsčių, ieškoda
mas Čeponio ir kitų. Atėjęs į Bedančių mišką, Venclausko 
gaujoje teradau vien Bartkų. Pasikalbėjus su juo, paaiškė
jo, kad padėtis mūsų organizacijoje iš esmės pasikeitė. č~
ponis susibarė su Bartkum ir buvo išvytas iš rinktinės. Jis 
su jaunesniuoju leitenantu Vareikiu persikėlė į Girkalnio 
valsčiaus Birbiliškės mišką ir savo iniciatyva sudarė naują 
,,Vaidoto" rinktinę, kuriai ėmė vadovauti drauge su Va
reikiu, paskyręs jį štabo viršininku. Čeponiui buvo paval
džios tos gaujos, kurios veikė Girkalnio, Seredžiaus, Ve
liuonos valsčiuose ir iš dalies Šimkaičių valsčiuje. Jis 
veikė aktyviai, steigė nacionalistines organizacijas iš lega
liai gyvenančių asmenų, ir ypač daug dėmesio skyrė to-
kių organizacijų sudarymui Kaune. - .. 

Kol aš mėginau užmegzti ryšius su Siaulių ir Kėdam1ų 
rinktinėmis, Bartkus ir Čeponis susirišo su Tauragės rinkti
nės vadu Danilevičiumi ir sušaukė pasitarimą, kuriame. 
be jų, dalyvavo dar „Giedrys" (mokytojas iš Kauno) ir 
Kasperavičius. 

iPasitarime jis nutarė sujungti Tauragės, Raseinių rink
tines ir „Vaidoto" grupę į vieną apygardą, kurią susitar~ 
vadinti „Kęstučio" apygarda, ir suformavo jos štabą, ku:i 
sudarė apygardos vadas Kasperavičius, ū~io _ir_ inform_ac1-
jos skyrių viršininkas „Giedrys" ir orgam~ac1mo s~y_r~~':1s 
viršininkas Bartkus. Netrukus į apygardos stabo sudetį ĮeJo 
dar Paulaitis kaip informacijos skyriaus viršininkas. 

Tai sužinojęs, aš ėmiau vadovauti Raseinių rinktinei 
ir stengiausi geriau pažinti jos būklę, kad galėčiau numa
tyti priemones jai sustiprinti. Kartu su Bartkumi _buvau 
susitikęs su leitenantu Vareikiu ir kapitonu Čepomu. Su
sitikime čeponis perdavė man štabo dokumentaciją ir pa
informavo apie padėtį. 
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Bartkui padedant, aš parinkau du asmenis į štabo su
dėtį - brolius Pakarklius. Vienas iš jų praeityje buvo mo
kytojas, antras - kooperatyvo buhalteris. Vieną paskyriau 
ūkio skyriaus viršininku, antrą - propagandos skyriaus 
viršininku. Netrukus Čeponis ir Vareikis nuėjo į savo 
gaujq rajoną. Bartkus išvyko į Tauragės apskritį dirbti 
,,Kęstučio" apygardos štabe. Aš pasilikau vadovauti rink
tinei. 

Mano vadovaujama rinktinė įėjo į „Kęstučio" apygar
dos sudėtį. Turėjau ryšius su apygardos štabu, buvau jam 
pavaldus. 

1946 metų rudenį „Kęstučio" apygardos vadas Kaspera
vičius raštu įpareigojo mane imtis priemonių sujungti ma
no rinktinei su Urbučio rinktine. Tai padaryti reikėjo dėl 
to, kad nedidelėje Raseinių apskrities teritorijoje veikė 
trys rinktinės. Mėginau susirišti su Urbučiu, tačiau ilgą 
laiką man nepavyko. Tiktai 1947 metų sausio mėnesį atsi
tiktinai sutikau jį su žmona ir vienu banditu Didvėjo kai
me, kur jis buvo apsistojęs. Pasikalbėjus su Urbučiu, pa
aiškėjo, kad jis nesidomi pogrindžio organizavimo klausi
mais ir yra atitrūkęs nuo savo vadovaujamos rinktinės. 
Kartu su juo buvęs banditas man papasakojo, kad Urbutį 
iš rinktinės išvarė jam pavaldūs banditai už neveiklumą ir 
už tai, kad jo žmona mėgino komanduoti, versdama ban
ditus aprūpinti ją maisto produktais, drabužiais ir kitkuo. 
Kiek vėliau sužinojau, kad Urbutis įsigijo suklastotus do
kumentus, iš gaujos pasitraukė ir apsigyveno Šiauliuose ar 
Panevėžyje. 

1947 metų vasarą aš su gauja nuvykau į buvusį Urbučio 
rajoną ir jam priklausiusias grupes pajungiau „Žebenkš
ties" rinktinės štabui. Iš viso ten buvo 4 grupės, kurias 
sudarė apie 20 banditų. Taigi, Urbučio rinktinė organiza
ciniu atžvilgiu liovėsi egzistavusi 1946-1947 metų žiemą. 

„Kęstučio" apygardai pavaldūs banditai žudė tarybinim 
piliečius. Iš apygmdos štabo buvo duodami nurodymai 
griebtis teroristinių aktų prieš visus, kurie veiks prieš ban
ditus ir aktyviai dalyvaus tarybų valdžios vykdomose prie
monėse. 

Prisimenu, kad, prieš man perimant vadovavimą rink
tinei, banditai „Laputė", Juodis ir „Paukštis" Šiluvos vals
čiuje nužudė 13 tarybinių piliečių. Apie tai aš sužinojau 
vėliau. 

215 



1947 metų balandžio mėnesį susitikau su Bartkumi ir ga
vau iš jo nurodymą tuojau pat eiti su juo į susitikimą su 
„Tauro" apygardos atstovais. Mes su Bartkumi pirmiausia 
ketinome nuvykti į Girkalnio miestelio rajoną ir susitikti 
su kapitonu Čeponiu. Tačiau jau pirmąją naktį Bartkus 
atsitiktinai buvo sužeistas. Aš jį palikau gydytis pas ryši
ninkę Grigalavičiūtę. Mus turėjo pasivyti Kasperavičius, 
bet jis dėl nežinomų priežasčių neatėjo. Apsvarstę susiti
kimo su „Tauro" apygardos delegacija perspektyvas, nu
tarėme atsisakyti nuo susitikimo ir sugrįžome atgal. 

Aš sugrįžau į Raseinių valsčių. Pakeliui aplankiau ser
gantį Bartkų ir iš jo sužinojau, kad 1947 metų balandžio 
pradžioje valstybės saugumo organai aptiko Batakių miš
ke „Kęstučio" apygardos štabo slėptuvę, kurioje užmušė 
apygardos vadą Kasperavičių, o informacijos skyriaus vir
šininkas Paulauskas dingo be žinios. Vėliau paaiškėjo, kad 
jį suėmė. Toje pačioje slėptuvėje buvo užmuštas dar vie
nas apygardos štabo techninis darbuotojas. 

1947 m. gegužės 20-25 d. Bartkus sušaukė „Kęstučio'' 
apygardos vadų pasitarimą dėl vadovybės. Pasitarimas 
įvyko miške netoli Gėgės kaimo, Raseinių valsčiuje. Ja
me dalyvavo apygardos štabo ūkio skyriaus viršininkas 
„Giedrys", Bartkus, Tauragės rinktinės vadas Danilevičius 
ir aš - žemaitis. Pasitarimas nutarė atstatyti apygardos 
štabą ir mane išrinko vadu. Tada mes parašėme laišką 
„Tauro" apygardos vadui Baltūsiui-,,Žvejui", kuriame jį 
painformavome apie mūsų apygardos štabo sudėties pakei
timą ir siūlėme reguliariai palaikyti ryšius tarp apygardų. 

1953 m. liepos 7 d. 

1947 m. geguzes 20-25 d. gaujų vadų pasitarime bu
vau išrinktas „Kęstučio" apygardos vadu, bet ne iš karto 
pradėjau eiti šias pareigas, nes neturėjau vadavietės (slė
pimosi vietos) ir dar nespėjau suformuoti apygardos šta
bo, nebuvau parinkęs šiam tikslui tinkamų žmonių, išsky
rus vieną - organizacinio skyriaus viršininką_ Bartkų. 

- Kartu su Bartkumi parinkome kandidatą „Zebenkšties" 
rinktinės vado pareigoms - Kurtinaitį. Jį intensyviai ruo
šėme, mokėme, kaip reikia vadovauti ginkluotai naciona
listų organizacijai, nes pogrindyje jis buvo naujokas. 

Rinktinės štabo viršininko pareigoms numatėme Ne
verdauską, kuris į nelegalią padėtį perėjo 1947 metų ge-
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guzes mėnesį, o anksčiau buvo pradžios mokyklos mo
kytoju. 

1947 metų birželio mėnesį „Žebenkšties" rinktinės šta
bui išrinkome slėpimosi vietą valstiečio ūkyje Viduklės 
valsčiaus Sarkaimio kaime. Vėliau vienkiemio savininkas, 
pajutęs, kad jį pradėjo sekti VRM organai, kartu su žmo 
na įstojo į gaują ir gyveno nelegaliai. Okyje kartu su 
Bartklliilli, Kurtinaičiu, broliais iPakarkliais ir kitais šta
bo darbuotojais įrengėme bunkerį-slėptuvę. Tada aš Kur
tinaičiui perdaviau „Žebenkšties" rinktinės štabo doku
mentus. 

Tuo metu išsikviečiau Kelmės banditų rajono vadą Ei
siną, nes norėjau parinkti „Kęstučio" apygardos štabui 
slėpimosi vietą. 

Tuo tikslu maždaug 1947 metų birželio pabaigoje, atvy
kus Eisinui, su juo ir Bartkumi nuvykau į Kelmės-Kražių 
rajoną, kur veikė Eisino gauja. Į naują rajoną reikėjo per
sikelti dėl to, kad senoje vietoje saugumo organai pradė
jo mus iššifruoti. Be to, naujame rajone reikėjo sustiprin
ti gaujas organizaciniu atžvilgiu, įvesti jose tvarką ir 
drausmę. 

Apsvarstę su Eisinu būtinas sąlygas apygardos štabo 
vadavietei įrengti, nutarėme pasinaudoti jo veikimo ra
jonu. Su juo apėjome rajoną, susitikome ir susipažinome 
su visais banditais. SudaTėme tokios sudėties štabo apsau
gos grupę: ,,Raganius", jo brolis „Vitalis", ,,Vėjelis", Or
lingis ir Cibulskis. 

Susipažinus su Eisino vadovaujama gauja, paaiškėjo, 
kad trys banditai - broliai „Beržai" ir dar vienas - ne
pripažino vadovybės, plėšė gyventojus ir kažkur kaupė 
turtą „būsimiems laikams". Kartą jie užpuolė kitą gaują, 
kuri vežė įsigytus produktus. Drausmei sustiprinti įsakiau 
juos teisti už akių ir nubausti. Bartkus, ,,Vėjelis" ir dar 
vienas nuteisė brolius „Beržus" sušaudyti, o trečiąjį įspė
jo, kad jeigu jis nesiliaus plėšikavęs, bus sušaudytas. 
1947 metų rugsėjo mėnesį Eisinas man pranešė, kad ban
ditus „Beržus" jis sugavo ir sušaudė, o trečiąjį perkėlė i 
kitą gaują. 

Norėdami išvalyti rajoną, kuriame ketinome slapstytis, 
Orlingio patariami, ruošėmės išgaudyti dar vieną vagių 
gaują, gyvenančią legaliai, bet nespėjome, nes milicijd 
anksčiau už mus juos išgaudė. 
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Apygardos štabo vadavietę parinkome Stulgių mieste
lio apylinkėse. 7-8 kilometrų spinduliu valstiečių ūkiuose 
įrengėme keturias požemines slėptuves-bunkerius. Vals
tiečių__ pavardžių dabar neprisimenu, o jų sodybas galiu 
parodyti. Vėliau du bunkerius teko palikti, nes vieną už
liejo vanduo, 6 antras buvo per toli nuo kitų bunkerių. 
1948 metų gegužės mėnesį teko palikti ir trečią bunkerį. 

Kad mūsų buvimo vieta Stulgių rajone nebūtų iššif · 
ruota, uždraudėme „Raganiaus" apsaugos grupei ir ki
tiems banditams išeiti iš savo rajono ribų ir netoliese imtis 
bet kokių antitarybinių veiksmų - plėšti, žudyti ir pla
tinti lapelius. 

,,Kęstučio" apygardos vadu buvau nuo 1947 metų bir
želio pabaigos iki 1948 metų Jiepos pradžios. Po to buvau 
išrinktas Vakarų Lietuvos srities ginkluotos organizacijos 
vadu. Srities štabui priklausė trys apygardos -,,Kęstučio", 
,,žemaičių" ir „Prisikėlimo". 

Visų pirma suformavau apygardos štabą, sukomplek
tavau jį iš patiktmų ir man iš ginkluotojo pogrindžio žino
mų žmonių. 

Apygardos štabo viršininku paskyriau Bartkų. Jis ėjo 
ir štabo organizacinio skyriaus viršininko pareigas. Ope
ratyvinio skyriaus viršininku paskyriau Gužą-,,Kardą", jis 
ėjo ir ūkio skyriaus viršininko pareigas. Informacijos sky
riaus viršininku paskyriau Antaną Lesį-,,Tvaną". Šis sky-
1rius dirbo žvalgybos darbą. Lesys buvo baigęs žvalgybos 
mokyklą Vokietijoje ir į Lietuvą buvo permestas parašiu
tu. 1948 metų pavasarį apygardos štabą papildė dar vie
nas skyriaus viršininkas - Ivanauskas-,,Gintautas". 

Šios sudėties štabas ir ėmė veikti. 
Kad būtų galima operatyviau vadovauti, mano pasiū

lymu rinktinių teritoriją suskirstėme į rajonus, kuriems 
vadovavo rajonų vadai, ir jiems buvo pavaldžios visos 
rajone veikiančios gaujos. Raseinių rinktinės teritorijo-
je buvo sudaryti trys rajonai, ,,Vaidoto"- du ir Taura
gės - trys rajonai. Norėdamas sustiprinti rinktinių štabus, 
aš suorganizavau štabų darbuotojų perkėlimą iš vienos 
rinktinės į kitą ir sustiprinau informacijos (žvalgybos) sky
rius. 

Man vadovaujant, buvo suorganizuotas apygardos ban
ditų kovinis ir idėjinis parengimas, siekiant pakelti jų 
kovos dvasią. 
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Kadangi apygardos štabui reikėjo lėšų, aš iš kiekvie
nos rinktinės rinkau privalomą mokestį vidutiniškai po 
1000 rublių. 

1918 metų k':>vo mė~esį „Kęstučio" apygarda apėmė 
vakarmę respublikos dalĮ, nuo Kauno iki Klaipėdos ir nuo 
L~tvijos TSR sienos iki Nemuno, išskyrus Telšių, Mažei
kių, Kretingos ir iš dalies Kėdainių apskritis. Tuo laiko
tarpiu apygardos sudėtyje buvo septynios ginkluotų na
cionalistinio pogrindžio dalyvių rinktinės. 

1953 m. liepos 8 d. 

Pradėjęs vadovauti „Kęstučio" apygardai, aš ir toliau 
palaikiau ryšius su kitų organizacijų vadovaujančiaisiais 
~taba.is: su „Taur</' apygardos vadu Baltūsiu-,,žveju 1 ', o 
Jam zuvus,- su „Sturmu", ,,Rymantu" ir „Saidoku", kurie 
veikė Lietuvos pietuose, Marij ampolės-Vilkaviškio-ša
kių apskričių rajone; su vadinamosios Šiaurės rytų Lie
tuvos srities vadu buržuazinės Lietuvos kariuomenės lei
tenantu Kimštu-,,Žalgiriu", kuris vadovavo „Algimanto", 
,,Vyties", ,,Vytauto" ir „Didžiosios kovos" apygardų veik
lai ir siekė atstatyti VRM organų likviduotą „žemaičių" 
apygardą, vadovavusią gaujų veiklai Telšių apskrityje ir 
iš dalies Raseinių, Šiaulių ir Tauragės apskrityse. 

Ryšius su Kimštu-,,Žalgiriu" ir jau minėtais kitais „Tau
ro" apygardos vadais palaikiau, susirašinėdamas per ryši
ninkes. 

Tuo laikotarpiu su jais nebuvau susitikęs. 
Palaikydamas ryšius su minėtais apygardų vadais, tu

rėjau pagrindinį tikslą - sudaryti vadovaujantį Lietuvos 
nacionalistinio pogrindžio centrą ir koordinuoti kovą prieš 
tarybų valdžią. 

1947 metų rugpiūčio mėnesį per ryšininkę iš „Tauro" 
apygardos vado gavau laišką, kuriame jis prašė organi
zuoti žvalgybos (šnipinėjimo) žinių rinkimą apie Tarybų 
Sąjungos ginkluotąsias pajėgas, atominę energiją, res
publikos ekonomikos būklę, bažnyčios ir dvasininkijos pa
dėtį Lietuvoje, švietimo būklę, tarybų valdžios vykdomas 
represijas ir kitais klausimais. 

Iš laiško sužinojęs, kokių žinių reikalaujama, supratau, 
kad jos reikalingos užsienio žvalgybos organams. 

Aš tuojau ėmiausi organizuoti žvalgybos žinių rinki
rrną. Atltkti šį darbą pavedžiau Antanui Lesiui. Be to, 
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išleidau specialų įsakymą, įpareigojantį visus rinktinių va
dus organizuoti žvalgybos darbą, panaudojant jų vado
vaujamų gaujų dalyvius. Padauginome ir išsiuntinėjome 
gaujoms iš „Tauro" apygardos vado Baltūsio gautus klau
simus dėl žvalgybos darbo. Vykdydami įsakymą, rinktinių 
vadai man pateikė surinktos medžiagos santraukas apie 
žemės ūkio ir švietimo būklę, bažnyčios ir dvasininkijos 
padėtį Lietuvoje, tarybų valdžios represijas ir kitais klau
simais. Surinktas žinias nusiunčiau „Tauro" apygardos 
vadui Baltūsiui. 

Eidamas „Kęstučio" apygardos vado pareigas, dalyva
vau tarybinių piliečių apiplėšimuose ir žudymuose. 

1947 metų rugpiūčio mėnesį su Bartkumi, Orlingiu, 
,,Raganiumi", ,,Vitaliu", ,,Vėjeliu" ir Cibulskiu aš vaikš
čiojau po Kražių valsčių, rinkdamas. vietą bunkeriui įreng
ti. Kartą apsistojome dienai pailsėti vieno ūkio daržinėje, 
2-3 kilometrus į pietryčius nuo Kražių. Pavakarėje į dar
žinę užėjo nepažįstamas žmogus, kuris atrodė įtartinas, ir 
todėl sargybinis jį sulaikė. Bartkus jį tardė. Sodybos sa· 
vininkas patvirtino, kad jis ir kiti gyventojai laiko tą 
žmogų pavojingu ir jo bijosi. 

Kada man apie tai pranešė, aš paskyriau karo lauko 
teismą iš trijų banditų ir įsakiau jį teisti, o paskui, sutik
damas su jų sprendimu, įsakiau jį pasmaugti. 

Orlingis ir „Raganius", man matant, uždėjo tam žmo
gui kilpą ant kaklo ir, paėmę už virvės galų, jį pasmaugė. 
Smaugti padėjau ir aš. Lavoną liepėme užkasti sodyba,;; 
savininkui. 

Antrą kartą dalyvavau, įvykdant teroristinį aktą 
1948 metų pavasarį Atlakavo kaime, Skaudvilės vals
čiuje. 

Buvo taip. Nuvykau į Tauragės „Aukuro" rinktinės 
veikimo rajoną, norėdamas parinkti savo vieton „Kęstu
čio" apygardos vadą, nes ruošiausi užimti Vakarų srities 
vado postą. Vietiniai banditai pasiūlė man nubausti 
Atlakavo kaimo gyventojus: liaudies gynėją su jo sugy
ventine ir tarybų valdžios aktyvistą. Aš sutikau su pasiū
lymu ir nutariau dalyvauti šioje operacijoje. 

Vietiniai banditai nuėjo pas tarybų valdžios aktyvis
tą jo apiplėšti, o aš kartu su Gūžu, Lesiu, Nausėdu-,,Lyru", 
„Raganiumi", ,,Vėjeliu" ir Orlingiu patraukėme į liaudies 
gynėjo namus. 
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Antanas Grajauskas, ,,Gintaro" kolūkio pirmininko pavaduotojas, 
nužudytas 1952 m. rugpiūčio 11 d. 

Suradę kaime jo namą, mes jį apsupome ir pareikala
vome tuojau įsileisti į vidų, bet žmogus durų mums ne
atvėrė, o iššokęs pro langą į lauką, ėmė bėgdamas atsi
šaudyti. Mes šaudėme į jį, bet nepataikėme. 

Po to suėjome į vidų, kur radome pabėgusio 'liaudies 
gynėjo sugyventinę. Ją Orlingis apkaltino banditų ,išda-
vinėjimu". -- ' 

Čia pat paskyriau teismą iš Gužo, Lesia ir dar vieno 
bandito, kurie nutarė ją sušaudyti. Aš sprendimą patvirti
nau ir įsakiau sušaudyti. Vienas iš banditų ją nušovė*. Pa
likę lavoną vietoje, patys išėjome. 

Koviniuose susirėmimuose 1947-1948 metais dalyva
vau tris kartus. 

Maždaug mėnesį prieš mano išrinkimą ,,Kęstučio" apy
gardos vadu, 1947 metų balandžio 25 d., kartu su broliais 
Pakarkliais, ,,Ąžuolu", ,,Karosu" ir ryšininke „Ziga", taip 
pat su 6-7 žmonių „Plieno" grupe, veikiančia Viduklė:, 
valsčiuje, apsistojome Talkininkų kaime valstiečio darži
nėje. Valstiečio pavardė rusiška, jo sūnus batsiuvys. 

* 1948 m. balandžio 30 d. banditai nužudė Pelagiją Rybakovą, gi
musią 1902 m. 
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Tuo metu kai mes name prausėmės, sargybinis vaiši
nosi degtine' su ką tik parėjusiu iš Viduklės _šein:iininko 
žentu ir nepastebėjo, kai prie vienkiemio pasirode VRM 
kariuomenės kareiviai. 

Pamatę kareivius, mes visi tuojau pat atiden_gėme_ ug
nį, bet po trumpo s~sišaudyn_io pabė_go1:1_e, palikę vieną 
saviškį užmuštą, o vieną suzeistą nusmeseme. 

Vėliau 1947 metų rugpiūčio mė~esį, kartu su Bartk~
mi, ,,Rag~niumi", ,,Vitoliu_", Orl~1_1giu, ~ibulskiu_ ir kita_is 
apsistojome krūmuose I,_>7i~ Anci<?s up:s netoli Gudeli~ 
dvaro, Skaudvilės va1scmJe. Staiga uz 109--:150_ met:ų 
sargybiniai pastebėjo du kareivius su par~ost_~is gmklais, 
besiartinančius į mūsų pusę. Paleidęs senJą ~s automato, 
,,Vėjelis" vieną kareivį nušovė, o antra~ p~b~go .. 

Paėmę nužudytojo kareivio ginklą, sovmms ir doku-
mentus, pasislėpėme Raudgirių miške. . . V. 

1947 metų rudenį apsistojome Skaudviles valsci~u~ 
Kalniškių kaime, vieno valstieči~ n_amuos_e. ?1;, mammi 
buvo Gužas, Antanas Lesys, Orlmgis, ,,Vitoll~ '. ''.R~ga~ 
ni us", ,, Vėjelis". Apie dešimtą vala1:d~ ryto ~-e1mmmk_e 
pastebėjo atvažiuojančius du Tarybmes -~r~iJ_os ka:~i~ 
vius, ėmė šaukti, kad sodybą supą kareiviai, ir_ pas1_:ul_e 
mums visiems bėgti. Susirinkę kartu, mes patareme sei
mininkei pasitikti kareivius ivr pasiys~i ~u?s ~tgal,_ nes_ ma~ 
nėme, kad jie atvažiavo pasaro. Seim~m_n~e ~ts~sa~e tai 
padaryti ir, panikos apimta, su dukterimi eme rektl, kad 
jos pražuvusios. . . " . " 

Kareiviai sustojo prie daržinės. Vienas JŲ isllpo 1s v~-
žimo, apžiūrėjo daržinę ir ėmė artintis prie_ 1:a11:o. Pne 
lango stovėjęs Gužas serija iš pusia~ auto~a~imo s_~utuvo 
besiartinantį kareivį nušovė. Antrasis kareivis susisaudy· 
mo metu iššoko iš vežimo ir pabėgo. . . V 

Paėmę užmuštojo kareivio pusiau automatm1 sautuvą 
ir šovinius, pasislėpėme miške. . . 

Apiplėšime tuo laikotarpiu aš dalyvavau tik vieną 
kartą. v ~ 

1947 metų g.ruodžio mėnesį apygardos stab? ~psaugo::i 
grupės dalyvis Orlingis man_ pranešė_, ~ad Ka1tn1:enų vals
čiaus Kaušų kaimo valstietis aktyviai dalyvauJ~. tarybq 
valdžios organų vykdomose priemonės~, skundzia savo 
kaimynus, ir todėl prašė leisti jį nubausti. . . . " 

Leidau jį apiplėšti ir nutariau dalyvauti apiplesime 
kartu su savo štabo nariais. 
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Prisimenu, iš valstiečio atėmėme dalį maisto produktų, 
dalį patalynės, baltinių, avalynės ir viršutinių drabužių. 
Prigrasinę valstiečiui, mes jo arkliu prisiplėštą turtą nu
vežėme pas ryšininkę į Butvilų kaimą, K:ražių valsčiuje. 
Jai pavedėme naktį turtą m1gabenti pas kitą ryšininką, 
gyvenantį už 4-5 kilometrų. 

Apygardos štabo dalyviai Bartkus, Gužas, Antanas ir 
Bronius Lesiai, Orlingis, Cibulskis, ,,Raganius", ,,Vėjelis", 
ir „Vitolis" mano įsakymu arba man sutinkant žiemą pe
riodiškai plėšdavo vietinius gyventojus. Prisiplėštu turtu 
aprūpindavo mūsų gaują. 

1953 m. liepos 9 d. 

Mes užmezgėme ryšius su visomis kaimyninėmis or
ganizacijomis. ,,Etmonas" buvo mūsų kaimynas, todėl 
,,Kęstučio" apygardos štabo viršininkas Gužas per ryši
ninkę Maziliauskaitę-,,Gegutę" susirišo su gaujos vadu. 
,,Etmono" gauja veikė Kražių valsčiaus vakarinėje daly
je. Tame pačiame valsčiuje ir mes slapstėmės. 

1947 metų grnodžio mėnesį Gužas susitiko su „Etmo
nu" ir man pranešė užmezgęs su juo ryšius. Po to aš su
sitikau su „Etmonu". Tai buvo 1947 metų gruodžio ar 
1948 metų sausio mėnesį. Pas jį ėjau, norėdamas susipa
žinti su padėtimi „Žemaičių" apygardoje, su apygardos 
štabo įsakymais ir BDPS (Bendro demokratinio pasiprieši
nimo sąjūdžio) dokumentų rinkiniu, kurį „Etmonas" tu
rėjo. Su juo susitikau valstiečio ūkyje už 2-3 kįlometrų 
nuo Pašilės kaimo. 

,,Etmonas" papasakojo, kad „žemaičių" apygardos va
dą Semašką suėmė saugumo organai, apygardos štabo nė
ra, ,,šatrijos" rinktinės (veikusios Telšių apskrityje) vadą, 
buržuazinės Lietuvos kariuomenės kapitoną Juozaitį ir 
jo žmoną 1947 metų rudenį sušaudė jam pavaldūs bandi
tai. Būdamas girtas, jis nužudęs banditą, kuris atsisakęs 
nuvesti jį į savo bunkerį. Dėl šių įvykių „šatrijos" rinkti
nės štabui ir „Žemaičių" apygardai pavaldūs banditai, ne
turėdami centralizuoto vadovavimo, pakriko. ,,Etmonas" 
ėmėsi priemonių tvarkai įvesti ir prašė buvusį buržua
zinės Lietuvos kariuomenės kapitoną Milaševičių imtis 
vadovauti apygardai. Dabar tiksliai neprisimenu, ar tą 
kartą, ar per kitus susitikimus (su „Etmonu" buvau susi
tikęs 3-4 kartus) patariau „Etmonui" neišleisti iš savo 
rankų iniciatyvos atstatyti apygardos vadovybę ir daviau 
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jam keletą patarimų šiuo klausimu, taip pat paprasiatt 
suorganizuoti man susitikimą su Milaševičiumi. 1948 me
tų kovo mėnesį „Etmonas" susitikimą suorganizavo. Mila
ševičius jau vadovavo „Žemaičių" apygardai. Susitikęs 
su Milaševičiumi, pagyriau jo nutarimą dalyvauti nacio
nalistiniame pogrindyje, papasakojau jam apie savo va
dovavimo apygardai patyrimą, ir painformavau jį apie 
pogrindžio padėtį Lietuvoj e, apie tai, kad nėra centrali
zuoto vadovavimo, ir pasisakiau už pogrindžio centraliza
vimą. Tuo metu „Kęstučio" apygarda buvo žymiai padidė
jusi, todėl su Milaševičiumi apsvarsčiau apygardos reor
ganizavimo ir srities vadovybės sudarymo klausimą. Per 
susitikimą mes susitarėme, kaip toliau palaikysime tarp 
savęs ryšius ir vienas kitą informuosime. Vėliau MUaševi
čius mane visais klausimais paremdavo. 

Užmezgęs ryšius su kaimyninėmis organizacijomis," 
„Kunigaikščio Žvalgaičio", Šiaulių ir kitomis rinktinėmis1 
įsitikinau, kad jos veikia atskirai, nėra pavaldžios jokiai 
apygardai. Aš jas prijungiau prie ;,Kęstučio" apygardos. 
Prijungus prie apygardos penkias rinktines, iškilo reikalas 
ją susmulkinti, dalį gaujų atskirti ir atgaivinti anksčiau 
veikusią Šiaulių apygardą. Norėdamas organizaciniu at
žvilgiu sutvarkyti šiaurinėje Lietuvos dalyje veikusias 
ginkluotas grupes, pasitaręs su Bartkumi, nutariau jį pa
siųsti į Šiaulių miesto rajoną, kur vėliau ketinau perkelti 
,,Kęstučio" apygardos štabą, nes tas rajonas buvo pato
giausias ryšiams su gaujomis palaikyti. 

Be to, Bartkus pasiūlė užmegzti ryšius su latvių na
cionalistais bendrai kovai prieš tarybų valdžią koordinuo
ti. Laikydamas tai būtinai reikalingu, aš su Bartkaus pa
siūlymu sutikau. Tačiau mums nepavyko užmegzti su 
jais ryšių. 

1947-1948 metais, būdamas „Kęstučio" apygardos va
du, pavedžiau Joniškio „Kunigaikščio žvalgaičio" vardo 
rinktinės vadui užmegzti ryšius su Latvijos nacionalistiniu 
pogrindžiu, nes toji rinktinė veikė Latvijos pasienyje ir 
periodiškai lankydavosi Latvijoje. Rinktinės sudėtyje bu
vo ir latvių, tačiau ryšių su nacionalistiniu Latvijos po
grindžiu jie neturėjo. ,,K. žvalgaičio" rinktinės vadas ne 
kartą man žadėjo pavedimą atlikti, tačiau jo neįvykdė ir 
ryšiq su buržuazinėmis nacionalistinėmis latvių organiza
cijomis neužmezgė. Vėliau mes priėjome išvadą, kad Lat
vijos respublikoje nėra tokių ginkluotų gaujų, kaip Lie-
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tuvoje, jos ten veikia kitokiais metodais, t. y. naciona
listinės organizacijos sudarytos iš legaliai gyvenančių as
menų. 

1948 metų balandžio mėnesį „Kęstučio" apygardą pa
dalijau į dvi apygardas: ,,Kęstučio" ir „Prisikėlimo". ,,Kęs
tučio" apygardą sudarė šios rinkvnės: ,,Žebenkštis" l vei
kusi Raseinių apskrityje, ,,Aukuro'- Tauragės apskrityje, 
,,Vaidoto"- dalyje Kėdainių, Kauno ir Raseinių apskri
čių teritorijos, ir Klaipėdos rinktinė, susidedanti iš lega
liai gyvenančių asmenų. ,,Prisikėlimo" apygardai priklau
sė šios rinktinės: ,,K. Žvalgaičio", veikusi Joniškio apskri
tyje, Šiaulių rinktinė, apėmusi Šiaulių apskritį, banditų 
organizacijos, buvusios Radviliškio-,Baisogalos rajone, 
kurioms vadovavo Vasarietis (pavardė netikra), ir, be
rods, ,,Lietuvos žaliosios" rinktinė, veikusi Šeduvos-Ro
zalimo rajono teritorijoje. Naujai įsteigtos apygardos va
du pasiskelbė Bartkus, suderinęs savo kandidatūrą su 
apygardą sudariusių organizacijų vadais. ,,Kęstučio" 
apygardos vadu pasilikau aš. 

Bartkaus vadovaujamai „Prisikėlimo" apygardai ati
tekusias organizacijas aš savo įsakymu išbraukiau iš 
,,Kęstučio" apygardos- sudėties. Iš esmės, įsteigiant „Pri
sikėlimo" apygmdą, buvo siekiama atgaivinti Šiaulių apy
gardą. Tai darėme, norėdami centralizuoti nacionalistinį 
pogrindį. 

Mes, ,,Kęstučio" apygardos štabo nariai, 1948 metų ko
vo mėnesį nutarėme imtis iniciatyvos sudaryti naciona
listinio lietuvių pogrindžio centrą. Todėl aš ir toliau 
ėmiausi organizacinių priemonių tiek „Kęstučio" apygar
doj e, tiek ir kitose apygardose. 

1947-1948 metų žiemą visiškai buvo atgaivintas „Ze
,maičių" apygardos štabas, vadovaujamas Milaševičiaus, 
,,Etmono" ir studento. Kurį laiką „Žemaičių" apygarda..; 
štabui, siekiant pagerinti jo darbą, buvo priskirtas 
Ivanauskas-,,Gintautas" iš „Kęstučio" apygardos štabo. 

1948 metų balandžio mėnesį buvo sudarytas „Prisikė
limo" apygardos štabas, kuriam vadovavo Bartkus, Bro
nius Lesys ir Grigonis. Aš su Gužu ir Antanu Lesiu vado
vavau „Kęstučio" apygardai. 

Dar balandžio mėnesį periodiškai susitikdamas arba 
susirašinėdamas su šiais štabų darbuotojais, svarsčiau 
klausimą dėl vyil'iausiojo vadovaujančio p<;)grindžio~orga· 
no sudarymo Vakarų srityje iš trijų išvardytų apygardų. 
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Visi jie sutiko su mano pasiūlymu. ,,Kęstučio" apygardbs 
štabo viršininkas Gužas derybų metu pasiūlė mano kan
didatūrą srities vado pareigoms; su tuo sutiko ir kiti gau
jų vadai. Tuo remdamasis, maždaug 1948 m. liepos l d. 
įsakymu paskelbiau apie Vakarų srities štabo įsteigimą, 
sąlygiškai pavadinęs ją „Jūra", o pats pasiskelbiau sri
ties vadu. 

Ruošdamasis užimti šį postą, 1948 metų birželio pabai
goje nuėjau į Tauragės rinktinę susitikti su Danilevičium 
ir pasitarti dėl jo paskyrimo „Kęstučio" apygardos vadu, 
nes su jo kandidatūra sutiko visi apygardos štabo nariai 
ir Raseinių rinktinės vadas Kurtinaitis. 

Apygardos štabui sustiprinti iš Raseinių rinktinės pa
ėmiau „Remigijų", kurį nuvedžiau pas Danilevičių, o Da
nilevičių, jam sutinkant, paskyriau apygardos vadu ir ati
daviau bylas. Po 7 ar 10 dienų vadovavimą Vakarų sri
čiai „Jūra" perdaviau Milaševičiui, o jo vietą užėmė „Et
monas". Po to aš rūpinausi vien vy,riausiosios nacionalis
tinio buržuazinio pogrindžio vadovybės sudarymu. 

1948 metų liepos mėnesį per ryšininkę gavau naujo 
„Tauro" apygardos vado „Saidoko" laišką, kuriame jis 
pranešė, kad „Rymantas" žuvo. ,.Saidokas" taip pat pain
formavo, jog „Tauro" apygardoje nėra tinkamų žmonių 
vyriausiajai nacionalistinio pogrindžio vadovybei sudary
ti, ir pasiūlė, kad „Kęstučio" apygardos vadas imtųsi ini
ciatyvos vadovaujančiam pogrindžio centrui įsteigti Lie
tuvoje. 

1953 m. liepos 14 d. 

Norėdamas kuo greičiau sudaryti vyriausiąją naciona
listinio pogrindžio vadovybę, pasitaręs su „Jūros" srities 
ginkluotos organizacijos štabo vadovais Milaševičiumi, 
Gužu, Antanu Lesiu ir Ivanausku, maždaug 1948 m. liepos 
10-15 d. išleidau įsakymą Nr. l Vieningai laisvės kovos 
sąjūdžio organizacijai, sutrumpintai - VLKSO. Įsakyme 
pasiskelbiau visų pog,rindžio pajėgų vadu ir paskyriau sa
vo pavaduotojais Pietų, Rytų ir Vakarų Lietuvos sričių 
vadus, nenurodydamas jų slapyvardžių, nes Pietų Lietu
vos srities vado slapyva,rdžio nežinojau. Tame pačiame 
įsakyme pareikalavau iš visų sričių vadų kas mėnesį teik
ti man žinias apie jų vadovaujamų sričių organizacijų 
veiklą. Pirmą kartą įsakymą pasirašiau slapyvardžiu „Vy-
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tautas". Tas įsakymas buvo mano veiklos Lietuvos nacio
nalistinio pogrindžio vadovo poste pradžia. 

Gyvenome bunkeriuose iki 1949 m. vasario l d„ t. y. 
iki atvykstant pas mus Pietų Lietuvos srities vadui Rama
nauskui, ,.Tauro'' apygardos vadui „Faustui" ir Vakarų 
Lietuvos srities „Jūra" štabo viršininkui Gužui. 

Jiems atvykus, mes surengėme pasitarimą, kuriame 
dalyvavo: 

l. Ramanauskas-,.Vanagas"-1Piett1 Lietuvos srities 
vadas. 

2. Šibaila-,.Merainis", BDPS prezidiumo viešosios da
lies skyriaus viršininkas. 

3. Bartkus-,.Ž:adgaila", BDPS prezidiumo sekretorius. 
4. Gužas-,.Kardas", Vakarų Lietuvos srities štabo vir-

šininkas. 
5. Grigonis-.,Užpalis", .,Prisikėlimo" apygardos vadas. 
6. ,.Faustas"-,.Tauro" apygardos vadas. 
7. Bronius Lesys-.,Naktis", ,,Prisikėlimo" apygardos 

štabo viršininkas. 
8. Aš -ž:emaitis-.,Vytautas", vyriausiasis BDPS gink

luotųjų pajėgų vadas ir laikinai einantis BDPS prezidiumo 
pirmininko pa,reigas. 

Be nurodytų asmenų, pasitarime dalyvavo kaip paly
dovas vieno „Prisikėlimo" apygardos štabo skyriaus vir
šininkas. 

!Pasitarimas vyko „Prisikėlimo" apygardos štabo bun
keryje, kaime tarp Baisogalos ir Radviliškio. Pirmininka
vau aš. 

Pasitarimas truko dvidešimt dienų. Jame buvo nutarta: 
l. Kadangi senas pavadinimas BDPS, kaip mums atro

dė, paseno, nutarėme jį pakeisti į LLKS (Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdis). Tokį pavadinimą pasiūliau aš, ir pasita
rimo dalyviai jį priėmė. 

2. Vadovauti Lietuvos nacionalistiniam pogrindžiui pa
vesti !JLKS tarybos prezidiumui, laikant jį vyriausiuoju 
vykdomuoju organu. 

3. Išrinkti :ULKS tarypos pirmininku ir Lietuvos pogr_in
džio ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu mane - Ze-· 
maitį, Ll.JKS prezidiumo viešosios (politinės) dalies virši
ninku - Šibailą, viešosios dalies skyriaus viršininku -
Bronių Lesį ir UJKS tarybos prezidiumo sekretoriumi -
Bartkų. Mes visi keturi sudarėme prezidiumą. 
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. _4. Pavest~ ~ah galutinai parengti LLKS įstatus, o pre-
z1dmmo nanm Stbailai - programą; · 

Priimtus nutarimus išdėstėme protokole. Pasitarimas 
v?~inosi ~ietuvos lai~vės_ k?vos. sąjudžio tarybos posė
džiu, kun buvo vy.naus1as1S vadovaujantis pogrindžio 
centras. "--

. S~it~rėm_e ~olia_? t~sti antitarybinę veiklą, su ginklu 
rankoje !F k1ta1s buda1s kovoti prieš tarybų valdžią Lie- , 
tu~oje, ti~ėd.amiesi, kad Vakarų valstybės užpuls Tarybų 
Są~ungą, ir tada pogrrindis įves Lietuvoje buržuazinę san
tv,arką; Taiip pat susitarėme nedelsiant UiKS tarybos pre
zidiumą papildyti dviem pietų Lietuvos nacionalistinio 
pogrindžio . atstovais.· · 

1953 m. liepos 24 d. 

• . Svarstė?i.e ~ink~uot~j~ nacionalistini~ pogrindžio ry
s1ų su uzs1emu klausimą; Informavo Ramanauskas ir 
,,Faustasll. Jie pranešė, kad iš gaunamų iš užsienio 1aiškų, 
konkirečia_i- iš „Skrajūno", ,,Mažyčio"-,,Audronio'\ yra 
žinoma, kad užsienyje aktyviai veikia. emigrantų centrai. 

Ramanauskas: ir. ,,Faustas" pasakė, kad ,.,Skrajūnas" ir 
kiiti ketina grįžti į Lietuvą, bėt aplinkybės neleidžia šio 
ketinimo įvykdyti. Todėl taryba nutarė palaikyti su už
si~niu ryšius ir informuoti juos apie nacionalistiųio po
gnndžio būklę Lietuvoje, taip pat teikti žinias apie ekono
minę,· politinę ir ·kairinę· Tarybų Sąjungos ·padėtį. 

Organizuoti ryšius . su užsieniu buvo pavesta Rama
nauskui, kuris, vadovaudamas pietų Lietuvos ginkluota- · 
jam pogrindžiui, jau palaikė tokius ryšius pęr specialius 
BDPS prezidiumo įgaliotinius. · · 

Svarstydama klausimą, kaip yra renkami žvalgybos 
duąmenys apie ekonominę, politinę ir. karinę Tarybų Są
jungos padėtį, , taryba konstatavo,· kad šis. darbas pogrin
?yje atliekamas labai nepatenki:riamąi. Prie formuočių 
stąbų esantys informaciniai skyriai neužtikrin9- pogrin
džio uždavinių žvalgytbos srityje, nepakankamai yra 
instruktuojami asmenys, kurie renka šnipinejimo žinias .. 
Todėl· taryba nutarė sustiprinti žvalgybos skyrių darbą, 

· parinkti šiam tikslui kvalifikuotus žmones, juos kruopš-
čiai instruktuoti. , 

Priėmėme nutarimą sustiprinti . teroristinius veiksmu3 
prieš tary;bų valdžią rytų Lietuvoje, nes ten veik.iančios 
grupės, kaip mums atrodė, · buvo blogai organizuot?s ir 
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veikė nepakankamai. Be to, buvo siūloma sudaryti gink- ) 
luotas organizacijas Klaipėdos, Priekulės, Šilutės ir Pa
gėgių ,rajonuose, nes ten, mūsų duomenimis, jų visai ne 
buvo. 

Pasitarime nutarėme sustiprinti antitarybinę propagan
dą prieš· kolektyvizaciją Tarybų Lietuvoje. Ypač buvo 
kreipiamas dėmesys į tai, kad būtų kovojama prieš visuo 
meninių. kolūkių pastatų statybą ir vienkiemių perkėlimą 
į gyv-envietes, nes, likvidavus Lietuvoj e vienkiemių siste
mą, ginkluotasis nacionalistinis pogrindis netektų materia
linės bazės ir gyventojų paramos. 

1Pasitarirrnas priėmė direktyvą Lietuvos nacionalisti-
. niam pogrindžiui - neleisti suvisuomeninti ūkių į kol-· 
ūkius ir ·vienkiemių perkelti į gyvenvietes. Taryba nutarė 
deginti visuomenip.ius pastatus ir naujai statomas gy
venvietes, į· kurias buvo numatoma perkelti valstiečius iš 
vienkiemių. Išplėsti kovą prieš kolūkių organizatorius ir -
kolūkinę statybą aktyviai _remiančius asmenis, įspėti juos 
pogrindžio vardu, kad jeigu jie nenutrauks aktyvaus kol
ūkių kūrimo darbo, tai ginkluotojo po~rindžio dalyvių 
bus šaudomi. 

Pasibai;gus lJI.JKS tarybos pasitarimui, visi ginkluotojo 
pog.rindžio vadovai išsiskirstė i savo vietas ir ėmėsi vyk-
dyti tarybos priimtus nutarimus. , 

1949 metų birželio mėnesį. gavau laiškų iš Ramanaus
ko ir iš specialaus BDPS prezidiumo Įgaliotinio užsienyje 
,,Audronio". Kartu gavau ViLIIKo atstovų posėdžio, ku
riame dalyvavo specialus BDPS. prezidiumo įgaliotinis 
,,S_krajūnas" ir Lietuvo·s nacionalistinio pogrindžio atsto
vas užsienyje „Prapuolenis", protokolą, taip pat informa-
ciją apie ViLIKo veiklą. -

Savo laišike Ramanauskas informavo mane, kad 1949 
metų balandžio mėnesį jis sėkmingai parvyko į Pietų Lie
tuvos srities buveinę. Kol jis buvo išvykęs, VRM organai 
susekė jo ir vienos rinktinės vado (slapyvardis „Žaibas") 
bookerius. Juose buvo užmušti laikinai einąs Pietų Lietu
vos srities vado pareigas „Kariūnas", rinktinės vadas ,,Žai
bas·" ir dar trys ar keturi banditai. 

Ramanauskas· išvardijo visus mano minėtus dokumen
- tus, kurie buvo pridėti prie laiško. 

,,Audronis" savo laiške informavo mane, kad 1949 m. 
gegužės J d. jis atvyko iš užsienio, yra „Tamo" apygar
dos veikimo rajone, ir jam reikia kuo greičiau su manimi 
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susitikti, nes turi žinių, kurias tik žodžiu gali pasakyti. 
„Audronis" dar pranešė, kad kartu su juo atvykusius du 
estus, jo manymu, suėmė VR!M organai, o latvis nuvyko 
į Latviją. 

VLIKo atstovų pasitarimo, kuriame dalyvavo ir spe
cialus BDPS prezidiumo įgaliotinis „Skrajūnas" ir nacio
nalistinio pogrindžio atstovas užsienyje „Prapuolenis", 
protokole buvo konstatuojama, kad užsienyje yra nacio· 
nalistinis centras, vadinamas VLIKu (Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas), o· Lietuvos teritorijoje veikia va
dovaujantis pogrindžio centras. 

Susipažinęs su medžiaga, gauta iš VLIKo, aš nusiun
čiau į Vakarų Vokietiją jo adresu laišką, kurį pasirašiau 
kaip LLKS prezidiumo pirmininkas. Laiške patvirtinau, 
kad LLKS prezidiumas gavo pasiųstus dokumentus ir Lie
tuvos pogrindžio vardu prašiau suteikti mums materialinę 
ir moralinę paramą. 

Materialinę paramą turėjo sudaryti teikimas mums lė
šų, ginklų, šaudmenų, ryšių priemonių, amunicijos, vais
tų ir kt. 

Žinau, kad per Ramanauską pasiųstas mano laiškas į 
užsienį nepateko, nes negavau jokių žinių iš Ramanausko, 
kad jis būtų H išsiuntęs. 

Parinkti žmones ir persiųsti juos į užsienį buvo mano 
pirmojo pavaduotojo Ramanausko pareiga, ir jis savaran
kiškai sprendė visus ryšių su užsieniu klausimus. Aš ma
niau, kad Ramanauskas turi galimybių palaikyti nuolati
nius ryšius su užsieniu, nes pas jį iš anos pusės buvo at
vykęs „Audronis", todėl aš jam ir siunčiau užsieniui skirtą 
laišką, tikėdamasis, kad jis jį pe:rsiųs. 

„Skrajūną" ir „Mažytį", lydimus banditų grupės, 1947 
metų gruodžio mėnesį į užsienį išsiuntė „Tauro" apygar
dos vadas Baltūsis. 

Baltūsio, solidesnio už mane nacionalistinio pogrindžio 
vadovo, prašymu aš vykdžiau uždavinį - rinkti žvalgybi
nes žinias Tarybų Lietuvoje. Žinias rinkau vakarinėje 
Lietuvos dalyje ir perdaviau Baltūsiui. 1950 metais su
grįžęs iš užsienio „Skrajūnas" vėliau mane painformavo, 
kad visą Lietuvoje surinktą medžiagą, tame tarpe ir ma
no, jis perdavė nacionalistinio pogrindžio atstovui užsie
nyje „Prapuoleniui". 

1951 metų sausio mėnesį per grįžusį iš užsienio „Skra
jūną" Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas atsiun-
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tė Lietuvos nacionalistiniam pogrindžiui simbolinę para
mą - 1000 Amerikos dolerių, iš kurių aš gavau 500, o 
kitų 500 dolerių negavau, nes banditas, kuris turėjo man 
įteikti juos, buvo užmuštas. Kitokios materialinės paramos 
iš užsienio mes negavome. 

Žinau, kad „Skrajūnas" gavo apie 100 šveicariškų ran
kinių laikrodžių, kuriuos turėjo paskirstyti tarp ginkluotų 
pogrindžio dalyvių. Vieną laikrodį gavau aš kaip paties 
,,Skrajūno" dovaną. Be laikrodžių, ,,Skrajūnas" užsieny
je buvo aprūpintas ir radijo aparatūra. 

,,Sakalas", atvykęs kartu su „Skrajūnu" iš užsienio, sa
kė atgabenęs šaudmenų, skirtų Lietuvos nacionalistiniam 
pogrindžiui, bet jie į banditų rankas nepateko, nes juos 
paėmė VRM organai. 

,,Sakalas" man papasakojo, kad, prieš permetamas lėk
tuvu į Lietuvą, jis išėjęs specialų apmokymo kursą žval
gybos moky.ldoje. Toji mokykla yra Vakarų Vokietijoje. 

Jis lydėjo permetamą į Lietuvą „Skrajūną" ir kaip spe
cialiai parengtas radistas turėjo palaikyti ryšius tarp ma
no vadovaujamo Lietuvos nacionalistinio pogrindžio cent
ro ir VUKo, veikiančio Vakarų Vokietijoje. 

,,Sakalas" nebuvo VUKo atstovas, per jį aš tik palai
kiau ryšius su komitetu. 

ADSR f., r. 101, l. 11-12, 14-20, 24-27, 31-41, 43-48, 50, 52-
59, 61-68, 73-75, 79-88. 
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2 
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4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 

19 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Abromas Antanas, Jono 

Abromas Jonas, Jono 
Acišauskas Vincas, Jono 

Ačas Jonas, Kazio 
Akstinas Jonas, Jono 

Alantjevas Michailas, Efirno . 

Albrektas Stanislavas, Jeronimo 
Albrektas Viktoras, Stanislovo 
Alisienė Elzė, Jurgio 
Alisaitė Ona, Miko 
Alisaitė Marija, Miko 
Alisas Petras 
Altaravičius Vincas, Bemoto 
Altaravičius Antanas, Vinco 

Aiutis Steponas, Prano 
Alutienė Julė 
Andrijaitis Juozas, Jurgio 

Andrijaitis Pranas 

Astrauskas J anas, Kazio 

TAURAGĖS RAJONAS 

l Am-1 žius 

48 

46 
34 

45 
40 

21 

52 
17 
62 
26 
17 
11 
62 
21 

49 
51 
24 

40 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Lauksargio apy!. šakių k., kredito draugijos 
vedėjas 

Girininkų apyl. Stirbaitynės k. 
Zygaičių apy!. Vizbarų k., klubo-skaityklos ve

dėjas 

Skaudvilės apy!. Gilvičių k., aktyvistas 
Kunigiškių apy!. Molupio k., apylinkės DŽDT 

pirmininkas 
Skaudvilės valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys 
Lomių apy!. Vaitimėnų k. Sodyba sudeginta su 

lavonais 
Tauragės apy!. Dapkiškių k. Namas sudegintas 

su lavonais 

Pagramančio apy!. Alijošiškių k., dešimtkiemio 
įgaliotinis. Sūnus Antanas, VLKJS narys. Na
mas sudegintas su lavonais 

Tauragės apy!. Plikiškių k., kolūkio „Ąžuolas" 
pirmininko pavaduotojas. Buvo pakarti. 

Baltrušaičių apy!. Sakalinės k. Prieš nužudymą 
buvo kankinamas 

-Tauragės apy!. Drąslaukio k., mėsos kombinato 
pagalbinio ūkio vedėjas 

Lomių apy!. Pagimpio k., šakviečio apylinkės 
DZDT sekretorius 

--

Nužudymo 
data 

1947.III.8 

1947 
1948.III.7 

1946.VI.3 
1946.XI.21 

1948.VIII.9 

1945.XII.28 

1950.X.9 

1946.Vl.12 

1949.VI.2 

1949.IX.13 

1947.V.13 

1946.VIII.30 
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20 
21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

37 
38 

39 

40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 

52 
53 

54 

55 

56 
57 
58 

59 

60 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Audinis Zigmas 
Aušra Stasys, Juozo 
Bagdonas Nikodemas, Antano 

Bajorinas Vincas 
Bajorinas Bronius, Vinco 

Bajorinas Juozas, Mykolo 

Balachanovas Maksimas, Filimono 

Bandariukas Uljanas 
Bandariukas Nikolajus, Uljano 
Barškėtis J anas 
Barškėtienė Zofija 
Barškėtytė Bronė, Jono 
Bartušienė Ona, Juozo 
Bastys Juozas, Juozo 
Beitas Antanas, Alekso 
Bemotas Kazys, Kazio 

Bertulis Vytautas, Prano 

Bertulienė Veronika, Juozo 
Bielskis Antanas 

Bielskis Petras, Prano 

Bielskis Stasys, Jono 
Bielskienė Viktorija 
Bielskis Stasys, Stasio 
Blkovas Fiodoras, Filipo 

Biliūnas Juozas 
Biliūnas Stasys 
Bėskis Jonas, Antano 

Bytautas Antanas, Juozo 
Boltunovas Aleksandras, Ivano 

Bridikis Juozas, Antano 
Bridikienė Stasė, Jurgio 
Bružas Juozas, Antano 

Budrikienė Janina, Jono 
Bučinskas Pranas, Vinco 

Buivys Alfonsas 

Buivys Vaclovas, Jono 

Bujauskas Vincas, Jono 
česnienė Marė, Jurgio 
Čirvinskienė Stasė, Antano 

Dabulskas Pranas, Edvardo 

Dalinskas Vytautas, Jurgio 

Am
žius 

17 
20 
63 

40 
19 

35 

36 

75 
23 
40 

24 
26 
42 
31 

17 

50 
27 

46 

46 
42 
25 
37 

18 
21 
53 

35 
33 

48 
55 
24 

44 

22 

39 

49 
65 
43 

34 

21 

, Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Pagramančio valsčiaus liaudies gynėJas 

Pagramančio valsčiaus milicijos įgaliotinis 
Sartininkų apyl. Skiržemės k., Trumpininkų 

apylinkės DŽDT pirmininkas 
Baltrušaičių apyl. Zaltriškių k., Sakalinės apy

linkės DZDT pirmininkas. Sūnus Bronius buvo 
(Gaurės valsčiaus liaudies gynėjas 

Sartininkų apyl. Putokšlių k., Sartininkų apy
linkės DZDT pirmininkas 

Batakiq apy!. Ožnugario' k., Batakiq valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Girininkų apyl. Kaupių k. Demobilizuotas iš 
Tarybinės Armijos 

Baltrušaičiq apyl. Puikiq k., Gaurės apylinkės 
DŽDT tarybos sekretorius 

Girininkų apy!. Aukštupiq k., naujakurė 
Gaurės valsčiaus paruošų agentas 
Žygaičių apyl. ir k., buvęs liaudies gynėjas 
žygaičiq apyl. Butkų k., Žygaičių valsčiaus liau-. 

dies gynėjas 
Gaurės apyl. Stirbaičil! k., M. Melnikailės var

do kolūkio nariai 

Pagramančių apylinkės milicijos įgaliotinis, vir
šila, VLKJS narys nuo 1945 m. Nužudytas pei

liu. Lavonas vėliau buvo sudegintas 
Lauksargių apyl. šakių k., apylinkės DžDT pir
mininkas 

Tauragės apy!- Gargasų k., naujakuriai 

Batakių apyl. Norkiškės k., Norkiškės tarybinio 
ūkio direktorius, TSKP narys 

Žygaičių apyl. Stokaičių k., naujakuriai 

Vaidilų apyl. Leliškės k., kolūkio „Aušra" sąs

kaitininkas 
Pa~ramančio apyl. Tamošaičių k. 
Gaurės valsčiaus valstybinio draudimo inspek

torius 
Vaidilų apy!. Užkalnių k., kolūkio „Žaliakalnis" 

nariai 
Baltrušaičių apy!. Milaičių k., dešimtkiemio įga

liotinis 
Pagramančio apyl. Siaurkampio k., kolūkietė 
Zygaičių apyl. Vaidilų k., dešimtkiemio įgalioti

nis 
Pagramančio apyl. Matiškių k., Matiškių apy

linkės DžDT sekretorius 
Sartininkų apyl. ir k., kolūkio „Sartininkai" pir

mininkas. Anksčiau dirbo Natkiškių apylinkės 
DŽDT pirmininku. TSKP kandidatas 

Tauragės apyl. Taurų k. 
Tauragės apy!. Joniškės k. 
Girininkų apy!. ir k., pradžios mokyklos mo

kytoja 
Žygaičių apy!. Dirvėnų k., buvęs Balčių apylin
kės D2DT pirmininkas. Prieš nužudymą buvo 
kankinamas 

Žygaičių valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na
,ys 

Nužudymo 
data 

1948.III.1 
1948 
1949.VIII.27 

1946.V.14 
1945.XI.10 

1946.V.7 

1945.IV.17 

1947.IX.8 

1946.VI 
1947 

1946.V.25 
1945.XI.10 
1946.IX.13 
1946.IV.18 

1949.X.5 

1948.V.16 

19.17.JII.20 

-,, 

1947.1.5 

1952.IX.17 

1948.V.29 
1950.XI.30 
1951.IX.19 

1946.V 
1949.VIII.16 

1949.IX.20 

1949.XI 

1950.XI.24 
1947 

1946.XI.10 

1951.XI.19 

1947.XI.29 
1947.X.22 
1945.VII.6 

1947.IX.23 

1952.IX.4 
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61 
62 

63 
64 

65 

66 

67 
68 
69 

70 
71 

72 
73 
74 

75 

76 

77 
78 

79 

80 
81 
82 
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84 
85 

00 
87 

88 
89 
90 

91 
92 

93 
94 
95 

96 

97 

98 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Dangelas Jonas 
Dapkutė Albina, Kazio 

Dargačiovas Maksimas, Iljičiaus 
Daukšienė Barbora, Petro 

Degutytė Ona, Povilo 

Delingis Antanas, Juozo 

Delinskas 
Delinskienė 
Dirda Antanas, Prano 

Dirmantas Petras, Juozo 
Dirmantas Viktoras, Petro 

Dirškus Antanas, Jono 
Eičas Nikodemas, Augusto 
Eičienė Petrė 

Eitutis Bronius, Juozo 

Ercius Ipolitas, Antano 

Eršovas 
Ežerskis Antanas, Antano 

Filoninas 

Freitakas Povilas, Vinco 
Gaižauskas Juozas, Jono 
Gajauskas Juozas, Mike 

Gajauskas Leonas, Jono 
Gajauskienė Ona, Emiliaus 
Gajauskas Stasys, Petro 

Gaarylius Antanas, Augusto 
Gečas Aleksas, Juozo 

Genys Antanas, Antano 
Gestautas Jonas, Jono 
Geštautas Rapolas, Vinco 

Girulis Simas, Jurgio 
Girulienė-Akstinaitė Marijona, Jono 

Glembutas Pranas, Kazio 
Globys Petras, Juozapo 
Glušakovas Dirnitrijus, Jefimo 

Grėgeris Gustavas, Karolio 

Grincevičius Pranas, Jono 

Grinius Bronislavas, Valentino 

Am
žius 

25 

39 
20 

21 

50 

43 

46 
20 

40 
29 

32 

27 

49 

50 
66 
58 

27 
28 
46 

58 

35 
40 
37 

63 
45 

33 
18 
36 

51 

22 

29 
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Baltrušaičių apy!. Sakalinės k. 
Žygaičių čllpyl. Vizbarų k., klubo-skaityklos ve

dėja 
Lomių apy!. Karapolio k., naujakurys 
Lomių apy!. Vaitimėnų k., klubo-skaityklos ve

dėja, VLKJS narė 
Lauksargių apy!. Šakių k., klubo-skaityklos ve

dėja 
Sungailiškių apy!. Norkaičių k., V. Kudirkos v. 

kolūkio narys 
Tauragės apy!. Dapkiškių k. Narnas sudegintas 

su lavonais 
Pagramančio apy!. Ringių k., Ringių girininkijos 

darbuotojas 
Tauragės apy!. Dunokų k. Tėvas - Šilinės apy

linkės DžDT pirmininkas, sūnus - VLKJS na
rys. Abu kolūkio „Jaunoji gvardija" nariai 

Pagramančio apy!. Balskų k. 
Girininkų apy!. Budviečių k., kolūkio „Stirbai-

čiai" pirmininkas. Prieš nužudymą buvo kan
kinami 

Lauksargių apy!. Šakių k., koUūkio „šakiai" są
ska1tini!lllkas 

Skaudvilės gimnazijos komsorgas, VLKJS na
rys nuo 1939 m. 

Batakių valsčiaus liaudies gynėjas 
Tauragės apy!. Ližių k. 

VSM Gaurės valsčiaus operatyvinis įgaliotinis, 
leitenantas 

Tauragės apy!. Bernotiškės k. 
Gaurės apy!. Milgaudžių k. 
Baltrušaičių apy!. Platkepurių k., A. Matroso

vo v. kolūkio narys 
Žygaičių apy!. Lapkasių k., kolūkio „Balčiai" na

riai 
Batakių apy!. Gerviečių k., deširntkiernio įgalio

tinis 
Sungailiškių apy!. ir k. 
Sartininkų apy!. Skiržernės k., kolūkio „Sartinin-

kai" narys. Invalidas 
Pagramančio apy!. Matiškių k. 
Lauksargių apy!. Griežpelkių k. Naujakurys 
Vaidilų apy!. Leliškės k., kolūkio „Aušra" pir-

mininkas 
Batakių glž. stotis 
1948.1.15 įvykusiame ikirinkiminiaroe susirinki
me kvietė žmones kovoti prieš banditus 
Tauragės apy!. Taurų k., paruošų įgaliotinis 
Skaudvilės apy!. Sniegoniškės' k. 
Tauragės apy!. Paberžių k., Kalniškių apylinkės 

DžDT sekretorius 
Batakių MTS direktoriaus pavaduotojas politi

niams reikalams, TSKP narys nuo 1929 m. 
Tauragės antifašistinio sukilimo 1927 m. daly
vis. 1940-1941 m. Tauragės apskrities mili
cijos viršininkas. 1942-1944 m. 16-tosios lie
tuviškosios divizijos kovotojas 

Tauragės apy!. Vališkių k., Tauragės valsčiaus 
liaudies gynėjas, VLKJS narys 

Skaudvilės apy!. Papušynio k. 

l 

Nužudymo 
data 

1950. 
1948.IX 

1946.IV.30 
1948.V.22 

1948.X.12 

1950.X.9 

1948.III.16 

1949.VII.6 

1948.VIII 
1951.IV.11 

1950.IV.16 

1946.IX.28 

1947.Xl.24 
1949.Ill.30 

-·,)· 

1-945.Vl.25 

1947.Xl.1 
1949.1.21 
1949.X.22 

1950.III.28 

1949.1.15 

1952.XI.23 
1951.Xl.19 

1950.ll.21 
1946.Xl.6 
1951.IX.20 

1948.1.16 

1946.II.26 
1947.VI.8 
1949.VII.16 

1946.XII.10 

1949.VI.30 

1950.IV.28 
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En: l Nr, Pavardė, varda~, tėvo vardas Am
žius 

99 

100 
101 

. 102 

103 
104 
105 
106 

Guda11Skas Vincas, Stasio 

Gudjonis- Juozas, Baltraus 
Gulbinas Mykolas, Juozo 

Gutauskas Vaclovas, Prano 

Ivanauskas Antanas, Prano 
Ivanauskas Vinėentas, Dominika 
Ivanauskas · Vladislovas, Vinco 
Ivanovas Kuprijanas, Naumovo 

Jaclkas Petras, Jono 107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

'116 

Jakštas Bronislovas, Stanislovo 
· Jakštienė Marijona, Juozapo 

117 

118 

119 
120 
121 

122 
173 
124 

125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

137 
138 

139 
140 
141 

142 

143· 
144 1 

· 145 

Jjlkutls Bronius, Jono 
Jakutis Teofilis, Jono 
Jankauskas Jonas, Juozo 
Jankauskas Simas, Simo 
Jankauskienė Ona, Antano 
Jankauskaltė Valerija, Simo 
Jankus Jonas, Jono 

Janušaitis Petras, Jurgio 

Januška Jonas, Dzidoriaus 

Jonelis Jonas, Juozo 
Jonikas Juozas, Jono 
Jonikas P. J. 

Jonušaitls Jurgis, Jurgio 
Jucikas Petras, Juozo 
Jukna Stasys, Jono 

Juknienė-Arbačiauskaitė Marytė, Prano 
Juknevičius Antanas, Juozo 
1Juknevičienė Kazimiera 
Juknevičius Pranas-Bronius, Antano 
Jurg:llas Alfonsas, Petro 
Jurgilas Juozapas, Jono 
Jurgilienė Antanina 
Juška Motiejus 
Juškienė 'Juzefa 
Juška Adolfas, Motiėjaus 
Juška Vladas, Motiejaus 

. Juščius Juozas, Juozo 

Juozapaltis Antanas, Vinco 
K~kta Aleksas, Nikodemo 

Kakta Jonas 
Kairys Mykolas, Juozo 
Kairys Stasys, Juozo 1 

Kaprakys Izidorius, Juozo 

Karbauskas Juozas, Jono 
Karbauskas Jonas, Juozo 
Karbauskienė Anelė, Antano 

18 

'40 
:55 

,42 

35 
'55 
'24 
19 

41 
40 
36 

27 
,37 
45 
50 
25 

'57 

27 

23 

33 
50 

51 
43 
24 

23 

25 
45 

61 
55 
23 
22 
21 

64 
47 

65 
60 

42 

55 

41 
19 
43 

...Į 

Gyvenamoji vieta, kiti d:uomenys l 
· N:užudymo 

tlata 

,Zygaiči'ų a,py~. Zoliškių k.,,. žygą.ičių valsčiaus 
liaudies gy11ėjas 

Gaurės čl!PYI..Zuikiškių k. . 
Batakių apy!. Eidintų: k., dešimtkieroio įgalioti

nis, rinkiminės. apylinkės balsavimo komisijos 
narys . 

Tauragės geležinkelio stoties garvežių dėpo vir-
šininkas 

Tauragės valsčiaus liaudies gynėjas 
Lomių apy!. ir k.. .· . 

Batakių apy!; Melagiškės k., Tauragės valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Pagramančio apy!. Alijošiškių k., kalvis 
Vaidilų aipyl. Paegluonio k., naujaku:,:iai . 
Sungailiškių apy!. Sutkų. k. 

Vaidilų apy!. Pužų k. 
Vaidilų a;pyl. Motaičių k. Kolūkig „Piliakalnis" 

nariai 

' 
Tauragės apy!. P!ikiškių k . .Apylinkės DŽDT ta-

rybos deputatas, dešimtkieroio įgaliotinis 
Baltrušaičių ~py!. Sakalinės k., prieš nužudymą 

buvo kankinamas 
Lauksargio apy!. ,Kamsčių k., ·Pagėgių apskrities 
Osoaviachimo tarybos instruktorius 

Žygaičių apy!. Stokaičių k. 
Lomių apy!. Vaitimėnų k. 

f· 

. Gaurės apy!. Dargaicių k., MANP buhalteris, 
VLKJS narys · 

Lauksargio · apy!. Steponiškių k. 
Žygaičių apy!. Stokaičių k. 
Lomių apy!. Šakviečių k., aipylinkės DŽDT pir

mininkas 
Aktyvistė . 
Gaurės apyL Cigelnės k. Tėvas ir sūnus buvo 

Gaurės valsčiaus liaudies gynėjai 

Žygaičių mstl., Tauragės rajono liaudies gynėjas 
Skaudvilės apy!. Barsukynės k., Petkaičių apy

linkės DZDT pirmininkas, žmona buvo nėščia 
Girininkų a;pyl. Būdviečių k., taryqinis darbuoto

jas 

Sartininkų apy!. ir k., parduotuvės vedėjas, 
vtKJS narys. Buvo pakartas 

Gaurės ~py!. Jucaičių k. 
Žygaičių apy!. Stokaičių k., Vizbarų apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Žygaičių apy!. Ringinių k. 
Lomių apy!. Mišeikių k., plento darbininkas 

Vaidilų apyl. Berekšniškės k. 
Sartininkų apy!. Skiržemės k., apylinkės DŽDT 

deputatas · 
Girininkų apy!. Kensčių k., L. Giros v. kolūkio 

nariai. Sudegino namuose 
Apylinkės DZDT deputatė 

194ą.VI.7 

i946.II.19 
1948.I.16 

1947.V.4 

1947.X.25 
1946.IV.30 
1949 
1947 .. X.29 

1946.VI.12 
1947.H.14 

194ff.Xl1.15 
1946.XII.10 
1946.1.8 
1950.IV.19 

1948.111.6 l 

1949.IX.13 

1948,11.21 

1950 
1947.XII.2 
1945.V.29 

1948.X.11 
1948.III.7 
1947.V.22 

1945.VJ.24 
1946.IV 
1945.VI.24 
1952.IX.4 
1946.1.15 
1947.X.10 
1947.IX.8 

1949.IX.19 

1949.XI.25 
1950.IV.16 

1948.II.26 
1946. VIII.30 
1949.IV.22 
1949.V.5 

1949.VI.22 
1949.III.29 
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Eil. l Nr. Pavardė, vardas, tėvo vardas 

146 Kasnauskas Petras 
147 Kasnauskienė Petrė, Jono 
148 Kasparaitis Juozas 

149 Kasparavičius Jonas, Juozo 
150 'Kasparavičius Juozas, Tamošiaus 
151 Kasparavičlenė Kazimiera, Simono 
152 Kasparavičiūtė Petronėlė, Mykolo 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

Kasputis Juozas 
Katauskas Pranas, Stanislovo 
Kavolius Rapolas, Juozo 
Kavolienė Magdalena, Prano 
Kazikovas Michailas, Vasilijaus 
Kazlauskas Antanas, Antano 
Kentra Jonas, Aleksandro 
Kentra Jonas, Jono 

• 161 Kirejevas Anatolijus, Ivano 
162 Kybartas Nikodemas, Jurgio 

163 Klimicas Konstantinas, Aleksandro 

164 Kornejevas Vitalijus, Gerasimo 

165 Kotovas Jonas, Stanislovo 
166 Kovolienė Magdalena 

167 Kriskus Pranas, Simo 
168 Krlskus Stasys, Prano 

169 Krompalcas Albertas, Viliaus 
170 Krompalcienė Teodora, Izidoriaus 
171 Kropaitis J anas, J ano 

172 Kubilius Jonas, Jurgio 
173 Kubilius Bronius, Jono 
174 Kubilius Pranas, Jurgio 
175 Kučlnskas Juozas, Mykolo 

176 Kučinskas Juozas, Antano 
177 Kukšta Pranas 
178 Kulberkis Petras, Petro 
179 Kulberkienė Kleopa, Jono 

180 Kvietkus Juozas, Prano 
181 Lembertas Juozas, Petro 
182 Lembertas Juozas, Juozo 
183 Lemkis Robertas-Augustas, Juliaus 
184 Lemkienė Marijona, Miko 
185 Lemkls Mykolas, Augusto 
186 Leonas Vytautas, Liudo 
187 Leskauskas Marijonas, Jono 

188 Lešinskas Antanas, Jono 
189 Levenauskienė Teodora, Felikso 
190 Liekis Stasys, Petro 
191 Liekytė-Rlmkienė Stefanija, Petro 
192 Liorančas Jurgis, Jono 
193 Liorančas Mikas, Juozo 

Am• 
žius 

41 
20 
23 

]5 
60 
58 
45 

23 
54 
35 
68 
27 
43 
52 
21 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 
Nužudymo 

data 

Pagramančio apy!. Balskų k. Prieš nužudymą bu- 1948.II!.4 
vo kankinami 

Batakių apy!. Pašešuvio k., naujakurys, akty- 1947.!V.26 
vistas 

Pagramančio apy!. Matiškių k., apylinkės DŽDT 1948.!V.23 
deputatas. Naujakuriai 

Gaurės apy!. Milgaudžių k„ kolukio „Pažanga" 1949.VII.29 
narė 

Baltrušaičių apy!. Balandžių k. 
Skaudvilės apy!. Barsukynės k. 
Tauragės apy!. Stragutės k. 

Giri.ninkų apy!. Kaupių k„ samdinys 
Batakių apy!. Pašešulio k. 
Žygaičių apy!. Viluščių k. S. Nėries v• kolukio 

nariai. Prieš nužudymą buvo žiauriai kanki-
narni. 

1948 
1947.X.10 
1947.V.29 
1948.II.27 
1947.IX.8 
1947.IV.28 
1949.XII.12 

25 Tauragės rajono liaudies gynėjas 1952.IX.4 
33 Žygaičių apy!. Butkų k., Balčių apylinkės DžDT 1948.XI.6 

pirmininkas 
33 Kunigiškių apyl. Aneliškės k., Gaurės valsčiaus 1945.XI.10 

liaudies gynėjas 
24 Tauragės miško pramonės ūkio inžinierius, 1949.V.24 

74 

45 

53 
18 

42 
19 
45 
40 

47 
17 
19 
25 

40 
47 
23 
51 
45 
2J 
22 
n 

59 
30 
24 

VLKJS narys 
Gaurės apy!. Užvarnių k. 
Tauragės apy!. Stragutės k. 

Gaurės apyl. Užvarnių k., 1940-1941 m., 1944-
1945 m. Dargaičių apylinkės DŽDT pirminin
kas, TSKP narys. Sūnus Stasys - Gaurės vals
čiaus liaudies gynėjas, VLKJS narys 

Vaidilų apy!. Leliškės k., kolūkio „Aušra" na
riai. žmona buvo nėščia 

Sungailiškių apy!. Liekiškių k., Galmenų apylin-
kės DŽDT pirmininkas. Mirė nuo sužeidimo 

Batakių apyl. Antegluonio k. 

Lavonas įmestas į Egluonos upelį 
Sartininkų apy!. Trumpininkų k., Trumpininkų 

apylinkės DŽDT pirmininkas 
Baltrušaičių apy!. Sakalinės k. 
Lomių apy!. Vaitimėnų k. 
VLKJS Žygaičių valsčiaus sekretorius 
Sartininkų apyl. ir k., aktyvistė. Prieš nužudymą 

buvo kankinama 
Lomiq apy!. Devynakių k. 
Vaidilų apyl. Jakutiškės k. 

Tauragės apyl. Bimbilinės k. 

Dei;imtkiemio įgaliotinis 
VLKJS Gaurės valsčiaus sekretorius 
T2,uragės miesto milicijos įgaliotinis, jaunesnysis 

leitenantas, VLKJS narys 
Sungailiškių aipyl. Kaziškės k. 
JCunigiškių apy!. Jusaičių k. 
Žygaičių apy!. Stokaičių k. 

Baltrušaičių apy!. Sakalinės k. 
Baltrušaičių apy!. Puikių k. Siuvėjas 

1946.XII.11 
1948.II.28 

"·------

1945.VI.5 

1951.IX.20 

1946.X.17 

1946.VII.3 

1949.III.13 
1947.X.11 

1940 
1945.XII.27 
1947.Vlll.20 
1948 

1946.V.25 
1950.IV.19 

1947.X.15 

1945.XL!0 
1948.II.18 

1948.II.28 

1948.III.7 
1950.V 
1949 



N 
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N ... 
01 

Ei!. l Nr. 

194 
195 

196 

197 
198 

199 
200 
201 

202 

20:1 
204 
205 
206 

207 
208 

209 
210 

211 
212 

213 

214 

215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 
232 

233 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Liuksaitis Juozas, Juozo 
Llulė Juozas, Jono 

Liutvinas Vladas, Antano 

Lokys Jonas 
Loveikis Stanislovas, Bronislavo 

Makaras Kazys 
Marcinkus Antanas, Jono 
Marozas Stasys, Vinco 

Matimaitis Juozas, Jono 

Martinkaitė Marė, Antano 
Martinkaitė Rozalija, Antano 
Martinkus Pranas 
Maselskis Teodoras 

Masterovas Aleksejus, Ivano 
Matiušovas Petras, Anisimo 

Matviejevas 
Mikuličius Juozas, Juozo 

Milašauskas Jonas, Izidoriaus 
Miliauskas Jonas, Prano 

Millauskas Zigmas, Jokimo 

Minkevičius Juozas, Felikso 

Mišeikienė Zosė, Martyno 
Mišeikis Antanas, Jono 
Mišeikis Antanas, Antano 
Mockaitis Juozas, Antano 
Mockaitis Juozas, Prano 
Mockus Petras, Petro 
Mockutė Elena, Petro 
Mockutė Stasė, Petro 
Mockus Vincac:, Jono 

Motiekaitis Alfonsas, Petro 
Mozeris Juows, Antano 

Nagys Jonas, Jono 

Narbutas Algirdas, Vlado 

Naujokaltė Nina, Ivano 

Naujokas Jonas, Jono 

Nausėda Jonas 

Nausėda Petras, Vinco 
Niecelis Jonas, Juliaus 

Norkienė Petrė, Antano 

Am
žius 

41 
45 

47 

19 
24 

21 
41 

40 

60 
.'il 
24 

19 

35 

31 
'.l6 

'.ZG 

49 

45 
58 
23 
23 

18 

19 
40 

,19 

16 

22 

32 

'.W 

40 

44 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Baltrušaičių apy!. Užvėjų k. 
Žygaičių apy!. Zoliškių k., Aukštupių apylin

kės D:ŽDT pirmininkas 
Vaidilų apy!. Pavarčio k., kolūkio „K_eturi ko

munarai" fermos vedėjas 
:Žygaičių valsčiaus liaudies gynėjas 
Vaidilų apy!. Puželių k., demobilizuotas iš Ta-

rybinės Armijos 
Žygaičių apy!. Ringinių k. 
Gaurės valsčiaus liaudies gynėjas 
:Žygaičių apy!. Trumpiškių k., apylinkės DZDT 

deputatas, F. Dzeržinskio v. kolūkio kalvis 
Girininkų apy!. Budviečių k., Stirbaičių apylin
kės DŽDT sekretorius 

Sungailiškių apy!. Kaziškės' k. 

Lomių 'a{PYI. ir k. M1rė nuo sumušimo ipo dvejų 
metų 

Skaudvilės apy!. Atlakavo k. 
Tauragės valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS Ud

rys 
Gaurės apylinkės milicijos įgaliotinis 

Tauragės apy!. Stragutės k., gyvulių paruošų 
bazės vedėjas 

Skaudvilės valsčiaus liaudies gynėjas 

Tauragės rajono liaudies gynėjas 

-------

Skaudvilt:s apy!. Anglade~ių k., Keterių apy
linkės DZDT sekretorius 

Tauragės apyl. Bekeriškių k., 1944-1947 m. 
Meldikviršių apylinkės DŽ.DT pirmininkas 

Vaidilų apyl. Pavarčio k. 
Vaidilų apyil. Bavarčio k. Kolūkio „Keturi ko-

munarai" nariai 
Batakių valsčiaus liaudies gynėjas 
Gaurės apy!. Dargaičių k. 
Sartininkų apy!. Putokšlių k. Lavonai įmesti 

šulinį 

Sungailiškių apy!. Kaziškt,s k., Kaziškės <.1pyli11-
kės D:2:DT pirmininkas 

Tauragės apyl. Pakalpokio k. 
Kunigiškių apyl. Gailiškės k., Kunigiškių apy

linkės D:2:DT pirmininkas 
Sungailiškių apyl. Kaziškės k:, Kaziškt's apylin

kės DZDT sekretorius 
Skaudvilės progimnazijos mokinys, VLKJS na

rys. Išbadytos akys, nupiautas liežuvis, gal
va nukirsta su kastuvu 

Tauragės banko tarnautoja, VLKJS narė nuo 
1940 m. 

Girininkų apyl. Kenščių k., L. Giros vardo kol
ūkio pirmininkas. Buvo kankinamas 

Tauragės apyl. Dunokų k., Šilinės apylinkės 
D:2:DT sekretorius, VLKJS narys 

Gaurės apyl. Milgaudžių k. 
Pagramančio apyl. ir k., Pagramančio apylin

kės D:2:DT sekretorius 
Gaurės apyl. ir k., Gaurės valsčiaus moterų dele-

2atė 

Nužudymo 
data 

1946.I.29 
1948.III.19 

1950.IV.19 

1951.V.16 
1947.X.22 

1948 
1946.III.5 
1949.X.20 

1947.IX.8 

1948.IX.24 

1948.IX.7 
1948.VI.18 

1945.VI.25 
1948.II.27 

1948.VIII.9 
1')51.V!I.31 

l q,.19.lV.2fJ 

1950.VII.26 

1950.IV.19 
1950.IV.19 

194 7 .III.14 
1946.III.5 
1947.Xl.28 

1949.V[l.15 

1947 
1946.X.9 

1949.Vll.15 

1945.Vll.8 

El46.II.IO 

1949.Vl.22 

1949.VII.6 

1947.VI!.17 
1947 

1947.Xl.24 
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234 

235 

236 
237 
238 
239 
240 
241 

242 
243 
244 

245 

246 
247 
248 
249 

250 

251 
252 

253 
254 
255 

256 
257 

258 
259 
260 

261 
262 

263 
264 
265 

266 

267 

268 

269 
270 

271 

272 
273 

274 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Norušas Kazys 

Olbikas Motiejus, Povilo 

Orlovas Povilas, Michailo 
Overlingas Stasys 
Pačkauskas Jonas, Antano 
Paukštys Vil'lcas 
Paukštienė Petronėlė 

Paulaitis Juozas, Juozo 

Paulauskas Povilas, Kazio 
Paulauskas Vincas, Vinco 
Paulavičius Stasys, Antano 

Pelenis Boleslovas 

Petkienė Ona, Jurgio 
Petraitis Antanas, Antano 
Petraitienė Marcelė, Prano 
Petraitis Antanas, Antano 

Petraitis Juozas, Juozo 

Petraitis Kleopas, Vinco 
Petraitis Mykolas, Juozo 

Petraitis Nikodemas, Antano 
Petraitlenė Juzefa 
Petrauskas Juozas, Juozo 

Petrokas 
Pieža Viktoras, Adomo 

Pikturna Stasys, Juozo 
Pikturnienė Anelė, Antano 
Popovas Jurgis, Jefimo 

Pranskaitis Vincas, Juozo 
Pukelytė Juzefa, Jurgio 

Preikšaitytė-Putinaitė Valerija 
Pužauskas Feliksas, Liudviko 
Račkauskas Jonas, Aleksandro 

Rakauskas Juozas, Andriaus 

Ramanauskas Stasys, Juozo 

Ramonas Juozas, Jurgio 

Rasavienė Anastazija, Jono 
Raudonis Juozas, Prano 

Raudonis Stasys, Prano 

Rybakova Pelagėja, F. 
Rimkus Algirdas, Antano 

Rimkus Jonas, Jono 

Am
žius 

40 

46 

29 
20 
45 
60 
59 
45 

G5 
24 
34 

51 

39 
31 
22 
20 

28 

20 
49 

24 
22 
43 

20 
46 

47 
50 
33 

'.H 
50 

21 
32 
18 

17 

58 

24 

45 
29 

23 
46 
21 

24 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Kunigiškių apy!. Šiauriškių k., Kunigiškių apy
linkės DZDT pirmininkas 

Gaurės valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 
:paruošų agentas. Prieš nužudymą buvo kan
kinamas 

Tauragės miško pramonės iikio ,planuotojas 
Sartininkų apyl. ·Skiržemės k. Pakartas 
Zygaičių mstl., kolūkietis 
Lomių apy!. Treinosios k. 

Baltrušaičių apy!. Dvarviečių k., dešimtkiemio 
įgaliotinis 

Lomių apy!. Devynakių k. 
Žygaičių apy!. Butkų k. 
Gaurės valsčiaus D2:DT vykdomojo komiteto 

pirmininkas 
Kunigiškių apy!. Molupio k., Molupio apylin

kės DZDT pirmininkas 
Baltrušaičių apy!. Sakalinės k. 
Gaurės apy!. Stirbaičių k., M. Melnikaitės v. 

kolūkio nariai 
Dauglaukio apy!. Šilinės k., kolūkio „Jaunoji 

gvardija" narys, VLKJS narys 
Girininkų a:pyl. Dabrupinių k., Zygaičių vals

čiaus liaudies gynėjas 
Gaurės apy!. Paikojų k. 
Gaurės apylinkės DZDT pirmininkas. Prieš nu
žudymą buvo kankinamas 

Baltrušaičių apy!. Sakalinės k. 
Klubo-skaityklos vedėja 
Dauglaukio apy!. Pašešuvio k., kolūkio „Paše

šuvis" kasininkas 
Pagramančio valsčiaus liaudies gynėjas 
Žygaičių apy!. Vizbarų k., Vizbarų apylinkės 

DZDT pirmininkas 
Tauragės apy!. Meldikviršių k., Meldikviršių 

apylinkės DZDT pirmininkas 
VSM Gaurės valsčiaus viršininkas, TSKP kan

didatas 
Gaurės valsčiaus partorgas 
Vaidilų apy!. Mykolaičių k., pradžios mokyk-

los sargė 
Tauragės apy;!. Meižių k. 
Batakių apy!. Paegluonio k. 
Žygaičių kooperatyvo buhalteris, VLKJS na

rys 
Girininkų apy!. Aukštupių k. Brolis buvo liau

dies gynėjas 
Sartininkų apy!. Laužininkų k., Sartininkų apy

linkės DŽDT sekretorius 
Baltrušaičių apy!. Sakalinės k., Sakalinės apy

linkės DZDT sekretorius 
Sartininkų apy!. Skiržemės k. 
Zygaičių apy!. Palolyčių k., deširntkiemio įgalio-

tinis 
Pagramančio valsčiaus liaudies gynėjas 

Skaudvilės apy!. Atlakavo k. 
Sartininkų apy!. Trurnpininkų k., Trurnpininkų 

apylinkės DZDT sekretorius 
Batakių valsčiaus liaudies gynėjas 

Nužudymo 
data 

1948.VII 

1948.VIII.6 

1947.X.3 

1949 

1948.IV.13 

1946.V.25 
1947 · 
1946.1.29 

1946.XI.21 

1949.IX.13 
1949.X.5 

1949.VII.6 

1948.VII.7 

1950.XI.8 
1949.VIII.22 

19-17.X.lG 

1949.VII.6 

1949.VIII.30 

1946.X.17 

1945.XI.10 

1945.Xl.10 
1949.IX.20 

1947.IV.23 
1947.Xl.23 
1949.XII.4 

1946.XII.13 

1948.V.4 

1948.JV.13 

1946.V.15 
1948.Vll.13 

1949.II.12 
1948.IV.29 
1950.VII.16 

1947.III.14 
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275 

276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 

284 
285 
286 

287 

288 
289 
290 

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 

298 
299 
300 

301 

302 
303 
304 
305 
306 

307 

308 
309 
310 

311 
312 

313 

314 

315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Rimkus Juozas, Juozo 

Ringaila Kazys 
Ringailienė Marcelė 
Ringaila Jonas, Kazio 
Ringailaitė Petronėlė, Kazio 
Ringailaltė P,ranciška, Kiazio 
Ringaila Antanas, Kazio 
Rudminas Izidorius, Vinco 
Ruibys Juozas, Vinco 

Sadauskas Antanas, Juozo 
Sadauskas Jonas, Jono 
Salapėtas Pr:_anas, Petro 

Samoška Bronius, Stasio 

Samoška Jonas, Lauryno 
Samoškienė Stasė 
Savickas Liucijus 

Sirtautienė Bronė, Juozo 
Skarbalius Jonas, Petro 
Skirmantienė Ona, Stepo 
Skirmantaitė Zosė, Jono 
Skirius Povilas, Jono 
Skrickus Bronius 
Skurdelis Antanas, Prano 

Slujus Aleksas 
Sokolovas Anufrijus, Fiodoro 
Sp~inys Jonas, Simo 

Stanevičius Antanas, Antano 

Stegvilas Vytautas, Stasio 
Steponavičius Vincas, Vinco 
Straukienė Leokadija, Petro 
Straukas Vaclovas, Jono 
Stulginskas Jonas, Juozo 

Stumbra Jurgis, Baltro 

Subačius Ignas, Antano 
Sultanovas Aleksandras, Petro 
Sultanova Nina, Kondrato 

Šadbarienė Benedikta 
šetkus Antanas 

šaulys Henrikas, Juozo 

Šerpytis Leonas, Antano 

Šidlauskas Kazys 
Šidlauskienė Apolonija, Jono 
Šidlauskas Stasys, Kazio 
Šileris Jonas, 
Šimašius Stasys, Antano 
Šimašius Vincas, Stasio 
Šimkus Izidorius, Izidoriaus 

Am· 
žius 

22 

20 
18 
14 
44 
33 

47 
23 
54 

28 

28 
29 
33 

33 
48 
26 
40 
30 
39 

35 
47 
40 

55 

21 
26 
50 
18 
26 

19 

46 
24 

40 
48 

40 

45 

60 
40 
20 

45 
20 
45 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Gaurės valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
paruošų agentas, VLKJS narys 

Gaurės apyl. Zuikiškių k. 

Gaurės valsčiaus liaudies gynėjas 

Žygaičių apy!. Draudenių k. 
Batakių apyl. Eidintų k., Batakių valsčiaus liau-

dies gynėjas 
Žygaičių apyl. Ringinių k. 
Pagramančio mstL, milicininkas 
Dauglaukio apy!. Pašešuvio k„ kolūkio „Paše

šuvis" ,pirmininkas 
Tauragės valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 

•paruošų agentas 
Sungailiškių apy!. Mažonų k., eigulys 
Gaurės apy!. Zuikiškių k. 
Vaidilų apyl. Leliškės k., Vaidilų apylinkės 

DZDT .pirmininkas 
Pagramančio apy!. Lylavėnų k. 
Skaudvilės apy!., Gilvičių k. malūno vedėjas 
Batakių apyl. Mickiškės k. 

Gaurės apy!. Dargaičių k. 
Batakių iliPYL Antegluonio k. 
Žygaičių aipyl. Stokaičių k., kolūkio „Stokai

čiai" pirmininkas 

Baltrušaičių apy!. Sakalinės k., batsiuvys 
Skaudvilės valsčiaus liaudies gynėjas 
Batakių apyl. Mickiškės k., Melagiškės apylin

kės DZDT pirmininkas 
Tauragės apy!. Taurų k., Taurų apylinkės pirmi-

ninkas 
Skaudvilės valsčiaus liaudies gynėjas 
Žygaičių apylinkės DZDT pirmininkas 
Pagramančio apy!. Matiškių k., naujakuriai 

Gaurės apy!. Kiukiškių k., Gaurės valsčiaus liau: 
dies gynėjas 

Pagramančio apyl. Matiškių k., Matiškių apy
linkės DŽDT sekretorius 

Lomių apy!. Karapolio k. 
Batakių apyl., Norkiškės tarybinio ūkio briga

dininkas, TSKP kandidatas. Kartu žuvo jo uoš
vis, kurio pavardė nežinoma 

Lauksargio aipyl. Steponiškių k. 
Girininkų apyl. Leikiškių k., kolūkio „Vienybė" 

pirmininkas. Susirgo ir mirė nuo sumušimo 
Skaudvilės apy!. Sauslaukio k., pieno nugriebimo 

punkto vedėjas 
Žygaičių apy!. Ringinių k. Buvęs apylinkės 

DZDT pirmininkas 
Lomių apyl. Vaitimėnų k. 

Batakių apyl. Mickiškės k., samdinys 
Žygaičių apyl. Lapkasių k. 

Vaidilų arpyl. Pilsūdo k., buvęs a:pylinkės -rinki
minės komisijos· pirmininkas 

Nužudymo 
data 

1948.X.1 

1946.VI.25 

1946.VI.25 
1945.XI.9 

1949.III.15 
1941.V.27 

1948.X 
1949.IV.12 
1950.V.26 

1950.VI.24 

1946.VII.17 
1941.X.12 
1951.IX.20 

1948 
1946.VI.3 
1948.VII.28 

1948.III.12 
1946.IX.22 
1950.IV.15 

1948.IV.13 
1949.Vl.24 
1948.VIII.18 

1948.IV.13 

1945.XII.26 
1949.I.14 
1948.IV.23 

1945.XI.10 

1948.IV.23 

1947.V.22 
1947.XI.28 

1948.X.12 

1952.X.21 

1948.II.26 

1947.XII.2 

1948 
1948.III.12 

1941.II.28 



"-> e;, 
o 

r---·- -

t-l 
e;, 

Ei!. 
Nr. 

322 

323 
324 

325 
326 

327 

328 

329 

330 

331 
332 
333 
334 
335 
336 

337 

338 

339 

340 
341 

342 

343 
344 

345 
346 
347 
348 

349 
350 

351 
352 
353 
354 

355 
356 
357 

358 

359 
360 
361 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Šimkus Jonas, Jono 

Šimkus Stasys, Prano 
Šlmkus Vincas 

Šiškus Jokūbas, Jokūbo 
Šiupinys Vladas, Jono 

šneideraitis Gustavas, Liudviko 

Špelveris Juozas, Jurgio 

Šukys Juozas, Jurgio 

Tachtomišovienė-Krasauskaitė 

Zuzana, Jono 
Tamošaitis Stanislovas, Vincento 
Tamošaitienė Cicilija, Petro 
Timinskienė Marijona, Antano 
Tiškus Jokūbas 
Trakinskas Juozas, Boleslovo 
Trapas Petras, Juozo 

Tunaitis Valteris, Emilio 

Tunaitis Emilis, Jono 

Tutlys Alel~sandras 

Vaičikauskienė Barbora, Jurgio 
Vaištaras Benediktas, Mato 

Vaitkus Petras 

Vaizgėla Kazys, Vinco 
Valantėjus Jonas 

Valavičienė Julija, Jurgio 
Valavičius Bronius, Antano 
Valius Jurgis, Jurgio 
Valteris Leonardas, Juozo 

Varškys Kazys, Kazio 
Varškys Stasys, Kazio 

Venskus Zigmas, Jono 
Veršinskas Stasys, Stasio 
Virbickienė 
Vitkauskas Jonas, Jono 

Uginčius Alfonsas, Stasio 
Urbaitis Juozas, Juozo 
Urbaitienė Joana, Antano 

Urbonas Antanas, Augusto 

Urbutis Antanas, Vinco 
Urbutienė Konstancija, Antano 
Urbutytė Julija, Antano 

Am
žius 

39 

28 
34 

25 
25 

38 

26 

53 

28 

45 
40 
51 

50 

20 

50 

c,5 

63 
60 

25 

41 

75 
24 
29 
29 

45 
19 

41 

21 

50 
40 

43 

63 
54 
20 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Kunigiškių apy!. Juca.ičių k., buvęs Gaurės vals
čiaus liaudies gynėjas 

Batakių apy!. Šiurpiškės k. 
Tauragės apy!. Dapkiškių k. Nužudytas kartu su 

Alisų šeima 
Batakių apy!. Akstinų k., mokesčių inspektorius 
Baltrušaičių apy!. Burbiškių k., Gaurės valsčiaus 

karinio stalo viršininkas 
Girininkų apy!. Kaupių k., dešimtkiemio įga-

liotinis ' 
Girininkų apy!. Aukštupių k., kolūkio „Raudo

noji vėliava" pirmininkas, TSKP narys 
Sartininkų apy!. irk., Sartininkų apylinkės DŽDT 

pirmininkas 
Gaurės valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto fi

nansų skyriaus inspektorė 
Vaidilų apy!. Keterių k. Namas sudegintas su 

lavonais 
Lomių apy!. Vaitimėnų k. 
Batakių valsčiaus mokesčių inspektorius 
Lauksargių apy!. ir k. 
Gaurės valsčiaus DžDT vykdomojo komiteto 

finansų skyriaus agentas 
Girininkų apy!. Prišmantų k., VLKJS Žygaičių 

valsčiaus sekretorius, bibliotekos vedėjas 
Ko.lūkio „Raudonoji vėliava" partinės organi

zacijos sekretorius. Užmuštas kūju, lavonas 
įmestas i upelį 

Sartininkų apy!. ir k., kolūkio „Sartininkai" na
rys 

Žygaičių apy!. Palolyčių k. 
Vaidilų aipyil. Berelkšnii"lkės k., lkolūkio „Aušra" 

pirmininkas 
Pagramančio apy!. ir k., Tauragės valsčiaus liau

dies gynėjas 
Batakių apy!. Čiuteikių k., batsiuvys 
Gaurės apy!. Vėžaičių k., Milgaudžių apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Vaidilų apy!. Ruibiškės k. Sodyba sudeginta 

Lomių apy!. Šakviečio k., eigulys 
Sartininkų apy!. Skiržemės k., pradžios mokyklos 
vedėjas 

Girininkų apy!. Aukštupių k., buvęs liaudies gy
nėjas. Stasys - kolūkio „Raudonoji vėliava" 

narys, VLKJS narys. Užmuštas kuokomis, ap
vyniotomis spygliuota viela 

Batakių a.py!. Pašešuvio k. 
Pagramančio apy!. Naujininkų k. 
Pagramančio apy!. Tusčių k. . 
Pagramančio apy!. ir k., apylinkės DŽDT pir-

mininkas 
Sungailiškių apy!. Užbudupio k., siuvėjas 
Vatdilų čl/j)yl. Keterių k. 
Vaidilų apy!. Keterių k. Namas sudegintas su 

lavonu. 
Lauksargių apyl. Griežpelkių k., apylinkės DŽDT 

pirmininko pavaduotojas 
Baltrušaičių apy!. Burbiškių k., Šiaulių apskri

ties saugumo darbuotojo šeima 

Nužudymo 
data 

1947.Xl.28 

1951.III.6 
1950.X.9 

1946.VII.3 
1946.I.29 

1947.IX.8 

1955.IX.15 

1951.Xl.19 

1947.XI.24 

1949.IV.11 

1945.XII.27 
1947 
1947.IX.2 
1949.IV.29 

1949.III.12 

1957 

1951.XI.19 

1949.II.25 
1949.IV.22 

1946.XII.26 

1947.II.18 
1946 

1947.VIII.8 
1947.VI.27 
1948.I.20 
1951.XI.19 

1946.V.25 
1952.II.7 

1947.Vll.7 
1946 
1947 
1947.IX 

1947 
1948.XI 
1949.IV.11 

1948.I.2 

1947.VIII.5 
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Pavardė, vardas, tėvo vardas Am
žius 

362 Urbutytė Zosė, ,Antano 21 
363 Urbutis Pranas ~9 

354 Zakarevičius Vaclovas, Antano 39 

365 Zemeckas Juozas, Juozo 50 

366 Zingaila Antanas,. Jono 60 
367 Zuikauskienė Teodora 
368 2:agaras Antanas, Juozapo 38 

l 

369 2:ebelys Jonas, Juliaus 42 

310 2:emaitis Jonas, Mykolo 46 

311 2:eių.aitis Petras1 Mykolo. 28 
312 2:ėlys Pranas, KristU1po 28 
373 2:ideckienė-Vitkūnienė Petronėlė, Jono 45 
374 2:ičkus Jonas, Jono 28 
315 2:tčkięnė Ona, Juoz._o 62 
376 2:ičkus Nikodemas, Nikodemo 65 
311 2:ičl.us Kazys, Nikodemo 20 
378 2:ymančius Antanas, Juozo 34 
379 2:ymantas Izidorius, Juozo 62 
380 Zymantienė Marijona, Jurgio 50 
381 2:ymantas A~tanas, Izidoriaus 20 

Gyven~nioji vieta, kiti duomenys 
,, 

Batakių · apy l. Gerviečių k., Akstinų apylinkės 
DžDT ;pirmininkas · · 

Baltrušaičių apyl. Dvarviečių k., Gaurės valsčiaus 
DŽDT vykdomojo' komiteto žemės ūkio sky
riaus vedėjas 

Pagramančio apyl. Pagramantalio k., Pagraman-
čio apylinkės DŽDT · pirmininkas 

Vaidilų apyl. Jakutiškės k., naujakurys 
Lomių apyl. Graužų k. 
Skaudvilės apy l. Sniegoniškės . k., · apylinkės 

DžDT ;pirmininko pavaduotojas· 
Žygaičių apyl. Zoliškių k.,. Aukštupių apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Gaurės apylinkės DŽDT vykdemojo komiteto pir-

mininkas · 
Aktyvistas 
Žygaičių valsčiaus milicijos įgaliotinis 
Pagramančio apyl. ir k. 
Gaurės apyl. Paikojų k., eigulys 

Gaurės apyl. Paikojų k. 

Žygaičių apyl. Balčių k. 
Lomių apyl. Ringelių k. 

šILAL:ėS RAJONAS 

2 
~i 
4 
5 

6 
1 
ą 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
11 

18 
19 
20 
21 

22 
23 

Ačas Jonas, Jono 

Ačienė Marijona, Stanislovo 
Ačienė Teodora, A:leksandro 
Albrektaitė Bronislava · ' 
Alekna Stasys, Mykolo 

Aligas Antanas 
Aputis Jonas, Augusto 
Astrauskas Jonas, Povilo 
Astrauskienė Kazė, Kazimiero 
Auškalnis Antanas, Petro 
Auškalnis Antanas, Vinco 

\ 
Auškalnis Bronius, Vinco 
Aušra Antanas, Vinco 

Aužbikavičius Jonas, Domininko 
Aužbikavičius Juozas, Jono 

Avilis Albinas, Felikso 
Bagdonas. Juozas, Juozo 

Bajorinas Stasys, Izidoriaus 
Bajorinienė Zofija, Kazio 
Balčius Mečislovas, Kazio 
Balčius Petras, Antano 

Balčiūnas Jonas, Stasio 
Balčiūnaitė · Stefa, Stasio 

25 

48 
26 
27 
49 

41 
38 
39 
41 
55 

33 
48 

28 

38 
22 

34 
31 
36 
52 

25 
20 

Upynos apyl. Paupio k., Kaltinėnų valsčiaus 
DžDT vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotojas 

Upynos mstl. 
Upynos · mstl. 
Upynos mstl., klubo-skaityklos vedėja 
Jucaičių apyl. ir k., dešimtkiemio įgaliotinis. 

Liko 9 vaikai 
Jucaičių apyl. ir k. 
Jucaičių apyl: Kreivių k. 
Šilalės apyl. Balsių k., naujakuriai 

Šilalės apyl. Val?olių k. · 
Obelyno apyl. Dryžų .k., kolūkio „Biržų laukas" 

narys 
Piliakalnio apyL Tenenių k., aktyvistas 
Jucaičių apyl. žvilių. k., Vaičių apylinkės DžDT 

sekretorius 
Obelyno apyl. ir k,., 1940-1941 m. apylinkės 
. DŽDT pirmininkas. Juozas -Tauragės apskri

ties milicijos įgaliotinis 
Laukuvos mstl., tarybinio ūkio skyriaus vedėjas 
Laukuvos apyl. Degliškės k., Laukuvos valsčię.us 

DžDT žemės ū.kio skyriaus vedėjas, zootech-
nikas · 

Stungaičių apyl. Palokysčio k., dešimtkiemio 
įgaliotinis 

Jucaičių apyl. Gedėliškės k. 
Šilalės apyl. Norvainių k., kolūkio „Vienybė" 

n,arys 
Kvėdarnos apy!. Sauslaµkio k., naujakuriai 

Nužudymo 
data 

1949.II.5 
1945.VIII.8 

1946.VII.17 

1946.VIII.13 

1949.IV.21 
1947 
1946.1.16 

1947 

1946.~.29 

1949.V.4 
1949.III.12 
1941.IX.7 
1952.V.15 
1950.XI.9 
1948.V.13 

1948.IU.3 
1948.IV.7 

1948.VI.19 
1946.XI.23 
1949.VIII.22 
1946.V.12 
1946.XI.15 

1946.XI.16 
1947.I.3 
1948.XI.18 

1948.II.19 
1950.VIII.10 

1945.X.12 
1950.VIII.10 

1946 
1950,IV.16 

1946.X.2 
1948.XII.11 

1949.V.5 

1948.VIII.6 
1949.V.12 

1949.V.31 
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24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 
37 

38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Balšauskienė Ona, Jono 
Banys Stasys, Jokūbo 
Barcis Antanas, Kazio 

Barcys Kazys, Kazio 
Bardauskas Juozas 
Bardauskienė 
Barškėtis Pranas, Prano 
Bernikas Petras, Jono 
Bernotas Antanas, Kazio 
Bernotienė 

Bertulis Petras, Juozo 

Bibilius Kazys, Jono 

Birgiolienė Liuda, Povilo 
Bytautas Pranas 

Bračkus Motiejus 
Brazauskas Antanas, Adomo 

Brazauskas Kazys, Juozo 
Brazauskienė Juzefa, Pranciškaus 
Brazauskas Vytautas, Pranciškaus 
Brazauskaitė Zofij,a, Pranciškaus 
Budrys Zigmas, Jono 

Buikys Pranas, Prano 

-•-•·(''"·"·~•W·•-.. -~,~• ~-" 

46 Bulopkis Juozas 

47 Burbulis 
48 Budvytis Juozas, Povilo 
49 Budvytis Stasys, Stasio 

50 Būdvytis Leonas, Aleksandro 
51 Cibauskas Albinas, Jokūbo 

52 Čekavičius Petras, Antano 

53 Černiauskas Anatolijus, Jono 

54 Černiauskas Petras, Jono 

55 Čėsna Pranas, Kazio 
56 Dajoras Pranas, Juozo 
57 Dajoras Kazys, Prano 
58 Damulis Apolinaras, Antano 
59 Damulis Pranas, Kazio 

60 Dambrauskas Jurgis, Jono 

61 Darašius Vladas 
62 Darbutas Antanas, Jono 

63 Darbutas Stasys, Jono 
64 Darbutienė Ona, Simo 

N 65 Dargis Pranas Baltramiejaus 
c.r, 
c.r, 

'--' 

Am
žius 

45 
39 
60 

46 

55 
34 
46 

32 

40 

60 

24 
70 
20 
23 
22 

41 

'--' 

41 

19 
50 

24 

24 

21 

50 
55 
14 
20 
52 

41 

45 

33 
32 

56 

· .. ,,,,,..,~,.....,.,""""""-··· 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Piliakalnio apy!. Kalniškių k. 
Šilalės apy!. Kudaičių k. 
Laukuvos apy!. Padvornikų k., kolūkio „žemai-

čių švyturys" narys 
Kvėdarnos apy!. Kadagynės k., eigulys 
Poškos apy!. Maldūnų k. 

Šilalės apyl. žąsino k., dešimtkiemio įgaliotinis 
Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjas 
Stungaičių apy!. Prapimo k. 

Kvėdarnos apy!. Šakėnų k., kolūkio „Žydinti 
žemė" narys · 

Kvėdarnos apy!. Lembo k., Kvėdarnos valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Kaltinėnų apy!. Pagrybės k. 
Kaltinėnų apy!. Severėnų k., VLKJS narys. Prieš 
nužudymą buvo kankinamas 

Poškos apylinkės DŽDT pirmininkas 
Jucaičių a,py,l. Žvilių k., apylinkės DŽDT pir

mininkas 
Obelyno apy!. Paakmenės k., milicininkas 
Šilalės apy!. Gubrių k., kolūkio „Nemunas" na

riai 

Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 
narys 

Stungaičių apy!. Bučių k., Šiauduvos apylinkės 
DžDT pirmininkas 

""' i,.,.. v 

Pajiirio apy!. Laumenų k., Žvingių apylinkės 
DžDT pirmininkas 

Upynos apy!. Girdiškės k. 
Jucaičių apy!., kolūkio „Jucaičiai" sąskaitininkas 
Laukuvos apy!. Girvainių k., Girvainių apylin-

kės DžDT pirmininkas 
Piliakalnio apy!. Kalniškių k., VLKJS narys 
Kvėdarnos apy!. Šakėnų k., kolūkio „Žydinti 
žemė" pirmininkas 

Poškos apy!. Nuomininkų k. Prieš nužudymą bu
vo kankinamas 

Laukuvos apy!. Vabolių k., Laukuvos valsčiaus 
valstybinio draudimo agentas, VLKJS narys 

Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na
rys 

Kaltinėnų apy!. Bartašiškės k. 
Kvėdarnos apy!. Kadagynų k., kolūkio „žemai

čių kraštas" nariai 

VLKJS Šilalės valsčiaus sekretorius 
Jucaičių apy!. Kreivių k., apylinkės DŽDT de

putatas 

Pajūrio apy!. Didkiemio k., Didkiemio apylinkės 
DŽDT, pirmininko pavaduotojas 

Pajūrio apy!. Pažiuržmočių k., naujakurys 
Upynos valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na

rys 

Upynos apy!. Maldūnų k., apylinkės rinkiminės 
komisijos narys, kolūkio „Maldūnai" brigadi
ninkas 

Laukuvos apy!. Paežerio mstl., Paežerio- apylin
kės DŽDT pirmininkas 

Nužudymo 
data 

1947.IV.18 
1949.V 
1952.IX.30 

1950.Ill.28 
1947.XI.27 

1945.X.26 
1948.X.17 
1947.V.23 
1948.Vlll 
1951.XI.20 

1947.11.18 

1947.X.4 
1947 

1946.IX.25 

1946.XI.24 
1951.V.12 

1950.1.12 

1952.IX.30 

·~ 

1947 

1950.Ill.19 
1948 

1947.IV.18 
1951.XI.20 

1948.VIII.29 

1948.XII.17 

1948.X.17 

1946.XI.14 
1950. lll. 29 
1950.VII.6 
1947.XII.17 
1948.III.27 

1946.III.7 

1948.XII.8 

1950.11.17 

1946.III.8 
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66 
67 
68 
69 

, 70 

71 

72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 

, 81 
82 

83 
84 

85 

Pavardė, ,vardas, tėvo vardas 

. Demuškaltis 
Demuškaitlenė 
Demuškaltytė 
Denisevičlu Vladas, Jono 

Diglys Kazys, Kazio 
l 

Dilertas Kazys, Kazio, 

Domikas Petras, Jono 
Dragūnas Jonas, Aleksandro 

Dragūnas Kazys, Kazio 
Dragūnas 
'Dragūnlenė 
Dromantas Petras, Juozo 
Dromantas Stasys, Petro 

'Eflmovas. Vasilijus, Vasilijaus 
Elnlkis Juozas, 'Juozo 
Elnlkienė Barbora 
Eismontas Stasys, Stasio 

Galžauskas Zigmas, Juozo 
Galžausklenė-Zabielaitė Stasė 

Gajauskas Benjaminas, Bernardo 

86 Galdikienė Aleksandra, Aleksandro 

87 Gall~~kas Adomas, Felikso 
88 Gallnskas Vincas, Broniaus 
89 Gečas Petras, Petro 
90 Gedmintas Julijonas 

91 Gegitauskas Rapolas 

92 Genys Simas, Povilo 
93 Gerdauskas Juozas 

l 

,94 Geryba Kostas 
95 Gėrlkas Leonas 
96 Geitautas Stasys, Aleksandro 
97 Glga Petras, Petro 

98 Gylys Kazimieras, Antano 

99 Grelčlūtė Stefa, Juozo 

lOO Grlška Alfonsas 

101 Grinevicklenė Elena, Kazio 

102 Grybienė Liu(ia, Jono 
103 Gruni;,vas 
104 Grūdls Pranas, Anupro 

105 · -- Glazdauskas Vladas, Petro 
106 Ivanauskas Jonas, , Domo 
107 Ivlnskas Antanas; Prano 

lun· 
ži,ua 

33 

55 

35 

52 
44 

46 

41 
20 

24 
28 
60 
26 

QO 
24 

40 

50 
40 
35 
19 

45 

21 

45 
17 
30 

34 

18 

28 

27 

38 
28 
65 

40 
60 
30 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Jucaičių apyl. Lentinės k. 

Pajūrio apyl. ŽviI).gių k., Žvingių pradžios mo
kyklos vedėjas. Liko keturi vaikai 

Kvėdarnos apyl. Buišių k.,, kolūkio „Žydinti že-
. mė" narys , ' , 
Kvėdarnos mstl., kolūkio „Naujas gyvenimas" 

narys 
Piliakalnio apyl. ,,Pakalniškių k. 
Pajūrio apyl: Spraudaičių k., dešimtkiemio įga-

liotinis 
Pajūrio mstl. 
Piliakalnio apyl. Vidgirių k. 

Laukuvos apyl. Selvestrų k., Laukuvos valsčiaus 
liaudies gynėjai. Sūnus Stasys - VLKJS na
rys. Sodyba sudeginta. Liko devyni vaikai 

Kaltinėnų .•valsčiaus liaudiės gynėjas 
Jucaičių apyl. Rugynos k. 

Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 
narys · · 

VLKJS Šilalės valsčiaus sekretorius 
Šilalės valsčiaus DžDT vykdomojo komiteto fi

rnmsų skyriaus inspektorė. Buvo nėščia. Abu 
prieš ' nužudymą buvo kankinami 

Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjas. Liko trys 
vaikai · 

Laukuvos apyl. Baublių k., P. Cvirkos v. kolūkio 
brigadininkė, vėliau rpirmininkė 

Kvėdarnos apyl. Grimzdų k. 
Stungaičių apyl. Alkupio k. 
Kvėdarnos apyl. Capiškės k. 
VLKJS Kvėdarnos miestelio organizacijos sek

retorius 
Upynos j:1:pyl. Pilsūdo k., buvęs kolūkio „Auš-

ra" pirmininkas · , 
Pajūrio apyl. Vartulėnų k. 
Pajūrio apyl. Spraudaičių k., apylinkės D2DT 

pirmininkas · 
Laukuvos apyl. Vankių k. 
Šilalės valsčiaus liaudies gynėjas 
Laukuvos valsčiaus lįaudies gynėjas 
Kvėdarnos apyl. Paragaudžio k., Lembo apylin

kės D2DT · pirmininkas 
Kvėdarnos il1PY1. Budrių-k., Kvėdarnos valsčia~ 

liaudies gynėjas 
Šilalės apyl. Gubrių k., Ši.lalės vidurinės mokyk

los XI klasės mokinė, VLKJS narė 
Stungaičių apyl. Mikulių k., kolūkio „Palokystis" 

, narys; VLKJS narys' 1 

Stungaičių apyl. Alkupio k., kolūkio „Zemaičių 
švyturys" narė 

Upynos apyl. Gegužių k. 
Stungaičių apyl. Dargalių k. 
Kaltinėnų aipyl. LiD1geniškės k., malūno vedėjas. 

Prieš nužudymą buvo kankinamas 
Kaltinėnų valsčiaus mokesčių inspektorius 
Kaltinėnų a,pyl. Šliužų k. 
Kvėdarnos apyl. Kadagynų k., kolūkio „Pajūrė

lis" a,pskaitininkas 

, 

Nužudymo 
; data 

1945.VII.24 

1946.V.12 

1955.VII.31 

1951.I.30 

1951 
1946.IX.20 

1950.IV.30 
1947.IX 

1945.XI.13 
1948.X.17 

1947.X.4 
1948.XII.31 

1948.III.2 

1947.VII.1 

1951.IV.28 

1949.VIII.20 

1947.II.16 
1947.111.19 
1945.II.17 
1946.VII.3 

1951.IX.19, 

1947.IX.22 

1948.X.3 
. 1948.X.17 

1947.II.18 

1945.VI.13 

1951.V.11 

1950.XII.15 

1951.VII.16 

1949.IX.20 
1947.XI 
1947.X.30 

1949.XII.1 
1946.III.23 
1958.IX.30 



fs 

~ 
e,, 
e.e 

Eil. l Nr. 

108 
109 

110 

111 
112 

113 

114 
115 
116 
117 

118 
119 
120 

121 
122 
123 
124 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Jašinskas Vladas, Petro 
Jocys Stasys, Alekso 

Jocys Bronius, Stanislovo 

Jokubauskas Julius 
Jokubauskas Kazys, Aleksandro 

Jomantas Stasys, Romualdo 

Jonelis Petras, Kazio 
Jonelis Vladas, Kazio 
Jonells Stasys 
Jonikas Vladas, Antano 

Jukniūtė Domicelė 
Jukniūtė Justina 
Jurgilas Bronius, Petro 

Jurgilas Stasys 
Jurginas Stasys, Juozo 
Jurginlenė Elena, Kazio 
Jurkutė Bronė . 

Am
žius 

55 
47 

22 

37 

48 

28 
25 

49 

40 
20 
52 

19 
58 
43 
30 

125 Juška Jonas, Edvardo 
126 Juškienė 

127 
128 

129 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 

143 
144 

. 145 
146 
147 
148 
149 
150 

Juodeikis Juozas, Izidoriaus 
Juozams Antanas, Juozo 

Juozaitis Bronius 

Kairys Kostas, Juozo 

61 
41 

21 

Kaminskas Aloyzas 30 
Karbauskas Vladas 26 
Karbausklenė-Jonellenė Marijona, Kazio 27 
Kareiva Juozas, Jono 50 
Kareivaitė-Savicklenė Elena, Juozo 
Karlikauskienė Ona, Vinco 46 
Karpys Petras, Kazio 52 
Karpienė Valerija, Kazio 54 
Kasmauskas Jonas, Juozo 15 
Kasmauskas Juozas, Juozo 42 

Kaupaltls Petras, Augustei 
Kavaliauskas Pranas, Petro 

Kazlauskas Juozas, Juozo 
Kazlauskienė Ona, Antano 
Kazlauskas Petras, Petro 
Kazlauskas Stasys, Stasio 
Kazlauskas Vincas 
Kažutas Spiridonas, Ipolito 
Kelp§a Jonas, Jono 
Kelpšienė Zofija, Igno 

23 
52 

29 
2G 
18 
23 
50 
38 
30 

151 Kelpšienė Juzefa, Vinco 
24 
63 
17 
27 

152 Kerputis Jonas, Jono 
153 Kebuauskas Zigmas, Juozo 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Šilalės apyl. Derkintų k., smveias 
Kaltinėnų apy!. Bartkiškės k., kolūkio „Ąžuolas" 

pirmininkas 
Kaltinėnų apy!. Paliepkalnio k., kolūkio „Pir

myn" sąskaitininkas, VLKJS narys 
Šilalės apyl. Nevočių k. 
Šilalės apyl. Gubrių k. V. Majakovskio v. kol

ūkio valdybos narys 
Jucaičių apy!. Jokubaičių k., K11timų apylinkės 

DZDT pirmininkas. Kirviu perskelta galva ir 
įmestas į šulinį 

Šilalės apyl. Bokštų k. 
Kvėdarnos valsčiaus paruošų agentas 
Obelyno apyl. Paakmenio k. 
Šilalės apyl. Balsių k., Balsių apylinkės DŽDT 

deputatas, kolūkio organizatorius 
Šilalės apyl. Drobūkščių k., M. Melnikaitės v. 

kolūkio narės 
Pajūrio apyl. Spraudaičių k., kolukio „Žvingiai" 

pirmininkas. Liko septyni vaikai 
Šilalės valsčiaus liaudies gynėjas 
Šilalė§ apyl. Bokštų k. Zuvo sprogus minai. Na

mas sudegė su lavonais 
Laukuvos valsčiaus metrikacijos biuro vedėja, 

VLKJS narė nuo 1944 m. Lavonas įmestas i 
ežerą 

Nužudymo 
data 

1946.V.31 
1949.JX.17 

1953.Il.14 

1945 
1949.Vlll.22 

1946.IH.15 

1946.Vl.l 1 
1946.VI.26 

. 1946.IX.26 
1949.IX.22 

1951.IX.9 

1951.IX.12 

1947.1.6 
1946.Vl.26 

1949.I. l 

Šilalės valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 1945.V!I.10 
pirmininkas 

Šilalės apy!. Nevočių k. 
Šilalės apy!. Gubrių k., Gubrių apylinkės DZDT 

sekretorius 
Šilalės apy!. Leviškių k., kolūkio „Ąžuolas" 

narys 
Upynos mstl. 
Jucaičių apy!. Vaičių k., buvęs milicininkas 
Šilalės apy!. Kerbedžių k., naujakurys 
Šilalės apy!. Bokštų k., kolūkio „Pirmūnas" narė 
Kvėdarnos a:pyl. Gvaldų k. 

Kaltinėnų apy!. Jaunodavos k. 
Kvėdarnos apy!. Kadagynų k. 

Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjas 
Poškos apy!. Nuomininkų k., Nuomininkų apy

linkės DZDT sekretorius 
Obelyno apy!. Gaidienų k., batsiuvys 
Kvėdarnos apy!. Gvaldų k., Gvalclq apylinkės 

DZDT pirmininkas 
J ucaičių apy!. Kilpinių k., ma hi110 veclėjas 

Upynos apyl. Maldūnų k. 
Stungaičių apy!. Padvarninkų k. 
Pajūrio apylinkės DZDT pirmininko pavaduotojas 
Piliakalnio apy!. Palaivio k„ liaudies gynėjas 
Kvėdarnos apy!. Kadagynų k., eigulys. Kolūkio 

„Zemaičių kraštas" nariai 

Šilalės mstl., VLKJS narys 

1949 
1946.III.8 

1950.XII.14 

1947 
1949 
1948.XI.19 
1949.X.20 
1946.Xl.19 

1949.IX.30 
1946.Xl.19 

1948.X.17 
1949.III.30 

1949.VIl.13 
1948.Xl.4 

1947.1.29 

1949.IX.20 
1951.VII.16 
1945.VII.11 
1949.IX.13 
1950.V!I.7 

1949 
Kaltinėnų apy!. Severėnų k., kolūkio „Zemaičių 1951.IX.9 
žemė" pirmininkas, buvęs mokytojas 



..... 
·il 

~ 

Eil. 
Nr. 

154 
i55 
156 
157 
158 

• 159 
160 
161 
162 

163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 

170 
171 
1.72 
113 
174 
175 

176 
177 

~ 

---~-~------

Pavardė, vardas, tėvo vardas Am- / 
ž\'us _ 

Kė4avi8us 'Zenonas, Vinco 
Kiaąrakytė Adelė, Juozo 
-J(inderis Vincas, Juozo 
'.Kµ'Janova Tatjana 
Kiupelis Stasys, Stasio 
Kizevičitis Alfonsas, · Antano 
Kleiba Bronislovas, Kazimiero 
Kleina K. V. 
Kilmas Antanas, Jono 

Kobęckls Vaclova's, Alekso 
Kobėclds Kazys, Alekso 
Kravčiūnas Antanas, Antano 

Kromelis Jonas 
. Kronovattė Marijona 
Kuicas Kazimieras, Antano 
Kutqenė Klementina, Juozo 

Kuizlnas Juozas, Jono 
Kulitųienė. Marijona, Vinco 
Į{ųtzluas Telesforas, Juozo 
KųtzJnienė Marijona, Jono 
Kukujevas Povilas, Simo 

1 KuJ(ujevas Juozas, Povilo 

KŲ1J>ikas .. Petr~, _Kip_ro 
Latoila. Kostas, ,Juozo 

55 
22 

'22 
25 
i27 
'29 

,44 

21 
'20 
:48 

33 
26 

39 
39 
,13 
;55 
60 
26 

40 
40 

:~lf;Į!i :~i:~~!fg~, 

178 
179 

180 
181 

182 
· 183 

184 
185_ 
186 
187 

188 

189 

190 
191 

192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

201 

Laurinaitis Povilas, Povilo 
La11rinavičius Kazimieras, Prano 

Laurinavičius Stasys, Dominiko 
Laurinskas Steponas, Jono 

'Lebrikas Stanislovas 
Lebrlkienė R<:>zalija 
Lebrikas· Kazys, Stanislovo 
Lebrlkas Jonas, Stanislovo 
Lebriklenė Aleksandra 
Legeckas Jonas 

Liatuklenė · Emilija, Aleksandro 

Lidžius Vaclovas, Povilo 

Lidžius Vincas, Juozo 
Lingis· Juozas, ,Motiejaus 

Lukošius Alfonsas, Juozo 
L11košienė Petronelė 
Lukošiu Juozas, Juozo 
Lukošiūtė Ona, Juozo 
Mačljauskas Antanas, Antano 
Maksimova Valentina, Ivano 
Mancius Vladas, Juozo, 
Mancienė Ona, Jurgio 
Martlnkus Kazimieras, Kazimiero 

Martinkus Danielius, Kazimiero 

27 
40 

21 
23 

55 
60 
35 
30. 
25 

45 

17 

55 
55 

31 
65 
29 
25 
22 
21 
46 
49 
47 

38 

Gyvenamoji vieta, kiti ·duomenys 

Šilalės mstl., kfrpėjas, aktyvistas 
Laukuvos mstl. 
Obelyno apyl. Seno Obelyno k. 
Jucaičių apyl. Burkėnų. k. 
Šilalės apyl. Kudaičių kr · 
Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjas 
Kvėdarnos' apyl. Lembo k. 
Pajūrio apyl. Didkiemio k. 
Kvėd.arnos apyl. Budrių k., · kolūkio „Jūra" na-

rys . 
VLKJS Kaltinėnų valsčiaus sekretorius 
Studentas 
Kvėdarnos apyl. Gvaldų k., pradžios m-los mo-

kytojas 
Jucaičių apyl. -Romės Lauko k. 
Pajūrio apyl. Vartulėnų k. 
Jucaičių apyl. Kūtimų ,k.,. buvo padavę pareiš
kimą įstoti į kolūkį: Aktyvistai. Liko 4 metų 
vaikas 

Jucaičių apyl. Pūtvės k., Pūtvės apylinkės DžDT 
pirmininkas. Prieš nufudymą buvo kankina
mas. Liko trys vaiĮ{ai 

Šilalės apyl. Gubrių k. V. Majakovskio v., kol
ūkįo nariai. Sūnus Juozas - klµbo-skaityk
los· vedėjas 

Jucaičių 'Bpyl. Kreivių k. 
Poškos apyl. Cipkiškės k., Poškps apyl. DžDT 

sekretorius · 

Jucaičių apyl. Kreivių k. 
Lau_kuvos apyl. Gulbių k., Girvainių apylinkės 

DžDT sekretorius 
Obelyno apyl. Bruškių k. Buvo pakartas 
Upynos valsčiaus milicijos viršininko ,pavaduo

tojas, jaunesnysis leitenantas, VLKJS narys 
Jucaičių apyl. Vaičių k., eigulys. Prieš nužudy
mą buvo kankinamas 

Buvo nėščia 
Pajūrio apyl. Didkiemio k., apylinkės DŽDT pir-

mininkas . / 
Stungaičių apyl. Palokyščio k., kolūkio „Tary-

binė žemaitija" narė _ 
Kvėdarnos apyl. Gražjūrio k., Kvėdarnos vals

čiaus liaudies gynėjas 
Piliakalnio apyl. Girininkų k. 
Obelyno apy!. Pavarsėdžio k., Lietuvos KP VI 

suvažiavimo. v. kolūkio narys' 
Obelyno apy!. Gembūčių k. 
Kaltinėnų apy!. Jaunodavos k., naujakuriai 

hcaičių apy!. Pūtvės k. 
Kvėdarnos apyl. Gvaldų k. 
Poškos a:py!. Maldūnų k. , 

Poškos apy!. Levickiškės k., Pasausalio apylin-
kės DžDT pirmininko pavaduotojas · 

Poškos apyl. Gaudvaišių k., plento darbininkas, 
Abu ,prieš nužudymą buvo kankinami 

·-----~•-.--"" --···.- . 

Nužudymo 
data 

1950.VIII.5 
1948.VIII.8 

1946.VIII.1 
1948.V.12 
1946.VI.1 
1945.IV.23 
1947.IV ' 
1950.VII.7 

1948.VII.20 

1948.VIII.23 

1949.X 
1947.IX.22 
1948.X.3 

1947.VII.1 

1949.VIII.22 

1948.III.27 
1948.IX 

1947.I.3 
1948.VI.14 

1949.IX.9 
1950.IV.15 

1947.XII.8 

1947 

1950.XII.14 

1950.IV.12 

1946 
1951.IX.5 

1947.XI.26 
1948.lll,31 

1947.IV.28 
1946.XI.18 
1950.II.17 

1948.VIII.29 



~ 

~ 
Ol 
w 

Ei!. l Nr. 

202 

203 

204 

205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 

214 
215 
216 
217 

218 

219 

220 

221 
222 
223 
224 
225 

226 

227 

228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Maselskis Pranas, Jono 

Maslauskaitė Stasė 

Maurlcas Stasys, Jokūbo 

Maurušaitis Gediminas, Jono 
Maurušaltienė Aldona, Antano 
Maziliauskas Juozas, Alekso 
Melžys Juozas, Juozo 
Meižys Pranas, Juozo 
Meižys Juozas, Juozo 
Meižys Vytautas, Juozo 
Meižytė Zosė, Juozo 
Metrikas Petras, Kazimiero 

Miklius Stasys, Petro 
Milašius Feliksas, Aleksandro 
Milius Vladas, Jono 
Mlšelkis Jonas 

Mokasejevas Piotras, Ivano 

Nabažas Kazys 

Načiučenka Mykolas, Mykolo 

Navickas Pranas, Kazio 
Navickas Kazys, Juozo 
Navickienė Uršulė 
Nazarovas Mykolas, Anikėjaus 

Nazarovas Vaclovas, Mykolo 

Nognius Petras 

Norbutas Stasys, Jurgio 

Noreikienė Paulina, Stasio 
Noreikaltė-Barčauskienė Vladė 
Noreika Zenonas 
Norkus Juozapas, Pranciškaus 
Norkienė Elena, Liudviko 
Norvaiša Petras, Prano 
Norvaišienė Pranciška, Antano 
Orlingis Aleksas, Jono 
Orlingienė Stanislava, Juozo 
Paltanavičius Baltras, Kazio 

. Paltanavičienė-Banienė Magdalena 
Patlaba Ignas, Jono 
Patlabienė Janina, Antano 
Patlaba Petras, Igno 
Petkevičius Petras, Juozo 
Petkus Kazys, Kazio 
Petraitis Aleksas, Jono 
Petraitienė Barbora, Antano 
Petrauskas Aleksandras, Jurgio 
Petrafiskienė Ona, Petro 

Am
žius 

32 

26 
26 
48 
54 
27 
20 
18 
23 
44 

33 
41 
40 
21 

28 

40 

28 
60 
50 
44 
17 

26 

30 

48 
20 
15 
26 
27 
40 
35 
44 
44 
47 
35 
60 
51 
16 
57 
19 
49 
51 
21 
33 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Upynos apy!. Ruibiškės k., Naumiesčio miesto 
liaudies teismo teisėjas 

Kvėdarnos apy!. Nasvytėlių k. Sodyba sudegin
ta 

Piliakalnio apy!. Pakalniškių k., apylinkės DŽDT 
sekretorius 

Piliakalnio apy!. Paežerio k., Paežerio pradžios 
mokyklos mokytojai 

Kvėdarnos apy!. Gvaldų k., miško darbininkas 
Stungaičių apy!. Kuliškių k. 

Šilalės apy!. Lapkalnio k., Gubrių apylinkės 
DZDT deputatas, dešimtkiemio įgaliotinis 

Upynos valsčiaus liaudies gynėjas 
Stungaičių apy!. Paimiežio k. 
Kaltinėnų apy!. Pagrybės k. 
Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na-

,rys 
Klaipėdos fabriko darbininkas, atvykęs į Šilalės 
raj. platinti paskolos 
Jucaičių apy!. Kūtimų k., Kūtimų apylinkės 

DŽDT · pirmininkas 
Laukuvos apy!. Paežerio mst!., Paežerio apylin
kės DZDT pirmininko pavaduotojas 

Šilalės apy!. Bokštų k. Kolūkio „Pirmūnas" na
riai 

Kaltinėnų apy!. Lingeniškės k., naujakurys, bu
vęs Lingeniškės apylinkės DžDT pirminin
kas. Liko trys vaikai. Sūnus Vaclovas -
VLKJS narys 

Kvėdarnos apy!. Buišių k., Šilutės autotransporto 
kontoros vairuotojas 

Jucaičių apyl. Jokubaičių k., Šilalės MTS moto
ristas 

Kaltinėnų apy!. Putvinskių k. 

Upynos apylinkės DŽDT pirmininkas 
Buvo nėščia 
Upynos apy!. Pagirdiškės k., Girdiškės apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Poškos apy!. Košių l k. 

Kaltinėnų apyl. Putvinskių k., naujakuriai 

Upynos apyl. Paežerio I k. 

Kvėdarnos mstl. 
Kvėdarnos valsčiaus liaudies gyneias 
Upynos apy!. Monkaičių k., naujakuriai 

Upynos pieninės sąskaitininkas 
Pajūrio apylinkės DZDT pirmininkė. Prieš nužu
dymą buvo kankinamą 

Nužudymo 
data 

1948.VII.4 

1947 

1950.VIl.4 

1952.X.1 
1948.Xll.1 

1949.VIII.23 

1945.VII.27 
1948.XII.1 
1947.XI.14 
1948.X.17 

1951.V.10 

1945 

1948.IX.30 

1949.X.20 

1946.XII.12 

1959.VIII.8 

1951.1.4 

1948.Ill.31 

1947.X.2 

1949.II.9 

1949.X.20 

1948.11.3 

1949.JV.22 

1946.XII.4 
1946.Vl.3 
1947.X.3 

1950.IV.15 
1950.IV.30 



"' ~ 

"" O) 
V, 

Ei!. 
Nr. 

248 

249 

250 
251 

252 
253 

254 
255 

256 
257 

258 

259 

260 
261 
262 
263 
264 

265 

266 
267 
268 

269 
270 
271 
272 

273 
274 

275 
276 
277 

278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Petravičius Pranas, Juozo 

Petrošius Nikodemas, Antano 

Petrošius Stasys, Antano 
Petrošienė Juzė, Kazio 

Plauška Juozas, Igno 
Pocevičius Aleksas, Leono 

Pocienė Valerija, Antano 
Poška Juozas, Juozo 

Putrimas Mamertas, Juozo 
Radavičius Stasys, Antano 

Radavičius Vladas, Jokūbo 

Radžius Jonas, Prano 

Raštutis Kazimieras, Juozo 
Raštutienė Juzė, Juozo 
Raštutis Vlad11s, Alekso 
Raudonis Jonas 
Raudonius Antanas, Antano 

Raudonius Fortunatas 

Raudonius Juozas, Juozo 
Razbadauskas Izidorius, Izidoriaus 
Rlmkienė Antosė, Kazio 

Rocys Jonas, Juozo 
Rocys Kostas, Juozo 
Rocienė Marijona, Juozo 
Rudminas Kazys 

Rupainis Tadas, Juozo 
Rupšys Alfonsas 

Rupšys Jonas, Jono 
Rupšienė Kazimiera, Andriejaus 
Rupšlaukis Aleksas, Prano 

Ruzgys Antanas, Kazimiero 
Ruzgys Jonas, Juozapo 
Sabockis Jonas, Juozo 
Sabockienė Ona, Stasio 
Sabockaitė Jadvyga, Jono 
Sabockaitė Joana, Jono 
Sabockis Juozas, Juozo 
Sabockienė Mikalina, Vincento 

Sabockis Jonas, Juozo 
Sarapulovas Vladimiras, Semiono 
Savickienė Petrė, Stasio 
Savickas Antanas, Jono 
Stanevičius Jonas 

Am
žius 

16 

50 

20 
37 

25 
47 

23 
21 

32 
35 

49 

41 

50 
46 
51 

16 

24 

27 
26 
54 

26 
45 
44 

42 
46 

56 
56 
33 

28 
26 
51 
50 
20 
13 
49 
42 
24 
26 
66 
28 
42 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Pajūrio apy!. ir k. Broliai dirbo liaudies gynė
jais 
Kvėdarnos apy). Budrių k., Pajūrėlio apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjas 
Šilalės' apy!. Usynio k., Drobūkščių apylinkės 

DŽDT sekretorė 
Šilalės valsčiaus liaudies gynėjq būrio vadas 
Kaltinėnų a:pyl. Burnių k., Dirgėlų apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Kaltinėnų apy!. Rukšių k. 
Kaltinėnų valsčiaus li

0

audies gynėjas, VLKJS na
rys 

Pajūrio mstl. malūno vėdėjas 
Jucaičiq apyl. Jokubaičių k., kolū.kio „Pergalė" 

brigadininkas 
Kaltinėnų apyl. Radiškės k., Dirgėlų apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Obelyno apyl. Paakmenės k., buvęs apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Piliakalnio apyl. Jomantų k. Namas sudegintas 

su lavonais 
Pajūrio apyl. Žvingių mstl. 
Laukuvos apyl. Padvarninkų k. 
Pajūrio mstl., Pajūrio žemės ūkio mokyklos mo

kinys 
Šilalės apyl. Balsių k., Balsiq apylinkės DŽDT 

pirmininkas 

Kvėdarnos apylinkės DŽDT pirmininkas 
Šilalės valsčiaus liaudies gynėjas 
Upynos apyl. Pilsūdo k., kolūkio „Piliakalnis" 

narė 
Laukuvos apyl. Riešketų k. 
Šilalės apyl. Balsių k., naujakuriai 

Obelyno apyl. Naujo Obelyno k., Obelyno apy
linkės DŽDT sekretorius 

Šilalės apyl. Drobūkščių k. 
Kvėdarnos a:pyL Šakėnų k., kolūkio „žydinti 
žemė" sąskaitininkas 

Šilalės apy!. Leviškių k., kolūkio „Ąžuolas" na
riai 

Kvėdarnos apyl. Padievaičio k., Drobūkščiq apy-
linkės DŽDT pirmininkas. Liko du vaikai 

Upynos apyl. Gudirviq k. 
Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjas 
Upynos apy!. Paikvedžio k. 

Obelyno apyl. Dungerių k. 

Upynos 
Upynos 
Pajūrio 

nariai 

valsčiaus liaudies gynėjas 
valsčiaus liaudies gynėjų būrio vadas 
apy!. Juodšakių k., kolūkio „Pajūris" 

Stungaičių apy!. Drukteinių k., kolūkio „Palo
kystis" pirmininkas, TSKP narys, 1940 m. dir
bo milicijos viršininku, 1942-1944 m. 16-tosios 
divizijos kovotojas. Liko keturi vaikai 

Nužudymo 
data 

1946.X.1 

1950.III .. 29 

1948.X.17 
1947.I.12 

1946.IX.9 
1947.V.27 

1946.Vl.8 
1948.X.17 

1950.IV.30 
1950.VJII.2 

1945.VII.16 

1946.V.6 

1951.IX.20 

1946.II.7 
1953.V. 
1950.IV.30 

1946.V.25 

''"-- .. _,.,.,, -~-=~~ 

1946.VII.3 
1947.I.6 
1950.IV.18 

1949.I.1 
1948.II.19 

1946.XII.12 

1948.XI.18 
1951.XI.20 

1950.XII.14 
1951.V:12 
1946.VIII.5 

1946.XI.12 
1947.XII.28 
1949.IV.22 

1947.V.26 

1949.VI.27 
1950.III.17 
1951.lX.23 

1949.IX.9 



N 

~ Ei!. 
Nr. 

291 
292 

293 
294 

295 
296 
297 
298 
299 

300 
301 
302 
303 
304 
305 

306 

307 
308 
309 
310 
311 
312 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Stankus Juozapas, Antano 
Stankus Kazys, Vinco 

Steponavičius Bronius, Alekso 
Stoškus Jonas, Povilo 

Strumskis Vladas 
Stulga Juozas, Juozo 
Stulgienė Elzbieta, Povilo 
Songaila Mykolas, Jono 
Šalipinas Jonas, Povilo 

Šaltmeris Antanas 
šaltmerienė Ona 
šedbaras Juozas, Stasio 
šegžda Nikodemas, Jono 
Segžda Juozas, Jono 
šerpytis Stasys 

šerlinskas Steponas, Juozo 

Šetikas Povilas, Augusto 
Šetikienė Petronelė, Domo 
Šiaudvytis Antanas 
Šimaitis Pranas, Petro 
šimašius Pranas, Motiejaus 
Šimašius Jonas, Prano 

Am
žius 

52 
42 

25 

47 
44 
41 
41 
53 

51 
53 
53 
27 
18 
55 

55 

31 
29 
40 
29 
55 
29 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Upynos apyl. Monkaičių k. 
Kaltinėnų apy!. Smalkvičių k., dešimtkiemio įga

liotinis 
Silalės apyl. Leviškių k. 
Šilalės valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto pa

ruošų agentas, VLKJS narys. Prieš nužudymą 
buvo kankinamas 

Šilalės kooperatyvo sandėlininkas 
Šilalės apy!. Šiaudalių k. 

Upynos apy!. Vytogalos k. 
Ši1laJės aipy.l. Gubrių ik., V. Majakov,skio v. kol-

ūkio narys, aktyvistas 
Jucaičių apy!. Jokubaičių k., naujakuriai 

Upynos apy!. Paežerio k. 
Upynos apy!. Girdiškės k., dešimtkiemio įgalio

tinis 
Šilalės apy!. Šėrikų k., Šilalės taupomosios ka

sos vedėjas. Mirė· nuo kankinimų 
Laukuvos apy!. Stročių k., Laukuvos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Stungaičių apy!. Padvarninkų k. 

Pajūrio mstl., aktyvistas 
Šilalės vidurinės mokyklos direktorius 
Šilalės rajono DŽDT vykdomojo komiteto pir

mininko pavaduotojas, LTSR Aukščiausiosios 

11-----------------~------------------------

~ 
~l 

313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 

322 
323 
324 

325 

326 
327 

328 

329 
330 
331 
332 

333 

334 

Šimkevičius Stasys, Juozo 
Šimkevičienė Elena, Povilo 
šlepienė Marijona, Prano 
šlepas Pranas, Jono 
Šležienė Elena 
Šllževičius Antanas, Antano 
šniaukšta Petras, Juozo 
šniaukšta Albinas, Petro 
šniaukštaitė Elena 

štulpinas Vandalinas, Vinco 
šveistys Pranas, Prano 
Tamašauskas Antanas 

Terepaitis Jonas, Juliaus 

Trapas 
Tvaskis Izidorius 

Vaičekauskas Povilas, Jono 

Vaičiulis Juozas, Juozo 
Vaičiullenė-Remeikytė Ida 
Vaičiulis Kazys, Leono 
Vaičiulls Kazys, Juozo 

Vait~us Juozas, Juozo 

Vaitkus Steponas, Stasio 

64 
64 
56 
24 

37 
44 
22 
35 

17 
17 

35 

19 

40 

22 
22 
40 
27 

50 

39 

Tarybos deputatas, TSKP narys. Sūnus Jonas -
Jucaičių apyl. Jokubaičių k., J. žemaitės v. 
kolūkio sąskaitininkas 

Kaltinėnų apyl. Iždonų k. 

Jucaičių aipyl. Romės Lauko k. Namas sudegin-
tas su lavonais 

Obelyno apy!. Naujo Obelyno k. 
Piliakalnio apy!. Paskarbiškių k. 
Šilalės apyl. Gubrių k., V. Majakovskio v. kol
ūkio nariai. Prieš nužudymą buvo kankinami 

Šilalės apy!. Gubrių k., klubo-skaityklos vedė-
ja 

Kvėdarnos valsčiaus liaudies gynėjas 
Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjas 
Kaltinėnų valsči'aus DŽDT vykdomojo komiteto 

pirmininkas 
Upynos apy!. Vytogalos k., Vytogalos apylin

kės DŽDT pirmininkas 
Šilalės valsčiaus liaudies gynėjas 
Poškos apy!. Monkiškės k., Monkiškės tarybinio 

ūkio skyriaus vedėjas 
Šilalės apy!. Rubinavos k., kolūkio „Pirmūnas" 

,pirmininkas. Liko septyni vaikai 
Pajūrio apylinkės DŽDT sekretorius 

Kvėdarnos apyl. Padievaičio k. 
Piliakalnio apy!. Reistrų k., Šilalės valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Piliakalnio apyl. Kalniškių k., Tenenių apylin

kės DžDT sekretorius 
Obelyno apy!. Dungerių k., dešimtkiemio įga

liotinis 

Nužudymo 
data 

1946.XI.6 
1946.X.28 

1946.VlII.6 
1950.1.30 

1947.II.21 
1949.VII.30 

1947.XI.15 
1949.VIII.23 

1946.Xl.4 

1946.X'.I.4 
1949.IX.20 

1949.V.20 

1946.IX.3 

1948.XII.1 

1946 
1947.IV.17 • 
1950.VIII.2 

1949.IV.22 

1947.I.3 

1946.X.12 
1945.XI.15 
1949.VIII.22 

1950.XII.15 

1949.X.15 
1948.X.17 
1945.X.6 

1946.V.29 

1947.I.6 
1946.VIII 

1949.V.11 

1950.!V.:;o 

1950.X.10 
1945.VII.10 

1947.IV.18 

1947.XI.27 
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335 

336 
337 
338 
339 
340 

341 
342 
343 

344 

345 

346 
347 

348 
349 
350 

351 

352 
353 
354 

355 

356 
357 

358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 

367 

368 
369 

370 

371 
372 

2 

3 
4 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Valius Leonardas, Leonardo 

Valius Pranas, Antano 
Varnelis Antanas, Antano 
Varnelienė Klara, Juozo 
Varnelis Juozas, Antano 
Vasiliauskas Stasys, Jono 

Vasilkovas Aleksandras, Petro 
Vembutas Augustas, Stasio 
Vėlavičius Adomas, Mykolo 

Vėlavičius Vincas, Liudo 

Vidutis Petras 

Vlelius Kazimieras, Jono 
Virbalavičius Alfonsas, Jono 

Viršilas Aleksas, Juozo 
Viršllienė Leonora, Nikodemo 
Viržintas Juozas, Jono 

Viskantas Antanas 

Visockis Stanislovas, Juozo 
Višinskis Antanas, Kazio 
Vištartienė Apolonija, Kazimiero 

Vitkauskas Kazys, Kazio 

Vitkus Aleksas, Juozo 
Vozgirdas Jonas, Antano 

Uksas Juozas, Juozo 
Uksas Anzelmas, Juozo 
Zakarauskas Petras, Prano 
Zakarauskienė Barbora, Leonardo 
Zarambauskas Bronius 
Zarambauskas Vytautas 
Zėringis Antanas, Jono 
Zėpaltienė Elena, Igno 
2:adeikis Juozas, Jono 

Ziautys Antanas, Kazio 

2:iautys Steponas, Kazio 
Zilius · Antanas, Adomo 

Zimantienė Aleksandra, Juozo 

Zukas Pranas, Motiejaus 
Zurauskas Jurgis, Antano 

Agintas Juozas, Kazio 

Afanasevas Nikolajus, Nikolajaus 

Aleksandras Antanas, Aleksandro 
Alsys Juozas, Juozo 

Am• 
žius 

20 

55 
45 
40 
17 
58 

22 
50 
41 

43 

30 
21 

32 
22 
48 

38 

52 
41 
28 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Šilalės apy!. Traksėdžių k., . Kvėdarnos vals
čiaus liaudies gynėjas, VLKJS narys 

Piliakalnio apy!. Libartų k., naujakurys 
Stungaičių apy!. ir k., Šiauduvos apylinkės pir

mininko pavaduotojas. Sodyba sudeginta 

Kaltinėnų apy!. Pabalių k. Lavonas įmestas į 
upę 

Upynos valsčiaus liaudies gynėjas 
Stungaičių apy!. Klekniškės k. 
Laukuvos apy!. Apvaršuvos k., klubo-skaityklos 

vedėjas 
Šilalės apy!. Kadžygos k., Nevočių apylinkės 

D2:DT pirmininkas . 
Šilalės apy!. Bokštų k., M. Melnikaitės v. kolū

kio narys. Liko aštuoni vaikai 
Kaltinėnų apy!. Iždonų k. 
Šilalės valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto pa

ruošų agentas, VLKJS narys 
Kvėdarnos apy!. Gvaldų k., Gvaldų apylinkės 

sekretorius 
Stungaičių apy!. Palokyščio k., Laukuvos vals

čiaus liaudies gynėjas 
Kvėdarnos apy!. Šakėnų k., kolūkio „2:ydinti 
žemė" narys 

Poškos apy!. Pakadušių k. 
Obelyno apy!. Bruškių k. 
Šilalės apyl. Gūvainių k. 

Nužudymo 
data 

1946.IV.14 

1949.VII.26 
1948.Xl.20 

1947.XI.12 

1949.VIII.29 

1949.IV.16 

1950.XII.14 

1951.IX.18 

1947.VIII.l 
1948.II.30 

1949.IV.27 

1946.V.24 

1951.XI.20 

1947.III.30 
1946.XI.3 
1951.IX.19 

-----------------------------~~~,~ 

26 

50 
40 

25 
23 
18 
44 

45 
48 
40 

41 

29 
44 

47 

25 
20 

Laukuvos valsčiaus D2:DT vykdomojo komiteto 
pirmininkas 

Poškos apy!. Monkiškės k. 
Kaltinėnų apy!. Severėnų k., Severėnų apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Obelyno apy!. Užkalnio k. Kolūkio „Varsėdžiai" 

nariai 
Kaltinėnų valsčiaus liaudies gynėjas 
Kvėdarnos apyl. Gvaldų k. 
Laukuvos valsčiaus liaudies gynėjai 

Jucaičių apy!. ir k. 
Poškos apy!. Gerčalių k. 
Laukuvos apy!. Vabalų k., kolūkio „Naujas pa

vasaris" pirmininkas 
Jucaičių apy!. Andrėjaičių k., kolūkio „Akme

na" narys 
Klubo-skaityklos vedėjas 
Kvėdarnos apy!. Papinaujo k., Leml:io apylinkės 

DZDT pirmininkas 
Jucaičių apy!. Kūtimų k., kolūkio „Pergalė" na

rė 
Poškos apy!. Padvarių k. 
Piliakalnio apy!. Ąžuolijos k. 

SILUTES RAJONAS 

54 

33 

43 
52 

Vainuto apy!. Girininkų k. Namas sudegintas 
su lavonu 

VSM Pagėgių apskrities skyriaus darbuotojas, 
TSKP narys 

Saugų apy!. Kukorų k. 
Inkaklių apylinkės D2DT pirmininkas 

1948.Xl!.17 

1947.XII.4 
1951.IX.9 

1951.VIII.16 

1946.III.22 
1946.VJII.22 
1949.IX.9 

1946.XI.16 
1949.VII.25 
1949.VJII.20 

1950.VJII.10 

1947.VII.7 

1950.VIII.2 

1947.JII.3 

1948.X.15 

1947.IX.4 

1948.XI.27 
1946.V.25 



N 
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!:;l 
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5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 

36 

37 

38 
39 
40 

41 

Pavarde, vardas, tėvo vardas 

Bagdonas Nikodemas 

Baronams Justinas, Justino 
Bertancas Juozas, Juozo 

Berelovičius Motelis, Judelio 
Berelovičienė Nechė, Mendelio 
Berelovičiūtė Chana, Simono 
Bertulis Jurgis, Miko 
Birlukovas Semionas, Vasilijaus 

Bitinas Mykolas 
Brazas Kostas, Juozo 

Būda Kazys, Karolio 

Būdvytis Vladas 

Buivys Jonas 

Bulsė Petras, Jurgio 
Burdžius Jonas, Vinco 
Capienė Agnieška, Vinco 
Ciparls Kazys, Juozo 

Ciparienė Justina, Domo 

Cepėnas Povilas, Jono 

Cesnakavičius Kazys, Mykolo 

Dargis Juozas, Danieliaus 

Daukšys Pranas, Jono 
Dllertas 

Dimša Steponas, Juozo 

Dragūnas Juozas, Jono 
Dragūnienė Zofija, Simoųo 
Drogenis Antanas, Nikpdemo 

Eidėnas Jonas, Jono 
Ežerinskienė Juzefa, Jono 
Ežerskis Bernardas, Antano 

Galinauskas Juozas 

Gečas Antanas, Antano 

Gečas Kostas, Alekso 

Gečtenė Marija, Adomo 
Gečaitė Eva, Petro 
Gedrimas Povilas, Juozo 

Golovanovas Jakovas, Dimitrijaus, 

Am-
7.ius 

27 
J3 

23 
44 
19 
42 

33 

41 

33 

38 
24 
38 
55 

38 

26 

57 

18 

44 

24 

34 
26 
54 

58 
27 

42 

22 

10 

19 
19 
39 

42 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Vainuto apy!. Balčių k., Balčių apylinkės D2DT 
sekretorius 

Z. Naumiesčio valsčiaus liaudies gynėjas 
Vainuto apy!. Kivylių k., Vainuto DZDT vykdo

mojo komiteto darbuotojas, TSKP kandidatas 
2. Naumiesčio valsčiaus D2DT vykdomojo ko

miteto pirmininkas. Zuvo ,sprogus minai 

2. Naumiesčio pradžios mokyklos sargas 
VSM Pagėgių apskrities skyriaus darbuotojas, 

TSKP narys 
2. Naumiesčio apy!. Pažaliosios k. 
Švėkšnos apy!. Stemplių k., Stemplių apylinkės 

milicijos įgaliotinis 
Inkaklių apy!., ·Tvaskučių apylinkės D2DT pir

mininkas 
Švėkšnos apy!. Puzravyčių k., apylinkės DZDT 

pirmininkas 
Katyčių valsčiaus DZ:DT vykdomojo komiteto 

pirmininkas 
Vainuto ap,1<1. Lazdūn~nų k. 
Švėkšnos apy!. Jurkaičių k. 
Inkaklių apy!. Gailaičių k. 
Inkaklių apy!. Virkytų k., Virkytų apylinkės 

D2DT sekretorius 
Gardamo apy!. Rirnženčių k., apylinkės D2DT 

deputatė. Prieš nužudymą buvo kankinama. 
Sūnus dirbo liaudies gynėju 

VLKJS Vainuto valsčiaus sekretorius, VLKJS 
narys nuo 1940 m. 

Švėkšnos valsčiaus valstybinio draudimo inspek
torius 

lnkaklių apy!. Virkytų k., buvęs Saugų vals
čiaus liaudies gynėjas, VLKJS narys 

lnkaklių apy!. Jurgaičių k., eigulys 
Vainuto apy!. Dargiškių k., VLKJS Vainuto 

valsčiaus sekretorius 
Natkiškių apy!. Kulmėnų k., Pagėgių MTS trak

torininkas 
2. Naumiesčio apy!. Palendrių k. 

2. Naumiesčio apy!. Kalininkų k., Juodžių apy-
linkės D2DT pirmininko pavaduotojas 

Švėkšnos apy!. Meiželių k. 
Inkaklių apy!. Jonelių k. 
Vainuto apy!. Bikavėnų k., Bikavėnų apylinkės 

D2DT pirmininkas 
Gardamo apy!. Ramučių k., Ramučių apylinkės 

D2DT pirmininkas 
Gardamo apy!. ir k., Šilutės rajono DZ:DT vyk

domojo komiteto finansų skyriaus mokesčių 
agentas 

Vainuto apy!. Balčių k., kolūkio „Ateitis" są-
skaitininkas 

Sylių apyl. ir k. 

Inkaklių apy!. Kalkiškių k., kolūkio „Tarybų 
Lietuva" brigadininkas 

Švėkšnos valsčiaus liaudies gynėjas, anksčiau 
dirbo LKP valsčiaus komiteto propagandistu, 
TSKP narys 

Nužudymo 
data 

1947.IV.25 

1947.V.24 
1950.XI.l 1 

1946.V.12 

1949. VIII.25 
1947.IX 

1945.IX.4 

1946.V.1 

1948 

1946.VII.14 
1948.VI.4 
1947.IX.19 
1947.VIII.27 

1948.XII.30 

-
1949.lV.7 

1951.II.28 

1947.VIII.27 

1945.VII.2 
1946.I.17 

1953.XI.27 

1946.III.6 

1946.III.23 

1946.XI.2 
1949.VIII.19 
1948.II.27 

1950.VI.18 

1953.IX.4 

1950.Xl.11 

194"1.!X.9 

1951.VI.24 

1950.VI.8 
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Nr. 

42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 

55 

56 

57 
58 
59 

60 

61 
62 

63 

64 
65 
66 
67 

68 
6Y 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 

84 

85 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Golovščenko Povilas, Juozo 

Grefells Jonas, Jurgio 
Grupas Jurgis 
Grublys Stasys, Petro 
Gubysta Antanas, Vinco 

Ignotas Zenonas, Juozo 
Ivaščenko Aleksas 

Ivonienė Kazimiera, Juliaus 
Ivonis Jonas, Kazio 
Jančauskaitė Barbora, Juozo 
Jankauskaitė Marijona, Petro 
Jankauskas Antanas, Jono 

Jankauskas Povilas, Povilo 

Januška Jonas, Dzidoriaus 

Jasadavičius Pranas, Kazio 

Jasadavičius Pranas, Prano 
Jasaitfs Povilas, Jono 
Jaslnska's Ignas, Domo 

Jencius Andrius, Jono 

Jermolajevas Anatolijus, A\el(s.1ndro 
Jeršovas Michailas 

Joselovlčius Ošeris, Mendelio 

Jucius. Jurgis, Adomo 
Juclenė Barbora, Igno 
Juclus Leonas, Jurgio 
Judfentls Jonas, Simo 

Jurglias Stasys, Simo!lo 
Jurglllenė Marijonėt, Ahte11iu 

Jurgllas Jonas, Stasio 
Jurgllas Vladas, Stasio 
Jurgilaitė Marytė, Stasio 
Jurgllaitė Zosė, Stasio 
Jurjonls Alfonsas, Alekso 
·Jurjonls Aleksas, Juozo 
Juščlus Stasys, Antano 
Kairys Mykolas, Juozo 
Kakta Izidorius, Jono 
Kaktlenė Izabėlė, Juozo 
Karolis Pranas, Kazio 
Kavallnskas Vytautas 

Kazakauskas Juozas, Petro 
Kazlauskas Juozas, Prano 

Kinčius Pranas 

Klnčlus Stasys, Antano 

Am
žius 

35 

18 
23 
41 
51 

18 

40 
17 

23 
56 

46 

23 

50 

22 
26 
58 

49 

·!•l 

40 

50 
47 
20 
j<J 

48 
4"/ 
m 
1G 
G 

20 
21 
76 
22 

33 
32 
30 
29 

27 
47 

50 

26 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Z. Naumiesčio apy!. Rimženčių k., Rimženčių 
apylinkės DZDT pirmininkas 

Vainuto ·valsčiaus liaudies gynėjas 
Z. Naumiesčio apy!. Šiaudvyčių k., kalvis 
Katyčių apy!. Antšyšių k. 
Vainuto apy!. Gorainių k., miško darbininkas. 

Buvo pakartas 
Švėkšnos apyl. Bliudsukių k. 
Saugų valsčiaus DZDT pirmininkas. Nuskandin

tas durpyne 
Gardamo apyl. Jaunių k. Jonas - VLKJS narys. 

Abu iPrieš nužudymą ,buvo kanki,nami. 
Šylių apyl. Šiaudėnų k. 
Vainuto apyl. Bikavėnų k. 
Katyčių a:pyl. Mediškiemių k., Lazdūnėnų apy

linkės DZDT pirmininkas 
Inkaklių apy!. Kalkiškių k., ,,Tarybų Lietuvos" 

kolūkio sargas 
Pagėgių apskrities LDAALR tarybos instruk

torius 
Z. Naumiesčio apyl. Šiaudvyčių k., pirmasis 

kolūkio „Pauporiai" narys 
Z. Naumiesčio valsčiaus liaudies gynėjas 
Gardamo apy!. Pašiliškių k. 
Natkiškių apyl. Sūdynų k., Kavolių miško 

eigulys 
Inkaklių apyl., Tvaskučių apylinkės DL'.DT sek

retorius 

Nužudymo 
data 

1948.VI.18 

1949.Vll.3 
1950 
1948.X.23 
1948.II.29 

1946.X.10 
1946.V.21 

1948.XI.27 

1947.X.10 
1949.V.24 
1946.VIII.21 

1951.VI.24 

1948.II.21 

1949.XI.30 

1948.IX.13 
1947.11.21 

1946.VIII.18 

-=·-,....--~ -~-.......,.,.~--~ ... .,.;,,._,,,.,.,9;ęµw „'1filllii!t,li~~,w 14 

'2.. Naumiesčio teismo vyk<lylojas 
Pagėgių valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na

rys 
Z. Naumiesčio mstl. Zuvo kartu su Berelovičių 

šeima, sprogus minai 
Inkaklių apyl. Jurgaičių k., kolūkio „Tarybų 

Lietuva" nariai 

K.1tyčių mstl., Mediškiemių ,,pylirikės OZDT 
pirmrnink:is 

Vainuto dpyl. Aušbikavių k. Priveisti išsikasti 
duobe, daržinėj;,, _kur buvo su:;audyti ir už 
kctsti, <l d<1ri:i1Jf' s111legi11ld 

Kintų ryšių skyriaus darbuotoja 
Z. Naumiesčio apy!. Palendrių k., Kulėšų vals-

čiaus milicininkas 
Šilutės rajono liaudies gynėjas 
Vilkiškių apy!. ir k., kelių darbininkas 
Gardamo apy!. Jaunių k. 

Gardamo apyl. Jokf1biškių k. 
Saugų apy!. Miestelių k., klubo-skaityklos ve

dėjas 
Vainuto valsčiaus liaudies gynėjas 
Natkiškio apy!. Kentrių k., naujakurys. Liko 

penki vaikai 
Gardamo apy!., Rimženčių apylinkės DZDT pir

mininkas 
Z. Naumiesčio apy!. Venckų k., Z. Naumiesčio 

valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto pirmi
ninkas 

1947 

1946.V.12 

1950.IX.15 

1948,I 26 

1949 

1950 
1947.XI.14 

1951.IX.22 
1947.V.16 
1948.XI.26 

1947.IV.17 
1950.XI.9 

1949.VIII.4 
1947.X.23 

1948 

1948.XII.30 
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Nr. 

86 

87 

88 

89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 

96 
97 
98 

99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

Pavarde, vardas, tėvo vardas 

Kiudys 

Klupelis Evaldas, Martyno 

Klepackas Mykolas, Mykolo 

Klumbys Vaclovas, Kazio 
Knlazklnas Ivanas, Ivano 
Konclus 
Kondrotas Petras, Petro 
Kononovas Vasi!ijus, Kuzmos 
Krunys Pranas, Vinco 

Kulsys Antanas, Petro 

Kulsys Domas, Prano 
Kuisys Domas, Domo 
Kumbarskls Vilius, Prano 

Kundrotas Aleksas, Augusto 

Kundrotas Kostas, Mykolo 
Kupitis 
Kurllnkus Pranas, Antano 
Kurlinklenė Marijona, Vinco 
Kurlinkus Pranas, Prano 
Laugalls Pranas 

Am
žius 

50 

21 

38 

30 
29 

38 
35 
41 

40 

55 
22 
33 

49 

47 

46 
44 
18 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Vainuto apy!. Aušbikavių k., Vainuto vals
čiaus MANP vedėjas 

ž. Naumiesčio apy!. Degučių k., ž. Naumiesčio 
valsčiaus liaudies gynėjas, skyrininkas 

ž. Naumiesčio MTS politinio skyriaus viršinin-
ko pavaduotojas, TSKP narys 

Svėkšnos apy!. Puzravyčių k. 
Silutės valsčiaus liaudies gynėjas 
Saugų valsčiaus milicijos įgaliotinis 

Svėkšnos mstl. 
Rusnės miestelio milicininkas 
Vainuto apy!. Kivylių k., Si!utės rajono vals

tybinio draudimo inspektorius 
Vainuto apy!. Skiržemių k., Lazdūnėnų apy

linkės DŽDT pirmininkas 
Vainuto apy!. Balčių k., dešimtkiemio įgalio-

tinis . 
Gardamo apy l. E.idaičiq k., Eidaičiq apylinkės 

DŽDT sekretorius 
2. Naumiesčio apy!. Kalininkq k., Juodžių apy-

linkės DŽDT pirmininkas 
Natkiškių ,pašto skyriaus vedėjas 
ž. Naumiesčio valsčiaus liaudies gynėjas 
Vainuto apy!. Bikavėnų k., Vainuto valsčiaus 

DžDT vykdomojo komiteto sekretorius 

Vilkiškių apy!. Žukų k., Žukų valsčiaus liaudies 
gynėjas 

NužudymŪ 
data 

1946 

1948.III.7 

1951.II.10 

1948.IX.6 
1949.IX.25 
1948 
1948.VIII.1 
1946.1.24 
1952.IX.19 

1946.V.15 

1948.X.5 

1948.lll.3 

1946.III.24 

1948.X.15 
1950 
1946.X.18 

1946.ll 

a,.--------,------------------- ··-"*"* ...... "" --

t,;) 
-..l 
UI 

106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 

122 
123 

124 

Lengvinas Petras, Kazimiero 
Lengvinlenė Barbora, Adomo 
Lengvinas Vaclovas, Petro 
Linkis Antanas, Jono 

Linkienė Ona, Prano 
Linkis Antanas, Antano 
Llsovskls Jakovas, Efimo 
Lltvlnas Mikas, Jurgio 
Lltvlnlenė Ona, Kristupo 
Lltvtnaltė Ona, Miko 
Lomsarglenė Barbora, Juozo 
Macijauskas Kostas, Jono 
Maclkas Mamertas, Petro 

Mall!iauskas Vincas 
Mališausklenė Adėlė 
Margis Juozas, Juozo 

Martlnkus Pranas, Petro 
Maurlcas Teodoras, Liudviko 

Mažeika Jonas, Kazio 

125 Medelis Vytautas, Kazio 
126 Melechovas 
127 Mėgelaltls Mykolas 
128 Mėlynaltis Pranas, Jurgio 

129 Miklovis 
130 Mlklovlenė 

56 
54 
31 
50 

30 

2} 
64 
63 
29 
32 
53 
23 

62 
21 
46 

18 
46 

45 

Švėkšnos apy!. Jurkiškių k., Saugų apylin
kės DŽDT deputatas. Naujakuriai 

Vainuto apy!. Bikavėnų k., dešimtkiemio įgalio-
tinis 

Gorainiq apylinkės DžDT deputatė 

Šilutės rajono liaudies gynėjas 
Jonaičių apy!. Didšyihų k. 

Švėkšnos apy!. Otos k., naujakurė 
Gardamo apy!. Bartininkų k. 
Svėkšnos apy!. Stirpeikiq k., buvęs liaudies gy

nėjas 

Stoniškiq apyL Spingių k., tarybinio kario šeima 

Vainuto valsčiaus DžDT vykdomojo komiteto 
arklininkas 

Vainuto valsčiaus liaudies gynėjas 
Gardamo apy!., kolC1kio „Laukstėnai" pirminin

kas 
Švėkšnos mstl., ŠalpĖ·nq apylinkės DžDT sekre-

torius 

1949.XI.26 

1948.III.1 

1951.V.14 
1947.IX.18 

1947.XIl.8 
1947.VI.3 
1948.II.16 

1946.IX.26 

1949.VII.3 

1949.VII.3 
1951.V!ll.10 

1950.Ill.7 

29 Pagėgil1 mstl., milicijos jaunesnysis leitenantas 1952.V.21 
Vainuto valsčiaus liaudies gynėjas 194 7. IX.16 
ž. Naumiesčio apy!. Vaitkaičių k. 

19 Vilkiškių apy!. Žukų k., Žukq valsčiaus DŽDT 1945.XII.8 
vykdomojo komiteto sekretorius 

Gardamo mstl. 
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Nr. 

131 

132 

133 

134 
135 
136 

137 
138 
139 

l40 
141 
142 
143 

144 

145 

146 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Miknevičius Jonas 

Mikuta Vladas, Domo 

Mikužis 

Milkerienė Marijona, Motiejaus 
Milkerytė Elena 
Mišeikis Juozas, Juozo 

Mockaitė Zosė, Pauliaus 
Mockauskaitė Stasė, Juozo 
Mockevičlus Juozas, Juozo 

Mock.us Juozas 
Mockus Petras, Petro . 
Mockienė Aleksandra, Albino 
Monkevičius 

Montvilas Vytautas 

Murauskas Česlovas, Jono 

Nausėda Pranas 

Am
žius 

38 

32 

49 
22 
34 

16 
22 
59 

:, t 
28 
29 

18 

29 

35 

Gyvenamoji viela, kiti duomenys 

LKP Šilutės apskrities komiteto instruktorius, 
TSKįP narys nuo 1943 m., 1943-1944 m . 
.,Gražinos" partizanų junginio 3-ojo būrio ko
misaras 

Švėkšnos valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
žemės ūkio skyriaus vedėjas 

Šilutės valsčiaus milicijos operatyvinis įgalio
tinis 

Vainuto apy!. Balčių k., Kolilkio „Ateitis" pir
mininko šeima 

Katyčių mstl., kolūkio „Sartininkai" pirminin-
kas, TSKP kandidatas 

Švėkšnos apyl. Stemplių k. 
Švėkšnos apyl. Stemplių k. 
Natkiškių apyl. Šlapių k., Jonikaičių apylink(~s 

DŽDT pirmininkas 
Vainuto apyl. Gorainių k. 
Svėkšnos apyl. Budvyčių k., miško darbininkas 

Kintų apyl. Žemaitkiemio k., Ze~aitkiemio vals• 
čiaus žemės komisijos pirmininkas, agrono
mas. 

Gardamo apyl. Jaunių k., VLKJS narys. Prieš 
nužudymą buvo kankinamas 

Katyčių apy!. Antšyšių k., Antšyšių apylinkės 
DŽDT sekretorius' 

Švėkšnos apyl. Puzravyčių k., a,pylinkės DŽDT 
,pirmininhc1s 

Nužudymo 
data 

1947.II.7 

1948.IX.24 

1947.I.27 

1950.XI.11 

1951.IX.8 

1948.IV.15 
1949.IV.30 
1947.ll.21 

1~146.110 
1950.V.lJ 

1946.Vl.20 

1948.XI.27 

1948.X.23 

1946.IX.25 

~ ~ 

N 
,l . ..., 

147 

148 

149 
150 
151 

152 

153 
154 
155 

156 
157 
158 
159 
160 

161 

162 
163 

164 
165 
166 
167 

Nevskis Eugenijus, Mykolo 

Noreika Kazimieras 

Norgilas Julius, Antano 
Norgilas Juozas, Antano 
Norkus Stasys, Prano 

Norvaiša Vytautas, Prano 

Obrikis Kazys, Jono 
Obrikls Kazys, Kazio 
Obmolotkovas Ivanas, Povilo 

Obmolotkovas Aleksejns, Povilo 
Overlingas Jonas, Jono 
Overlingas Antanas, Jono 
Overlingas Stasys, Jono 
Overlingas Vincas, Petro 

Paldavičius Romualdas, Prano 

Paliakas Kazys 
Paltanavlčius Vytautas 

Paulauskas Vincas, Juozo 
Paulauskienė Rozalija, Vinco 
Paulauskaitė Ona, Vinco 
Paulauskas Stasys, Antano 

18 

30 

55 

28 

43 
16 
35 

17 
66 
25 
62 
43 

30 

45 

75 
70 
29 
57 

Vainuto valsčiaus li,rndies gyn,•jas, VUOS na
rys 

Vainuto apy!. Bikavėnų k., Bikavėnų apylinkės 
DŽDT pirmininko pavaduotojas 

Šylių apyl. ir k., Šilutės MTS agronomas 

Kintų apy!. Žemaitkiemio k., K. Giedrio v. 
kolūkio pirmininkas, TSKP narys, Klaipėdos 
srities DŽDT deputatas 

Inkaklių apy!. Tvaskučių k., Tvaskuėių apy
linkės DŽDT pirmininkas, kolūkio „Raudo
nasis Spalis" komjaunimo organizacijos sek
retorius 

Vainuto apy!. Bikavėnų k., naujaĮrnriai 

Švėkšnos valsčiaus liaudies gynėjų burio va
do pavaduotojas 

Švėkšnos valsčiaus liaudies gynėjas 
Vainuto apy!. Gorainių k. 

Katyčių apy\. Mediškiemių k., buvęs apylin
kės DŽDT pirmininko pavaduotojas 

ž. Naumiesčio apylinkės paruošų agentas. žuvo 
Šilalės rj. Piliakalnio apy\. Šuščių k. 

Gardamo apy!. Pašiliškių k. 
Žemaitkiemio valsčiaus milicijos įgaliotinis, lei

tenantas, VLKJS narys 
Vainuto apy!. Gorainių k. Namas sudegintas su 

lavonais 

Švėkšnos mstl., Stemplių apylinkės DZDT pirmi
ninkas 

1CJICJ,V11.'.l 

1945.IX.22 

1948.VII.19 
1947.VII.18 
1951.VIII.24 

1957.VIII.17 

1946.X.18 

1948.Vll.12 

l 948.11.16 
1946.1.10 

1946.Vlll.22 

1951.VJT.10 

1946.XI.8 
1947.XI.14 

1949.I.15 

1949.VI.1 
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168 

169 
170 

171 

172 

173 

174 · 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

183 

184 

185 
186 

187 
188 
189 

190 

191 
192 
193 

194 
195 
196 
197 
198 
199 

200 
201 

202 
203 
204 

205 
206 
207 
208 
209 

210 
211 
212 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Patakovskis Antanas, Vasilijaus 

Pavlovas Ivanas, Stepano 
Penkauskas Vincas, Povilo 

Petruškevičius Robertas, Stasio 

Plačas Vincas, Motiejaus 

Plačas Zigmas, Jono 

Plauška Jokūbas 

Plauškienė Ona, Juozo 
Pocius Kazimieras, Jurgio 
Pozingienė Konstancija, Petro 
Požėris 
Požėrienė Ona, Kristupo 
Pranaitis Jonas, Jono 
Pranaltlenė Ona, Antano 
Putdokas Stasys, Izidoriaus 

Pundtnas Telesforas, Juozo 

Pužas Tadas, Prano 

Rapalavičius Vincas, Vinco 
Rapalavičius Vincas, Vinco 

Raubiška Henrikas, Juozo 
Rimkus Juozas 
Rimkus Kazys, Vinco 

Rumšas Petras, Roko 

Rupainis Jonas, Petro 
Rupainienė Konstancija, Petro 
Rupeika Juozas, Povilo 

Rupšlaukis Juozas, Kazio 
Savlckas Pranas, Alekso 
Saunorius Vaclovas, Vlado 
Selichovas Jegoras, Fiodoro 
Selichova Fiokla, Petro 
Serapinaitė Janina, Stasio 

Serkovas Nikalojus, Jokūbo 
Sirtautas Jonas, Juozo 

Sirtautas Antanas, Jono 
Skvirblytė Elena, Viliaus 
Smalakis Povilas, Jono 

Starkutis Juozas, Kazio 
Starkutienė Stanislava, Kazio 
Starkw.Us Steponas, Kazio 
Stegvilas Stasy:s, Kazio 
Steponkienė Antanina, Antano 

Steponkus Antanas, Antano 
Steponkus Juozas, Antano 
Stirbis Petras, Antano 

Am
žius 

37 

26 
18 

18 

40 

27 

37 
47 
40 
50 
49 
59 
65 
29 

38 

35 

44 
17 

19 

56 

40 

54 
40 
30 

47 
18 
32 
41 
28 
26 

27 
62 

24 
27 
42 

35 
33 

14 
47 

19 

24 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

ž. Naumiesčio apyL Vaitkaičių k., žemės ųkio 
kooperatyvo darbininkas 

Šilutės rajono liaudies gynėjas 
Jonaičių apy!. Laučių k., kolū.kio „Tiesa" na

rys, VLKJS narys 
Kintų apy!. Aukštumėlių k„ VLKJS Aukštumė

lių valsčiaus sekretorius 
Vainuto apy!. Balčių k., kolūkio „Tarybinė že
mė" brigadininkas 

Vainuto apy!. Lazdūnėnų k., Klaipėdos miesto 
milicininkas 

Švėkšnos apy!. Puzravyčių k. 
Švėkšnos apy!. Ūtos k. 
Švėkšnos apy!. Jurgaičių k:, miško darbininkas 
Švėkšnos apy!. Gedikų k. 
Saugų apy!. Lašų k. 

Natkiškių apy\. Kulmėnų k. 

Vainuto apy!. Kivylių k., kolūkio „Pirmyn" 
brigadininkas 

Vilkiškių valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 
agronomas 

Inkaklių apy!. Tvaskučių k., Tvaskučių apylin-
kės DZDT pirmininkas , 

Jonaičių aipyl. Laučių k., Kulėšių apylinkės 
DZDT pirmininkas. Banditų persekiojamas 
susisprogdino su granata 

VLKJS Vainuto valsčiaus sekretorius 
Gardamo apylinkės DŽDT pirmininkas 
Katyčių apy!. Versmininkų k., Versmininkų apy

linkės DZDT pirmininkas 
Švėkšnos mstl., Palangos miesto milicijos dar

buotojas 
Švėkšnos apy!. Gedikų k. 

Vainuto valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas, TSKP narys 

Švėkšnos apy!. O tos -k. 
Vainuto valsčiaus liaudies gynėjas 
Vainuto valsčiaus liaudies gynėjas 
Natkiškių apy!. Minjotų k. 

Švėkšnos apy!. Alseikių k., Padubrėnų apylinkės 
DZDT sekretorė 

ž. Naumiesčio apylinkės milicijos įgaliotinis 
Vainuto apy!. Peslių k., kolūkio „Spindulys" na

rys. Sūnus Antanas - T,auragės .rajono milici
ninJkas 
Inkaklių apy!. Virkytų k. 
Saugų apyl. Stonaičių k., M. Gorkio v. kol-

ūkio narys 
Saugų apy!. Vilkomedžio k. 
Mantvydų apylinkės DŽDT deputatė 
Švėkšnos valsčiaus liaudies gynėjas 
Švėkšnos apy!. Ilgabrasčių k. 
Vilkiškių apyl. Adomiškių k., Vilkiškių apylin-
kės DžDT deputatė 

Žukų valsčiaus liaudies gynėjas 
Vil:kiškių -val>sči-aus ,liaudies gynėjas 
Juknaičių apyl. Vyžių k., Juknaičių apylinkės 

DZDT pirmininkas 

,,,. ...... --~--== 

Nužudymo 
data 

1948.VIII.10 

1951.V.14 
1950.V.9 

1946.IX.11:i 

1946.X.10 

1947.Ill.8 
1946.II.2 
1948.IX.6 
1946.VI.29 

1953,1.30 

1950.XI.11 

1945.V!l.21 

1951.X.25 

1948.VII.19 
1946.XI.22 

1949.VII.3 
1947.VIl.4 
1946.X.8 

1948.IV.3 

1948.IX.6 

1949.VII.3 

1947.V.27 
1949.VII.3 
1949.IV.6 
1947.X.10 

1948.IX.24 

1949.V.19 
1950.X.1 

1948.VI.23 
1951.III.13 

1948,I.28 

1949.IX.18 
1949.VIII.16 
1948.VIII.12 

1947 
1946.1.2 

- --=-,~----



~ 
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Eil. l Nr. 

213 
214 
215 

216 
217 

218 

219 
220 
221 

222 
223 

224 

225 

226 
227 
228 

229 

230 
231 
232 
233 

234 
235 

236 
237 
2~8 
239 
240 
241 
242 
243 

244 

245 
246 
247 

248 
249 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Stirbytė Bronė, Stasio 
Stonkus Domas, Jurgio 
Stulga Pranas, Jono 

Stuporas Antanas, Jurgio 
Sudeikls Juozas, Juliaus 

Samarlnas Ivanas, Isajaus 

Šapalaitė Zita, Izidoriaus 
Šapalaitė Ona, Izidoriaus 
šarka Domas, Jokūbo 

Šarka Tadas, Domo 
šarka Tadas, Jono 

šarkauskas Bronislavas, Stanislo,·o 

šaulys Juozas 

šaulys Stasys, Prano 
šaulienė Elena, Antano 
šaulys Jonas, Stasio 

šedytė Vdlerijtl, Antano 

šeputis Aleksas, Jokubo 
šeputis Stasys, Alekso 
Sernius Domas, Jokūbo 
šernlus Domas, Domo 

šertvytienė Veronika, Antano 
šileika Edvardas, Jono 

Šimkus Petras, Antano 
Šlajus Jokūbas, Jurgio 
Šukas Leonas, Jono 
Taroza J anas, Petro 
Taroza Povilas 
Toleikienė Liucija, Domo 
Toleikis Bronius, Petro 
Toleikis Juozas, Andriaus 

Toleikis Petras, Jokūbo 

Toliušis Pranas 
Toliušis Vincas, Tado 
Treigys Juozas, Jono 

Trofimenko Ana, Vasilijaus 
Tupužis Augustas, Jurgio 

250 Ttitlys Vincas, Petro 
251 Urbė Juozas 

252 Urbonas Jonas, Antano 
253 Urbonienė Teklė, Vinco 
254 Vaičienė Ona, Martyno 

Am· 
Zius 

27 
24 
67 

22 
19 

21 

19 
17 
39 

39 
30 

21 

51 
43 
18 

2u 

51 
27 
47 
19 

59 
49 

40 
43 
33 
27 

54 
19 
38 

22 

24 
53 
39 

74 
36 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Švėkšnos apyl. Ząsyčių k. 
Švėkšnos apyl. Koncaičių k. 
Vainuto apy!. Gorainių k., apylinkės rinkiminės 

komisijos narys 
Saugų valsčiaus liaudies gynėjas 
Natkiškių apyl. Daubarų k., klubo-skaityklos 

vedėjas, VLKJS narys 
Ramučių valsčiaus milicijos viršininkas, VLKJS 

narys 
Vainuto apyl. Aušbikavių k., Pagėgių gimnazi· 

jos mokinės 
Švėkšnos apyl. Jokšų k„ Padubrėnų apylinkės 

DZDT pirmininkas 
Švėkšnos apyl. Jurizdikos k. 
Švėkšnos valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 

pirmininkas. Pakartas 
Juknaičių apy!. Kantariškių k., žemės ukio 

kooperatyvo pirmininkas, VLKJS narys nuo 
1940 m., TSKP kandidatas. 1942-1943 m. 
16-osios divizijos kovotojas 

Švėkšnos valsčiaus žemės komisijos pirminin-
kas · 

Švėkšnos ·apyl. Stemplių k. 

Stemplių apylinkės DZDT sekretorius, komjau
nimo organizacijos sekretorius, pirmasis kol
ukio narys 

Sv,,kšnos tlpy!. Snypi;IilĮ k„ kh1bo-skailyklos ve
dėja 

Vainuto mstl. 
Vainuto apylinkės DZDT pirmininkas 
Švėkšnos apyl. Gedminaičių k., Gedminaičių 

apylinkės DZDT pirmininkas. Sūnus - Švėkš
nos valsčiaus liaudies gynėjas 

Švėkšnos apy!. Būdvyčių k. 
Saugų valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 

pirmininko pavaduotojas, TSKP kandidatas 
Inkaklių apy!. Nautilčio k., malūno vedėjas 
Švėkšnos apy!. Gedminaičių k. 
Rambyno apyl. Vidgirio k. 
Gardamo apylinkės DZDT pirmininkas 
Z. Naumiesčio apyl. Degučių k. 
Švėkšnos apyl. Stirpeikių k. 
Inkaklių apy!. Gailaiči\Į' k. 
Švėkšnos valsčiaus milicijos jaunesnysis lei-

tenantas · 
Gardamo apy!. Pašiliškių k., Ramučių apylinkės 

DZDT pirmininkas 
Saugų valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS narys 
Saugų apyl. Kebelių k. 
Žemaitkiemio valsčiaus DZDT vykdomojo komi

teto pirmininkas 
Vainuto apy!. Girininkų k. Lavonas sudegintas 
Saugų apy!. ir k., koiūkio „Artojas" pirminin

kas, TSKP kandidatas 

Nužudymo 
data 

1951.V.31 
1951.V.31 
1946.1.10 

1949 
1948.1.26 

1945.VII.14 

1949.VII.3 

1947.XII.7 

1946.X.24 
1948.IX.21 

1947.Vl.26 

1946.VIII.4 

1949.IV.30 

l!Wl.Vl.5 

1946.X.16 
1950.IV.1 
1946.VIII.6 
·1949.II.4 

1950.V.14 
1949.1.15 

1949.XII.12 
1948.VIII.2 
1947.Vl.10 
1957.V.5 

1948.IX.24 
1947.IX.19 
1949.VII.ll 

1947.VIII.18 

1947.IX.5 
1947.VIII.15 
1947.IX.16 

1948.X.15 
1951.IX.28 

30 Vainuto valsčiaus liaudies gnynėjas 1949.Xl.12 
59 Švėkšnos apyl. šnyipšlių k., kolūkio „Jūros 1949.IV.29 

banga" valdybos narys 
45 Švėkšnos apy!. Būdvyčių k., naujakuriai 1947.V.27 
75 
38 Inkaklių apy!. Virkytų k. 1948.VI.23 
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Ei!. 
Nr. 

255 

256 

257 
258 
259 

260 

261 
262 
263 
264 

265 

266 

267 
268 
269 

270 
271 
272 
273 
274 

Pavardė, vardas, tėvo vardtls 

Vaičiulis Antanas, Kazio 

Vaičys Joflas, Jurgio 

Valaitis Edmonas, Edmono 
Valaitienė 
Valdžius 

Valutis Adolfas, Igno 

Velička Kazys, Juozo 
Velička Stasys, Juozo 
Venckus Vincas, Stasio 
Vertelis Antanas, Broniaus 

Veselovas Arkadijus, Konstantino 

Vyskupaitis Kazys, Kazio 

Zalovskis Gustavas, Augusto 
Zlotnikovas Michailas, Arsentijaus 
Zubačiovas Aleksandras, Grigorijaus 

Zvezdovas Edmundas, Arkadijaus 
Ziogas Juozas, Jurgio 
Ziogienė Marijona, Karolio 
Ziogienė Barbora, Antano 
Ziogas Jurgis, Jurgio 

275 Zlmančlus Kazys 
276 Ztmantlenė Ona 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 
17 
18 

Adomaitis Juozas, Liudviko 

Aksamitauskas Petras, Jono 
Aksamitauskienė Julijona, Antano 

Ambrozaitis Antanas, Antano 

Ambrutytė Antanina, Stasio 

Ananka Lionginas, Stasio 

Ananka Juozas, Adomo 

Anankienė Monika, Petro 
Andrikis Juozas, Stasio 
Andriukaitis Kazys, Juozo 
Andriukaitis Jurgis 
Andriulaitis Juozas 
Andriūnas Henrikas 

Antanaitis Petras, Juozo 

Antanaitis Simas, Juozo 

Apynys Jonas, Jurgio 
Apynienė Ona 
Apynienės motina Anelė, Jurgio 

Am~ 
ž.ii1s 

49 

47 

70 
72 

20 

21 
27 

27 

38 

38 
24 
46 

18 
41 
40 
70 
27 

Gyv(~namo_ji vieta, kili duomenys 

Vainuto apy!. Peslių k., kolūkio „Spindulys" 
valdybos narys 

Inkaklių apy!. Virkytų k., kolūkio „Tarybų Lie
tuva" narys 

Saugų apy!. ir k. 

Sakučių apy!. Žemaitkiemio k., kolūkio „Laisvė" 
brigadininkas 

Šylių apy!. ir k., Kulėšių valsčiaus liaudies gy-
nėj,as 

Švėkšnos apy!. Končaičių k. 

Vainuto valsčiaus liaudies gynėjas 
Natkiškių apy!. ir k., kooperatyvo parduotuvės 
w~u · 

L~P Vainuto valsčiaus komiteto propagandis-
tas, TS~P narys 

Švėkšnos apy!., kolūkio „Raudonasis Spalis" pir
mininkas 
Saugų apy!. Barvų k. 
Šilutės MTS mašinistas 
ž. Naumiesčio apy!. Sugintų k., Sugintų apylin
kės DžDT pirmininkas 

Šilutės ligoninės darbininkas, VLKJS narys 
Inkakliq apy!. Paičiq k. 

Nužudymo 
data 

1949.X.4 

1951.11.7 

1946.X.29 

1947.VII.18 

1953 

1949.IV.5 
1948.X.15 

1949.VII.3 

1952.VIII.15 

1947.VII.22 
1947.X.19 
1947.Xl.14 

1948.IX.16 
1950.IX.26 

Vainuto apy!. Bikavėnų k., Bikavėnų apylin- 1948 
kės D2DT pirmininkas 

JURBARKO RAJONAS 

58 

45 
38 

44 

27 

16 

40 

44 
46 
19 

46 
25 

22 

46 

22 
22 
50 

Dainių apy!. Jurbarkų k., kolūkio „Gegužės 
pirmoji" pirmininkas, TSKP narys nuo 1948 m. 

Girdžių apy!. Gudelių k., Girdžių apylinkės 
DžDT sekretorius. Lavonai sudeginti daržinė
je 

Vadžgirio apy!. Paišlynio k., Paišlynio apylinkės 
D:2:DT sekretorius 

Armėniškių apy!. ir k., Armėniškių apylinkės 

DžDT pirmininkė, VLKJS narė 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys 
Raudonės apy!. Milkūniškės k., Raudonės vals-

čiaus liaudies gynėjas 
Skirsnemunės apy!. ir k., naujakurė 

Juodaičių apy!. Mišiūnų k. 
Girdžių apy,!. Pažerų !k. Pakartas 
Balandžių apy!. Ridikiškių k. 

VSM Seredžiaus valsčiaus skyriaus operatyvinis 
įgaliotinis, leitenantas, TSKP narys. Lavonas 
sudegintas 

Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 
narys 

Gabšiškių apy!. Fermų k., klubo-skaityklos ve
dėjas 

Žindaičių apy!. Bandzinų k. 

1951.V.1 

1945.X.13 

1945.VII.6 

1949.I.6 

1945.VI.8 

1945.VII.7 

1949.IV.5 
1945.V.29 
1950.V.27 
1946 
1948 
1946.Vl.18 

1945.VI.8 

1949.IV.20 

1949.II.16 
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Nr. 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

31 

32 
. 33 

34 

35 
36 

37 

38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 

54 
55 
56 

57 
58 

59 

Pavardė, vardas, tc,vo vardas 

Archangelskis 

Armonas Augustinas, Jono 

Armonavičius Zenonas, Antano 

Astrauskas Viktoras 
Astrauskienė Benedikta 
Atkočaitis Antanas 
Atkočaitytė Elena, Antano 
Bacys Kazys, Jono 
Bacienė Ona, Prano 
Bačiulis Jonas, Jono 
Bagdonas Kazys, Baltraus 

Bajorinas Juozas, Antano 

Bakanas Pranas, Juozo 

Bakanauskas Leonas, Adomo 
Bakutis Dzidas, Jurgio 

Balčiūnas Antanas, Vinco 

Baltrušaitis Antanas, Antano 
Baltrušaltis Pranas, Antano 

Baltrušaitis Jonas, Antano 

Baltrušaitienė Juzė, Antano 
BanalUenė Kotryna, Jono 
Baranauskas Stanislovas, Igno 

Barauskas Juozas, Kazio 
Barčas Jonas, Jono 
Barčienė Marijona, Juozo 
Bardauskas Alfonsas, Simo 
Bartusevičius Viktoras, Jono 

Bastys Jurgis 
Bastytė Matilda 
Bauža Stasys 
Baužienė Petrė 
Beinarys Jonas, Jono 

Beinoris Juozas, Jurgio 
Beadžius Bronius, Jurgio 
Bertulis Juozas, Juozo 

Bertušaitienė Marcelė, Izidoriaus 
Bertušaitis Kazys, Jono 
Beržinskas Broµius, Juozo 

Bičkus Izidorius, Jono 
Bičkus Algimantas, Izidoriaus 

Bielskis 
60 Bitvinskas Juozas, Viktoro 
61 Bltvinskienė 

62 Byla Juozas 
63 Bylienė-Rumšytė Jonė, Alekso 

Am
žius Gyvenamoji vir,ta, kiti duomenys 

VRM Eržvilko valsčiaus skyriaus vyresnysis 
operatyvinis įgaliotinis, leitenantas 

26 Žindai_čių apy!. Naujininkėlių k., Telviakų apy-
linkės DŽDT sekretorius 

23 Veliuonos apy!. Goniūnų k., VLKJS narys. La-
vonas įmestas į Armėnes upelį 

Seredžiaus apy!. Padubysio k. 

45 Eržvilko apy!. Palabaukščių k. 
20 Kolūkio „Pašaltuonys" brigadininkė 

Dainių apyl. Kalnėnų k .. , laivų remonto dirbtu
vių darbininkas. Naujakuriai 

42 Eržvilko apy!. Ridikiškių k., kalvis 
36 Stakių apy!. Pamituvio k., Raudonės valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Dainių apy!. Giedrių k., Jurbarko valsčiaus 

liaudies gynėjas 
48 Veliuonos apyl. Graužėnų k., Graužėnų apylin-

kės DŽDT pirmininko pavaduotojas 
38 Seredžiaus mstl. 
32 Juodaičių apy!. Liucinavos k., Akmeniškių apy-

linkės DžDT pirmininkas 
50 Gabšiškių apy!. Naujininkų k., Fermų apylinkės 

DŽDT pirmininkas 
41 Skirsnemunės apy!. Skirsnemuniškių II k., Jur-
19 barko valsčiaus liaudies gynėjai. Pranas -

VLKJS narys 
38 Kolūkio „Aušra" sargas 

30 
76 
36 

21 
56 
38 
29 
54 

45 
43 

58 
42 
53 

45 
24 
18 

60 
18 

Veliuonos apy!. Rukšionių k. 
Girdžių apy!. Jokūbaičių k., aktyvisto motina 
Šimkaičių apy!. Paulių k., Paulių apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Šimkaičių valsčiaus liaudies gynėjas 
Skirsnemunės apy!. Naubariškių k., batsiuvys 

Gabšiškių apyl. Bacių .k. 
Stakių apy\. Pamituvio k., Raudonės valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Girdžių apy!. Dainių II k. 

Gabšiškių apy!. Dūdlaukio k. 

Gabšiškių apy!. Polų k., Gabšiškių apylinkės 

DŽDT pirmininkas 
Eržvilko kooperatyvo pirmininkas 
Veliuonos apy!. Bereiviškių k. 
Vadžgirio apy!. Paišlynio k., Paišlynio apylin

kės DŽDT pirmininkas 
Gabšiškių apy!. Butkaičių k. 

Vadžgirio apy!. Labgirių k., Šimkaičių valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Eržvilko apy!. Paberžių k., Eržvilko valsčiaus 
D:Ž:DT vykdomojo komiteto darbuotojas. Sū
nus - Pašaltuonio apylinkės DŽDT sekretorius 

Eržvilko apy!. 

Nužudymo 
data 

1946.Vll.5 

1948.IX.10 

1952.IV.26 

1950.V.12 

1945.Xl.6 

1948.XII.4 
1945.Xl.11 

1945.X.13 

1946.IV.26 

1944.Xl.30 
1946.II.20 

1945.VI.18 

1946.V.23 
1947.IV.20 

1946.V.25 

1945.Xl 
1946.V.8 
1944.Xll.23 

1945.Vll.6 
1950.VIl.22 

1948.IV.3 
1948.IV.5 

1945.X.13 
1948 
1947.IV.5 

1945.IX.17 

1947.IX.14 
1950.II.4 
1946.VI.4 

1947.III.14 

1945.VII.6 

1945.Vl.5 

1945.VI.25 
Skirsnemunės apy!. švendriškių k., LKP Jur- 1948.X.1 

barko valsčiaus komiteto propagandistas 
38 
32 

Skirsnemunės apy!. Panemunės k., MANP ve- 1946.V.22 
dėjas 
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64 
65 

66 
67 
68 

69 

70 

71 

72 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 

85 

86 

87 

88 

89 
90 

91 

92 
93 

94 
95 
96 

97 
98 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

Pavardė-, vardas, u~.vo vardas 

Brazaitis Jonas, Juozo 
Brazas Izidorius, Jono 

Brazas Pranas, Juozo 
Bendikienė Ona, Jono 
Brazauskas Jeronimas, Antano 

Brazauskas Juozas, Antano 

Brazinskas Antanas, Jono 

Brazinskas Justinas, Prano 

Brazinskas Zigmas, Antano 

Bružas Kazys, Igno 
Bubulas Juozas, Prn,no 
Budrienė Marija, Jono 
Budriūtė Vladė, Jono 
Bukauskas Albinas, Antano 
Bukauskas Kazys, Viktoro 
Bukauskas Ričardas, Kazio 

Butkutė Petrė 
Butkus Jurgis, Prano 
Butkienė 

B11tkus Pranas, Mato 
Butkus Juozas, Mato 

Calmonas Mykolas, Mykoio 

Cečkauskas Vytautas, Antano 

Cekauskas Juozas, Juozo 

Cepėla Edvardas, Mykolo 

Cesonis Bronius, Juozo 
Cičinas Sergiejus 

Ctrvinskas Bronius, Kazio 

Dabravolskis Kazys, Jono 
Dambrauskas Antanas, Domo 

Danaitis Juozas, Juozo 
Danevičienė Ona 
Danys Kazys, Jurgio 

Danusas Antanas, Antano 
Dapkus Pranas, Stasio 

Daugirdas Jonas, Jono 
Daugirdas Alfonsas, Jono 
Daulenskas Kazys, Jurgio 
Dikšaitis 
Dobilaitis Antanas, Prano 
Dobilaitis Zenonas, Antano 
Doveika Jonas, Prano 
Draudvilas Jurgis, Jono 

Am-
7,ius 

45 
49 

43 

29 

28 

30 

19 

55 
41 

19 
54 
15 

21 

30 

23 

34 
30 

30 

41 
43 

57 
33 
17 

46 
39 

46 
20 
35 
17 
35 
12 
21 
50 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Žindaičių apyl. Valuckų k. 
Pavidaujo apyl. Kavolių k., pieno paruošų punk

to darbuotojas 
Varlaukio apy!. Kubiliškės k., malūno vedė

jas. Prieš nužudymą buvo kankinamas 
Girdžių apy!. Gudelių k., Jurbarko valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Dainių apy!. Lukšių k., Lukšių apylinkės DŽDT 

pirmininkas 
Šimkaičių apy!. Pavidaujo l k., Šimkaičių vals

čiaus žemės komisijos sekretorius 
Šimkaičių valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 

pirmininkas 
Raudonės apy!. Pupkaičio k., Vytėnų MTS trak-

torininkas, VLKJS narys 
Eržvilko apy!. Ropynės k. 
Varlaukio apy!. Pratvaikų k. 
Girdžių apy!. Dargių k. 

Juodaičių apy!. ir k., kolūkio „Paupys" narys 
Šimkaičių apy!. Medininkų k., Medininkų apy-

linkės DŽDT pirmininkas. Sūnus - klubo-skai
ty;klos vedėjas, pionierius 

Eržvilko apyl. 
Eržvilko apy!. Rudžių k, Lavonas supiaustytas 

peiliais 
Gabšiškių apy!. Bacių k. Eržvilko valsčiaus 

liaudies gynėjas 

Seredžiaus vaisčiaus iiaudies gynėjas, VLKJS 
narys nuo 1940 m. -

Dainių apy!. Smukučių k. Dainių apylinkės 
DžDT sekretorius 

Dainių apy!. Lukšių k., Lukšių apylinkės DŽDT 
pirmininkas 

Armėniškių apyl. ir k., Seredžiaus valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Eržvilko valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas 
VSM Seredžiaus valsčiaus skyriaus viršininkas, 

kapitonas, TSKP narys 
Gabšiškių apy!. Dūdlaukio k., Matiškių ma

lūno vedėjas 
Seredžiaus apyl. žemaitaičių k. 
Šimkaičių apy!. Kniečių k., kolūkio „Naujas gy-

venimas" statybos brigados brigadininkas 
Veliuonos apy!. Terespolio k. 
Šimkaičių apy!. Pabebirvio k. 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys 
Šimkaičių apy!. Pamituvio k. 
Seredžiaus apyl. Motiškių k., Motiškių apylinkės 

DŽDT sekretorius 
Eržvilko apy!. Milaičių k. 
Amatų mokyklos mokinys 
Šimkaičių valsčiaus žemės komisijos sekretorius 
Žindaičių apy!. Bandzinų k. 
Stakių apyl. Zagriaužų k., naujakurys 

Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas 
Seredžiaus apy!. Aukštrakių k., kolūkio „Jau

noji gvardija" pirmininko pavaduotojas, 
TSKP kandidatas 

Nužudymo 
data 

1948.XII.l 1 
1948 

1945.VIII.l 

1945.VII.9 

1945.VI.5 

1944.XII.23 

1945.II.4 

1951.IV.30 

1949.l.8 
1946.IX.26 
1946.VI.22 

1950.VI.13 
1948.Vl.28 

1945.VI.5 

1946 

1944.Xl.30 

1945.XI.19 

1947.Xl.14 

1944.XI.30 

1945.X.11 
1944 

1945.VII.5 

1946.l.21 
1951.IIl.4 

1948.IX. l 1 
1946.VI.5 
1945.X.27 

1946.V.25 
1945.I.20 

1948.XII.16 

1945.VII.6 
1947.I.12 
1948.IX.30 
1950.II.21 
1944.XI.30 
1951.IV.28 
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Nr. 

107 
108 
109 
110 
111 
112 

113 
114 

115 

116 

117 
118 

119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

129 

130 
131 
132 
133 

134 
135 

136 

137 
138 
139 
140 
141 
142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 

Pavdrdė, vardas, kvo vardas 

Dumčius Antanas 
Džiaugys Juozas, Prano 
Eitutis Bronius, Juozo 
Gajauskas Juozas 
Gajauskienė Ona, Juozo 
Galbuogis Juozas, Prano 

Galbuogis Kazys, Kazio 
Galinauskas Antanas, Vinco 

Gališanskis Antanas, Augusto 

Gaudinskas Jonas, Juozo 

Gaudinskas Kazimieras, Prano 
Gedvilas Antanas, Petro 

Gerulaitis Kazys, Jono 

Geštautas Bronius, Juozo 
Giedraitis Izidorius, Jono 
Giedraitienė Ona, Antano 
Giedraitis Kleopas 
Girdžius Antanas, Jono 
Gotautas Antanas, Juozo 
Gotautas Benadas, Prano 
Gotautas Kazys, Benado 
Grabauskas Antanas, Jurgio 

Grabliauskaitė Marija, Petro 

Greičius Vytas 
Greizinas Petras 
Greizinienė Petrė, Kazio 
Grigaitis Juozas, Jurgio 

Grigaitis Vincas, Baltraus 
Grigas Baltras, Baltro 

Grybas Jonas, Prano 

Grnbliauskienė-Gylaitė 
Gubicas Vladas, Justino 
Gudaitienė Marcelė, Prano 
Gudžiūnas Stasys, Juozo 
Gudžiūnas Jonas 
Charitonovas Semionas 

Ignatavičius Simas, Jurgio 
Iliuškaitis Antanas, Juozo 
Ivanauskas Antanas, Prano 
Ivanauskienė Nadė 
Jablonskas Adolfas, Jono 
Jablonskas Antanas, Adolfo 
Jakaitis Juozas, Jono 

Jakštys Antanas, Mykolo 
Jakštys Ignas, Jono 
Jančiauskas Jonas 
Jančiauskas Pranas 
Jankauskas Antanas, Jono 
Jankauskas Antanas, Antano 

/\.m
'/.ius 

48 
38 

39 

29 

48 

30 
40 

51 

40 
45 
45 

39 
16 
19 
28 

34 

45 
53 

45 

39 

20 
24 

67 
53 
35 
50 
68 

33 

42 
43 
23 
24 
57 
22 

Gyv0namoji vieta, kiti duomenys 

Dainių apy!. ir k., klubo-skaityklos vedėjas 
Juodaičių apyl. Akmeniškių k. 
Eržvilko apyl. Kulvertiškės k. 
Eržvilko apyl. Pašaltuonio k. 
Eržvilko apyl. Pocaičių k. 
Skirsnemunės apyl. Skirsnemuniškių III k., Jur

barko valsčiaus liaudies gynėjas 
Stakių apyl. Paegluonio k. 
Eržvilko apyl. Butaičių k., apylinkės DŽDT pir

mininko pavaduotojas 
Eržvilko apy!. Baužaičių k., dešimtkiemio įga

liotinis 
Seredžiaus valsčiaus DŽDT vykdomojo komite

to sekretorius 
Dainių apy!. Giedrių k., invalidų namų vedėjas 
Varlaukio apy!. Kubiliškės k., Varlaukio apy

linkės DžDT pirmininkas 
Veliuonos apyl. Graužėnų k., buvęs Graužėnų 

apylinkės DŽDT pirmininkas 
Eržvilko apyl. Dūdlaukio k. 
Vadžgirio mstl. 

Girdžių apyl. Pavidaujo II k. 
Girdžių apyl. Pavidaujo II k. 
Seredžiaus apy!. Pikčiūnų k. 
Veliuonos valsčiaus liaudies gyneias 
Veliuonos apyl. Goniūnų k., VLKJS narys 
Skirsnemunės apyl. ir k., milicininkas 

Viešvilės apy l. Vitkiemių k., kolūkio „Taikos 
keliu" pirmininkė, TSKP narė 
Girdžių apyl. Pavidaujo II k., liaudies gynėjas 
Eržvilko apyl. Kulvertiškės k., MANP vedėjas 
Eržvilko apyl. Rimšų k. 
Vadžgirio apy!. Labgirių k., buvęs apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Šimkaičių apy!. Paulių k. 
Šimkaičių aipyl. Paulių k., ikolū;klio „Mituva" 

pirmininkas 
Girdžių apy!. Dargių k., malūno darbininkas, 

naujakurys 
Vadžgirio msll., liaudies gynėjo žmona 
Žindaičių apy!. Veleniškių k. 
Eržvilko mstl., liaudies gynėjo žmona 
Stakių apy!. Pasnietalio k., batsiuvys 
Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjas 
Šimkaičių apy!. Pamituvio k. Prieš nužudymą 

buvo kankinamas 
Vadžgirio apyl. Paišlinio k. 
Eržvilko apy!. Sarapiniškių k. 
Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 
Veliuonos mstl. 
Eržvilko apy!. Rudžių k. 

Skirsnemunės apy!. Naukaimio k., V. Kudir-
kos v. kolūkio pirmininkas 

Veliuonos apy!. Gystėnq k., MANP vedėjas 
Dainių apy!. Kalnėnų k., liaudies gynėjo tėvas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjai, VLKJS 

nariai 
Gabšiškit1 apy!. Sarakiškių k. 
Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 

Nužudymo 
data 

1948.I.26 
1945.IX.19 
1950 
1946.VI.11 
1945.XI.20 
1946.V.23 

1946.IV.26 
1946.VI.11 

1946.VI.13 

1944.XI.30 

1945.IX.7 
1945.V.21 

1946.IV.28 

1948.VI.9 
1945.II.4 

1946 
1947 
1945.I.18 
1945.XI 
1952.IV.19 
1945.XII.8 

,..,;.,;;, '"".,~ ,:; ~~;~-~,'il,Q~ 

1953.VIII.1 

1945.XI.23 
194 6-.VI.11 
1948.XII.15 
1947.IV.15 

1945.X.28 
1950.IX.13 

1945.V!.23 

1945.XI.18 
1945.XII.2 
1946.VIII.20 
1949.III.15 
1945.VII.2 
1946.V.25 

1951.VIII.26 
1946.X 
1947 
1945.X!.23 
1947.VI.9 
1948.XII.16 
1949.IX.22 

1946.XII.21 
1946.IV.3 
1945.V.24 
1945.VI.8 
1946.V.9 
1946.VII.3 



N 
o 

~ 
e 
-< 
5 
~ 
N• 

" p. 

,:.:: 
.e 
'O 
ro
P. 

~ 

N 
(D 

N 

"' o Ei!. 
Nr. 

156 
157 

158 

159 
Į60 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 
174 

175 

176 
' 

177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 

186 
187 
183 
189 
190 
191 

192 

193 

194 
195 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Januška Bronius, Stasio 
Janutas Kazys 

Jasiukaitls Bronius, Petro 

Jaslulis Kleopas, Domo· 
Jocaltis Zenonas, Antano 

Jokubauskas Jonas 
Jokubauskas Juozas, Jono 
J okubauskienė 
Jokubauskas 
Jokubauskas Juozas, Benedikto 
Jokubauskienė Antosė, Kazio 
Jokubauskas Juozas, Igno 
Jomantas Kazys, Kazio 
Jomantienė Vera, Jono 
Jonlkas Juozas, Antano 

Jonikas Petras, Juozo 
Jonikas Simonas, Petro 
Jonikienė Ona, Dzido 
Jukna Vytautas, Vlado 

Jurkšaitis Stasys, Juozo 

Juodis Jonas, Viktoro 

Jurkauskas 
Jurkševičius Palemonas, Izidoriaus 
Kalvaitis 
Kaminskas Antanas 
Kaminskaitė Adelė, Antano 
Kaminskaitė Ona, Antano 
Kaminskas Antanas, Jono 
Kaminskienė Adelė, Juozo 
Karčiauskas Antanas, Martyno 

Karosas Pranas, Kazio 
Karpius Vincas, Juozo 
Karūnaitis Pranas, Juozo 
Kasiulis Jonas, Miko 
Kasiulis Jonas 
Kavaliauskas Jonas, Jono 

Kavaliauskas Kazys, Jono 

Kazlauskas Aleksas, Pelro 

Kazlauskas Vladas 
Kelneris Kazys, Broniaus 

195 Kemzūra Pranas, Antano 
197 Kemzūrienė Anelė, Juozo 
198 Kemzūraitė Ona, Prano 
199 Kymantas Vincas, Juozo 

200 Kleiva Benadas, Antano 

201 Klevinskas An!anas, Jurgio 
202 Klevinskaitė J aclvyga, Antano 

Am
žius 

38 
40 

43 

19 

44 

58 
55 
53 

65 

36 
46 
44 
22 

43 

28 

63 
18 
15 
28 
35 
45 

57 
24 
23 
33 

26 

46 

42 

25 
60 
60 
29 
35 

46 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Šimkaičių valsčiaus liaudies gyneJas 
Vadžgirio apy!. Gėgių k., dešimtkiemio įgalio

tinis 
Armėniškių apy!., kolūkio „Armėna" pirmininko 

pavaduotojas 
Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjas 
Dainių apy!. Giedrių k., Jurbarko vaJsčiaus 

DZDT vykdomojo komiteto agrotechnikas, 
VLKJS narys nuo 1945 m. 

Veliuonos apy!. Kalvių k. 
Skirsnemunės apy!. švendriškių k. 

Veliuonos apy!. Gystėrių k. 

Eržvilko apy!. Kulvertiškės k., MANP vedėjas 
Šilinės a:pyl. Vensloviškių k. 

Eržvilko apy!. Palabaukščių k., dešimtkiemio 
įgaliotinis 

Eržvilko apy!. Baužaičių k., eigulys 
Vadžgirio apy!. Kalniškių k., Kalniškių apylin
kės DZDT pirmininkas 

Juodaičių apy!. ir k., kolūkio ,,Tiesa" pirminin
kas 

Girdžių apy!. ir k., kolūkio „Girdžiai" pirminin
kas, TSKP narys nuo 1949 m. 

Šimkaičių apy!. Paalsio I k., Paalsio apylinkės 
DZDT pirmininkas 

Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 
Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjas 
Varlaukių apy!. Pratvalkų k. 
Gabšiškių apy!. Bacių k. Sodyba sudeginta su 

lavonais 

Eržvilko apy!. Varnaičių k., Batakių valsčiaus 
'liaudies gynėjas 

Girdžių apy!. Pavidaujo k., dešimtkiemio įgalio-
tinis 

Veliuonos apy!. Šilaitiškių k. 
Vadžgirio apyl. 
Dainių apyl. Klišių k. 
Smalininkų valsčiaus liaudies gyneJas 
Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys 
Seredžiaus apyl. Rukšionių k., Aukštrakio apy

linkės DZDT pirmininkas 
Armėniškių apy!. Pavietavos k., kolūkio „Ar
mėna" revizijos komisijos pirmininkas 

Seredžiaus valsčiaus liaudies gyneias 
Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 

Nužudymo 
data 

1946.V.14 
1945.VI.5 

1950.XI.3 

1946 
1948.IV.2 

1946 
1948.V.10 

1944.XII.18 

1947.IX.4 
1946.V 

1948.XI.4 

1949.XII.8 
1944.XI.24 

1951.VIII.26 

1951.V.22 

1947.VIII.2 

1945.VI.30 
1945 
1946.V.23 
1949.V.3 

1945.V.15 · 
1950.V.13 
1947.VII.25 

1948.X.4 
1945.VII.2 
1945 
1946.XI 
1945.X.11 
1945.VI.8 

1949.IV.9 

1950 

1945.VI.8 
1945.X.11 

Armėniškių apyl. ir k. 1945.1.4 

Dainių apy!. Rauktiškių k., Jurbarko valsčiaus 1945.VI.6 
liaudies gynėjas 

Veliuonos apy!. Graužėnq k., kolūkio „Graužė- 1951.VIII.4 
nai" brigadininkas 

Seredžiaus valsčiaus žemės komisijos narys 1945 
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203 

204 

205 
206 
207 
208 
209 

210 
211 
212 

213 
214 

215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

223 

224 
225 

226 

227 

228 

229 
230 

231 
232 

233 
234 
235 
236 
237 
238 

239 

240 
241 

242 
243 

244 

'~~~"-------

Pavarde"', vardas, lėvo vc1rdcts 

Klimas Benadas, Jono 

Klimas Matas, Juozo 

Klyžentis Pranas, Jono 
Knataitis Vincas 
Knataitienė Ona 
Knataitienė Petrė 
Kojelis Antanas, Jono 

Kojelytė Petrė, Jono 
Koveckas Bronius 
Kucinas Povilas, Jurgio 

Kučinska!i Povilas, Mykolo 
Kukliauskas Antanas 

Kunca Antanas 
Kuncienė Ona 
Kuncienė Barbora 
Kuncaitė Leonida, Antano 
Kuncaitė Dalia, Antano 
Kunkulis Juozas, Antano 
Kunkulienė Leokadija, Jurgio 
Kuprišauskaitė Gražina, Jono 

Kvasčiauskaitė Ona, Antano 

Kveškytė Ona, lgno 
Lekavičius Antanas, Jono 

Lekečinskas Benadas, Antano 

Lekšaitis Petras, Juozo 

Lengvenis Zenonas, Petro 

Levanavičius Antanas, Prano 
Lileika Domas, Petro 

Lingaitis Jonas, Alekso 
Linkus Kazys, Jurgio 

Lisevičius Izidorius, Jono 
Liutkus Jonas, Antano 
Lydekaitis Antanas 
Locaitis Viktoras, Juozo 
Locaitis Benediktas, Juozo 
Lukošius Bronius, Antano 

Lukošius Telesforas, Telesforo 

Macevičius Jonas, Jono 
Macevičienė Elena, Kazio 

Macijauskas Jonas, Simono 
Mackevičius Alistaras, Andriejaus 

Mačiulaitis Bronius, Izidoriaus 

r;;-:1__s l ~~~~l~X~30 
26 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Dainių apy!. Klišių k., buvęs liaudies gyneias, 
vėliau VLKJS Jurbarko valsčiaus sekretorius, 
VLKJS narys nuo 1946.I!I 

Nužudymo 
data 

1948.XI.30 

29 

56 

43 

45 
21 
18 

18 
35 

2 
53 
49 
23 

2:3 
23 

35 

52 

39 

40 
40 

56 
34 

38 
42 

24 
19 

39 

35 
29 

54 
19 

29 

Dainių apy!. Kriščiaviškių k., Jurbarko valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Eržvilko apy!. Palabaukščių k. 
Eržvilko apy!. Paberžių k. 

Dainių apy!. Meškininkų k. 
Eržvilko valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 

pirmininkas, TSKP narys nuo 1945.VI!I 
Eržvilko apy!. Paberžių k. 
Eržvilko valsčiaus milicininkas 
Skirsnemunės apy!. žvyrių k., Jurbarko vals

čiaus liaudies gynėjas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas 
Skirsnemunės apy!. ir k., Jurbarko valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Veliuonos apy!. Klangių k. 

Seredžiaus apy!. Papartynų k. 

Žindaičių apy!. Vertimų k., klubo-skaityklos 
vrodėja, VLKJS narė 

Dainių apy!. Kalnėnų k., VLKJS narė nuo 
1945 m. 

1946 

1949.II.8 
1946.VI.11 

1946.IX.5 
1945.IX.29 

1946.VI.11 
1945.X. l l 
1946.V.23 

1946.II. 15 
1947.IX.22 

1945 

1945.IX.7 

1951.VIII.13 

1947 

----- ---------...,..--------------------

Seredžiaus apy!. žemaitaiČių k. 
Jurbarko apskrities DŽDT vykdomojo komite

to instruktorius, TSKP kandidatas, buvęs liau
dies gynėjų būrio vadas 

Armėniškių apy!. Viliaudų k., Pašilių apylinkės 
DžDT pirmininkas 

Skirsnemunės apy!. Ąžuolynės k., Jurbarko 
valsčiaus DŽDT deputatas 

Seredžiaus apy!. Peštvėnų k„ Seredžiaus vals
čiaus liaudies gynėjas 

Jurbarko miesto pašto skyriaus viršininkas 
Gahšiškių aipyl. Naujininkų 1k., Gabšiškių apy

linkės DžDT pirmininkas 
Žindaičių apy!. Bandzinų II k., aktyvistas 
Stakių apy!. Jovališkių k., Šimkaičių valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Dainių apy!. ir k. 
Stakių apylinkės DŽDT pirmininkas 
Dainių apyl. Kalniškių k. 
Dainių apy!. Kuturių k. 

Dainių apyl. Kalnėnų k., Dainių apylinkės DŽDT 
pirmininkas 

Juodaičių apy!. Pamituvio k., Raudonės vals-
čiaus liaudies gynėjas 

Armėniškių apy!. ir k., apylinkės DžDT depu
tatas, kolūkio „Armėna" revizijos komisijos 
pirmininkas 

Varlaukio apy!. Lybiškių k. 
Eržvilko apyl. Lenkčių k. Namas ir daržinė su-

deginta 
Skirsnemunės apy!. Žvyrių k. Pagėgių apskri

ties milicininkas, atvykęs į SVE:čius 

1946.Itl.10 
1948.I.29 

1946.II.16 

1948.XI.30 

1946.VI.18 

1945.X.21 
1947.XII.31 

1948.XII.12 
1945.II.16 

1945.III.2 
1948.XII.11 
1946 
1944.IX.2 

1945.X.20 

1945.XI.11 

1949.X.17 

1947.IV.30 
1947.V.16 

l 946.I.16 
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245 

246 

247 
248 

249 

· 250 
251 

252 
253 
254 
255 

l 2s6 

257 
258 
259 

260 
261 ' 
262 
263 

'264 
265 

266 
267 
268 
269 
270 
271 

272 

273 
274 
275 
276 
277 

278 

279 
280 
281 · 
282 
283 
284 
285' 

286 
287 

288 

289 
290 
291 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Mačiulams Kazimieras, Jono 

MačluJis· Jonas, Antano 

M~llnauskas Mečislovas, Jono 
Mankus Jonas, Jono 

Marcinkus Antanas, Kazio 

Marcinkus Jonas, Tomo 
Marcinkus Jonas, Jono 

Marcipukas Antanas, Baltraus 
Marcipukas Vladas, Antano 
MasaiUs Algirdas, Kazio ' 
Masaitis Bronius, Juozo 
Maskolaitls Bronius, Juozo 

Matuiiovas lg1Įas, Josifo 
Matuiiovienė Marija, Panfilovo 
Mazinteris Motelis 

Metrikienė Ona 
Mickevičius Aleksas 
Mickūnas /Feliksas, Kazio 
Mickūnas Kazys, Kazio 
Mickūnattė Modest~, Kazio 
Mickus Feliksas 

Micltūnas Simas, Mykolo 
Mlckūnienė Juzė, Antano 
Mi<:kuvlenė Ona, Juozo · 
Mieliauskas Pranas, Jeronimo 
Mikuckas Vytautas, Juozo 
Mikutaitis Jonas, Kajetm:10 

Milerls Antanas, Augusto 

Milkeraltls Simas , 
Mlsevlčius Vincas, Juozo 
Mockaitls Aleksas 
Mockev\čius Apolinaras, Andriau,s 
Mockevičlus Viktoras, Petro 

Mockus Kazys, Pram, 

Mockus Jonas, Prano 
Mockus Vincas, Juozo 
Mockus Jonas, Juozo 
Mockus Juozas 
Moreika Bronius, Prano 
Murauskienė Antosė, Antano 
Naujokas Jonas, Antano 

Navakauskas Stasys, Antano 
Naunčlkas Antanas, Jono 

Nazarovas Nikalojus, Michailo 

Neverauskas . Juozas, Jurgio 
Neverdausklenė Petrė, ··Jono 
Neverdauskas Jonas, Jono 

Am
žius 

l 

44 

18 
52 

37 

1 50 
42 

41 
13 
20 
.41 
28 

37 

27 
29 
32 
18 

37 
40 
34 
28 
18 
21 

18 

30 
70 
25 
20 
42 

28 

39 

24 
24 
47 

24 
33 

35 

26 
40 
17 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Seredžiaus apyl. Klausučių k., . Klausučių apylin
kės D2DT tarybos sekretorius 

Šimkaičių apyl. Paalsio k.,. Paalsio apylinkės 
DZDT pirmininkas 

Eržvilko vsalsčiaus liaudies gynėjas 
šilinės apyl. Kartupėnų k., K. Vorošilovo v. 

kolūkio narys, buvęs · milicininlėas 
Vi;idžgirio mstl., Šimkaičių, valsčiaus liaudies gy

nėjas 
. Stakįų apyl. Tamošių k; 
Gabšiškių apy l. . Plėkių k., · kolūkio „Šaltuona" 

narys 
Smalininkų v.alsčiaus liaudies gynėjas 

Stakių apy!. Tamošių k. 
, 'Stakių apy!. Tamošių l!:. 
Zindaičių apyl. Globių k., Jurbarko valsčiaus 

,paruošų agentas 
Eržvilko apyl. Avietiškių k . 

Seredžiaus' valsčiaus partorgas, TSKP narys nuo 
· 1932 m; 

Veliuonos apyl. Kalvių ,,k. 
Seredžiaus valsčiaus milicijos viršininkas 
Šimkaičių,. apyl. Paalsio l k. 

Veliuonos valsčiaus liaudies gynėjas 

Seredžiaus apy l. Godvaišių • k. 
Šimkaičių apyl. Paalsio l k .. 
Seredžiaus apyl. Zemai:taičių k. 

· Dainių apyl. Mantvilių k. 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas 
Dainių apyl. Mantvilių · k., Meškininkų apyl. 

DZDT pirmininkas 
Šimkaičių a:pyl. Medininkų k., Medininkų apy-
Unkės DZDT sekretorius 

EržviLko apyl. Baužaičių k., aktyvistas 
Šimkaičių apy!. Paalsio II k. 
Seredžiaus ,mstl. 
Eržvilko apyl. Lenkčių l k. 
Veliuonos apy!. Lukšionių k., dešimtkiemio įga

liotinis 
Juodaičių apyl. ir k. Zuvo, s,progus padėtai 

minai 
Eržvilko apy!. Paberžių k. 
Dainių apyl. Rauktiškių k. 

Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjas 
Vadžgirio apy!. šapa!iškės k. 
Skirsnemunės apyl. Jakaičių k., kolūkio „švy

turys" pirmininkas 
V:arlaukio apyl. Kubiliškės k. 
Seredžiaus apy!. Klausu\::ių k., klubo-skaityklos 

;vedėjas . 
Eržvilko valsčiaus DZDT vykdomojo komiteto 

instruktorius, TSKP kandidatas 
Šimkaičių valsčiaus liaudies gynėjas 
Gabšiškių apyl. Butkaičių k. 

Nužudymo 
. data 

1945.1.20 

1946.V.16 

1950.Xl.8 
1950.V.21 

1945.VII.6 

1945.X.15 
1950.X.12 

1945.XII.27 

1949.IV.27 
1947.11.13 
1948.XII.12 

' 1946.VI.i 1 

1944.XI.30 

1946 
1944.XI.30 
1944.XII.25 

1949.XII.10 

1945.11.20 
1945.I 
1947.V.25 
1946.V.20 
1945.Vl.8 
1946.V.16 

1950.II.20 

1949.1.8 
1945.1.21 
1944.Xl.30 
1947.V.24 
1948.X.4 

1945.IX.9 

1945.VI.5 
1946.VUI.23 

1945.VII.21 
1949.V.3 
1950.IX.10 

1947.IV.30 
1950 

1950.V.18 

1948.III.17 
1947.III.13 
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Nr. 

292 
293 

294 
295 

296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 

303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 
317 
318 

319 
320 

321 
322 
323 
324 
325 

326 
327 

328 

329 

330 

331 

332 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Orlovas Romanas, Andriejaus 
Palaitis Tomas, Tomo 

Palšauskas Benadas 
Paulaltis Jonas, Antano 

Paulikas Vincas, Izidoriaus 
Petkevičius Juozas, Antano 
Petkevičienė Jadvyga, Igno 
Petraitis Antanas, Jono 
Petraitis Antanas, Antano 
Petraitis Izidorius, Izidoriaus 
Petraitis Juozas, Vincento 

Petuška Česlovas, Antano 
Pikčiūnas Antanas 
Pilvelis Antanas, Juozo 
Pilvelienė Zuzana, Kazio 
Pilvelienė Stasė 
Pocius Antanas, Antano 

Pocius Vincas, Jono 

Poška Vytautas, Antano 

Potašius Juozas, Juozo 

Povilaitis Juozas, Kazio 

Pranskaitis Juozas, Juozo 

Pranskaitis Pranas, Juozo 

Puišys Pranas, Kazio 

Pulmonas Jonas, Jono 
Pužeckas Jonas, Antano 
Pūteikytė Vincenta, Antano 

Radvilavičius Vacys 
Ramanas Pranas, Kazio 

Rastauskas Zenonas, Vinco 
Rekys Kostas, Kazio 
Ridzevičius Stasys, Jackaus 
Ridzevičienė Ona, Broniaus 
Riklikas Stasys, Antano 

Rimkuvienė Marijona 
Ruibys Juozas, Prano 

Rukas Vincentas, Jono 

Sabaliauskas Pranas, Kazio 

Sabas Juozas, Juozo 

Sakavičius Boleslovas, Stasio 

Saltonas Mykolas, Jono 

Am
žius 

37 
48 

26 

35 
28 
28 
55 
19 

22 

20 
57 

60 

22 

17 

33 

24 

46 

50 

24 
34 
19 

45 

25 
38 
36 
26 
50 

42 

49 

40 

28 

50 

40 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Šimkaičių valsčiaus milicijos įgaliotinis 
Raudonės apy!. Raudonėnų k., Raudonėnų apy

linkės DŽDT pirmininkas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas 
Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjų būrio va-

das, VLKJS narys nuo 1946.VII 
Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 
Stakių apy!. Aušgirio k. 
Apylinkės DŽDT deputatė 
Vadžgirio mstl., apylinkės DŽDT pirmininkas 
Šimkaičių valsčiaus liaudies gynėjas 
Dainių apy!. 
Šimkaičių apy!. Akmeniškių k., Šimkaičių vals-

čiaus liaudies gynėjas 
Šimkaičių valsčiaus liaudies gynėjas 
Žindaičių apy!. Dargaitėlių k. 
Vadžgirio apy!. šapališkės k. 

Vadžgirio apy!. Paparčių k. 
Eržvilko apy!. Palabaukščių k., P..ašaltuonio apy

linkės DžDT sekretorius 
Dainių apy!. Kriščeviškių k., Jurbarko valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys 
Jurbarko valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 

paruošų agentas 
Dainių apy!. 

VLKJS Eržvilko valsčiaus sekretorius, TSKP 
kandidatas 

Gabšiškių apy!. ir k., žemės ūkio kooperatyvo 
pirmininkas 

Girdžių apy!. Jokūbaičių l k., Jurbarko vals-
či,aus žemės komisijos pirmininkas 

Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjas 
Žindaičių apy!. Mikutaičių k. 
Vadžgirio apy!. Sapališkės k., VLKJS narė. Nu

kankinta 
Jurbarko valsčiaus liaudies gynėjas 
Šimkaičių apy!. Pamituvio k. Prieš nužudymą 

buvo kankinamas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas 
Seredžiaus apy!. Padubysio k. 
Varlaukio apy!. Daugėlų k. 

Skirsnemunės apy!. Skirsnemuniškių III k., Jur
barko valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas 

Eržvilko apy!. Ridikiškių k. 
Varlaukio apy!. Taubučių k., Nemakščių vals

čiaus liaudies gynėjas 
Varlaukio apy!. Lybiškių k., Varlaukio apylin

kės DŽDT pirmininko pavaduotojas 
Girdžių apy!. Butrimų k., Jurbarko valsčiaus 
žemės komisijos pirmininkas 

Viešvilės apy!. ir k., kolūkio „Bolševikas" pir
mininkas 

Veliuonos apy!. Pelučių k., kolūkio ,;Pergalė" 
sodininkas 

Armėniškių apy!. Išlaštakių k., Pašilių apylinkės 
DžDT pirmininkas 

Nužudymo 
data 

1945.V.30 
1952.IV.19 

1945.Vl.8 
1949.Vl.1 

1945.X. l 1 
1950.Xl.9 

1945.V.30 

1947 
1948.Ill.17 

1948.IIl.17 
1947.V.31 
1947.XII.24 

1945.V.25 
1948.Xl.4 

1945 

1945.VI.8 

1945.IX:28 

1946 

1946.VI!.3 

1948.X.17 

1946,III.2 

1945.VII.2 
1946.XI.26 
1946.V.10 

1945.VI!.2 
1946.V.25 

1945.VI.8 
1945.I.4 
1947.Il.1 

1948.XI.30 

1946 
1945.X.14 

1945.V.31 

1945.V.26 

1950.VIII.21 

1951.IX.24 

1946 
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Nr. Pavardė, vardas, tėvo vardas 

333 Sirtautas Jonas, Antano 
334 Skiepenaitis Jonas, Jurgio 
335 Skirius Juozas, Prano 

336 Skcidla Kazys, Juozo· 
337 Skcidlienė Marijona, Benado 
338 Skužinskas Antanas 
339 Skužinskas Vincas 
340 Sluoksnaitis Jonas, Antano 

341 Spirkeviči~s Stepas, Felikso 

342 Stanevičius Pranas, Prano 
343 Stanevičiūtė Monika, Prano , 
344 Stanevičien_ė Marcelė, Prano 

345 · Stanevičienė Vincenta 
346 Stankaitls Jonas. 
347 Stankaitis Kazys 
348 Stankaitienė Antosė 
349 Stankaitis Vincas 
350 Stankus Antanas,- Kazio 
351 Stan,kienė Petrė, Rapolo 
352 Stankus Jonas, Juozo 
353 Stankutė Anelė, Baltraus 
354 Stašaitis Pranas, ' Kazio 

355 Sta!ilnskas Jorias, Kazio 

356 Staugvila Jonas, Kazio 

357 Stegvilas . Vytautas; Stasio 

358 Steponaitis Juozas, Mato 
359 l Stepondlnenka Vytas, Dimitrijaus 

360 Stonys Pranas, Juozo 
361 Sto!ikuvlenė Veronika 
362 Stravlnsklenė Marijona, Juozo 
363 Strlaukas Povilas, Jono 
364 Sutkus Antanas, Antano 
365 Sauklys Vincas 

366 ,,šUelkis Petras, Antano. 
367 Slmkus Pranas, Zenono 

368 Suklinskas Bronius, Prano 

369 štelmantasrJuozas, Juozo 

370 Strlupkus Aųtanas, Juozo 

371 švedas Juozas, Jono 
372 švedlenė Marijona 
373 Svedas Pranas . 
374 švedlenė-Tališauskienė, Izabelė, Roko 
375 Tallšauskaitė Natalija 
376 Tamašauskas Antanas, Vlado 
311 Tama§auskas Leonas, Vlado 

Am· 
žius 

i49 
50 

36 
'32 

:39 

'68 

30 
21 
56 

24 

46 
71 

32 
46 

49 

56 

17 

40 
31 

27 

43 
22 

32 
37 

29 

29 
47 

21 
17 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Juodaičių apyl. ir k. 
Dainių apyl. Vajotų k. · 
Eržvilko apyl. Stegv.ilų k., EržviĮko · valsčiaus 

liaudies gynėjas · 
Veliuonos apyl. Kalvių k. 

Girdžių apy!. Pavidau.jo II k. 

Šilinės apyl. Kartupėnų k., kolūkio „Pirmyn" 
pirmininkas, · buvęs . Šilinės DZDT apylinkės 
pirmininkas, TSKP narys 

Dainių apy!. Rukšnių k., Meškininkų apylinkės 
DZDT pirmininkas 

Skirsnemunės apy!. Skirs_nemuniškių f k., kol
ūkio ·,,Naujoji va~" staty~os brigados bri
gadininkas. Monika - klubo-skaityklos vedė

. ja. Namas sudegintas su -lavonais. 
Viešvilės apyl. Pagulbinių k. 
Girdžių apy!. Dainių II k. 
Dainių apyl. Smukučių k., Jurbarko valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Vadžgirio apy!. Paparčių k. 
Vadžgirio. apyl. šapališkės k., eigulys 

Seredži~us valsčiaus liaudies gynėjas 
Veliuonos apyl. Zubrickų k. 
Seredžiaus apy!., K. Poželos v. kolūkio brigadi

ninkas 

Seredžiaus apyl. Padubysio k., kolūkio „Du
bysa" pirmininko pavaduotojas 

Dainių apyl. Kalnėnų k., Jurbarko valsčiaus 
žemės ūkio skyriaus vedėjas 

Gįibšiškių apyl. Naujininkų k., Eržvilko vals
čiaus liaudies gynėjas 

V:adžgirio apyl. Zvirblaukių k: 
Seredžiaus apyl. Girkų k., kolūkio „Jaunoji 

gvardija" brigadininkas 
Eržvilko apyl. Ridikiškių k. l 

Juodaičių apyl. Pakarklių k.; mokytoja 
Eržvilko apy!. Pab~ržių k. 
!)ainių apyl. Smukučių k., malūno vedėjas 
Seredžiaus af>yl., liaudies gynėjas 
Stakių apyl. Šiaulių k., kolūkio „Gimtoji žemė" 

brigadininkas 
Eržvilko valsčiaus liaudies · gynėjas 
Šimkaičių valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi

ninkas 
Seredžiaus valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys . 
Eržvilko apyl. Balandžių k., Balandžių apylinkės 

DZDT sekretorius 
Dainių apyl. Antkalniškių k., Rotulių apylin

kės DZDT sekretorius 
Dainių apy-l. Meškininkų k. 

Girdžių apyl. Pavidaujo k. Pavidaujo apylinkės 
D2DT pirmininkas · 

Eržvilko apy!. Lenkčių k., Eržvilko valsčiaus 
milicijos įgaliotinis. 2uvo, sprogus padėtai 
minai 

,, 

NužudyII,10 
' data 

1947.VII.1 
1949.I.9 
1946 

1946.III.7 

1946.1.13 

1951.IV.27 

1945.VI.20 

1951.II.15 

1949.II.18 
1945· 
1945.X,20 

1949.V.3 

19/15.VI.8 
1947.II.26 ' 
1955 

1949.XI.22 

1945.X.5 

1945.XII.26 

1948.VI.18 
1951.IX.26 

1946 
1950.Xl.3 
1947 
1945.X.18 
1945.VI.8 
1951.VIIl.28 

1945.IV.5 
1945.VII.6 

1945.VI.8 

1946 

1948.IV.9 

1946.I.27 

1945.I.19 

1947.VI.7 
1947.IV.4 



~ o Ei!. 
Nr. 

378 

379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 

388 
389 

390 

391 

392 
393 
394 

395 
396 
397 

Pavardė, vardds, tėvo vardas 

Tamašauskas Kleopas, Dominiko 

Tamkus Stasys, Prano 
Tamošaitis Bronius, Petro 
Tamošaitis Jonas, Antano 
Tamošaitienė Ona, Juozo 
Tamošaitytė Petrė, Antano 
Tamošaitis Pranas, Juozo 
Tamošaitis Juozas, Petro 
Tamošaitis Petras, Antano 
Tamošaitis Vincas, Juozo 

Tlminskas Julius, Prano 
Tollušis Jonas, Kosto 

Totilas Antanas, Juozo 

Treinys Antanas, Prano 

Truskauskas Ričardas, Kazio 
Truskauskienė Petrė 
Tuševas 

Tutoraitis Vincas, Antano 
Tutoraitienė Juzė, Jono· 
Urbonas Antanas, Antano 

Am
žius 

19 

18 

18 
23 
50 
64 

37 

44 

22 

31 
36 

50 
55 
35 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Varlaukio apy!. Petkaičių k., Skaudvilės vals-
čiaus liaudies gynėjas 

Juodaičių apy!. Liucinavos k. 
Dainių apyl. Mantvilių k. 
Eržvilko apy!. Lentinės k., Balandžių apylin-

k~s DŽDT pirmininkas 

Eržvilko valsčiaus liaudies gynėjas 
Žindaičių apyl. Vertimų k. 

Vadžgirio mstl., Šimkaičių valsčiaus žemės 
komisijos pirmininko pavaduotojas 

VSK Jurbarko rajono skyriaus viršininka~ 
Eržvilko apy!. Avietiškių k., Paša\tuonio apy

linkės DŽDT pirmininkas 
Simkaičių valsčiaus DŽDT vykdomojo komite

to finansų skyriaus inspektorius. Prieš nužu
dymą buvo kankinamas 

Dainių apy!. Meškininkų k., Jurbarko valsčiaus 
milicininkas 

Eržvilko apy!. Čepaičių k., kolūkiečiai 

Šimkaičių valsčiaus milicijos operatyvinis įga
liotinis 

Varlaukio apy!. ir k. Liaudies gynėjo tėvai 

Eržvilko apy!. Butaičių k., Rimšų apylinkės 
DŽDT pirmininka.s 

Nužudymo 
data 

1946.I.15 

1947.11.14 
1946.IV.18 
1945. VIII.24 

1946.1.15 
1946.V.18 

1945.IX.17 

l\!50.XII.12 
l946.Vl.11 

}%0.11.20 

1')45.Vl.l 

1949.V.7 

1945.X.31 

1947.V.24 

1948.XII.15 
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398 Urbonavičius Antanas, Stasio 
399 Urbonaviečienė Ieva 
400 Urbonavičius · Petras, Stasio 
401 Urbšaitls Jonas, Jono 
402 Urbšaitls Marijonas, Jono 
403 Ūkas Jonas, Mykolo 
404 Ūkas Mykolas, Jono 
405 Ūmantas Antanas, Jono 
406 Vaitkus Antanas, Jono 

407 Vaivada Jonas, Jono 
408 Valaltis Juozas 

409 Valantlejus Pranas, Jono 
410 Vaznys Juozas Simo 

411 Vedernikovas 

412 Veverskis. Leonas, Antano 

413 Vilimas Julius, Martyno 

414 Viršilas Jonas, Jono 
415 Vlršillenė Marijona, Jono 
416 Viršilaitė Monika, Jono 
417 Visockas. Jonas, Antano 
418 Vitkauskas Ignas 
419 Vitkauskas Martynas, Igno 
420 Vitkauskas Jonas, Igno 
421 Vitkausklenė Anelė, Juozo 

422 Višinskis Bronius, Stasio 

41 

26 
57 
20 
36 
71 
40 
44 

30 
40 

40 
51 

27 

38 

41 

60 
20 
22 
45 

48 

Seredžiaus apyl. Padubysio k. 

VLKJS Seredžiaus valsčiaus sekretorius 
Raudonės valsčiaus karinio stalo viršininkas 
Kauno miesto milicininkas 
Seredžiaus apyl. Spruktų k., eigulys 

Eržvilko apy!. Rimšų k. 
Seredžiaus apyl., Padubysio apylinkės DZDT 

pirmininkas 
Stakių apy!. Pasnietalio k. 
Seredžiaus apy!. Klausučių k., Klausučių apy

linkės DZDT pirmininkas 
Eržvilko apy!. Rikiškių _k. 
Skirsnemunės apy!. Paantvardžio k., buvęs 

Paantvardžio rinkiminės apylinkės deputatas 
VSM Šimkaičių valsčiaus viršininko pavaduo

tojas 
Juodaičių apy!. Akmeniškių k., Akmeniškių 

apylinkės DZDT pirmininkas 
Stakių apy!. ir k., Raudonės valsčiaus liaudies 

,gynėjas 

Stakių apyl. Graužų k., dešimtkiemio įgalioti
nis. Naujakuriai 

Varlaukio apy!. Trakų k., liaudies gynėjas 

Armėniškių apy!. Burbiškių k., Pašilių apylin
kės DZDT pirmininkas 

Šilinės apyl. Naukaimio k. Vyras dirbo apylin
kės DZDT sekretoriumi 

Stakių apyl. Gudžiūnų k. 

1945.I.13 

1944.XI.30 
1946.VII.13 
1944.XII.31 
1945.I.17 

1947.IV.2 
1945 

1949.III.15 
1945 

1947.XII.16 
1947.III.29 

1945.VIl.20 

1948.X.12 

1945.Xl.11 

1948.IX.30 

1945.VIl.1 
1945 

1948.VII.10 

1948.III.14 



e., 
o 
N Ei!. 

Nr. 

423 

424 

425 

426 

427 
428 

429 
430 
431 
432 
433 

434 
435 
436 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Vyturys Antanas, Kazio 

Zaleckas Jonas, Simo 

Zaleckis Juozas, Kazio 

Zavelskis Dominikas, Prano 

Zdanavičienė Ona, Jono 
Zubrickas Antanas, Antano 

2:ėmaitaitis Juozas, Edvardo 
Zemaitaitienė Elzbieta 
Zemaitaitytė Anė, Juozo 
Zemaitaitytė Marta, Juozo 
Zemaitaitis Klemensas, Vinco 

2:itkauskienė Ona, Petro 
Ziūraitis Zenonas, Juozo 
Zukelis Kostas 

Adomaitis Jonas, Jono 
Adomaitytė Ona, Jono 
Alekna Antanas 
Aleknienė Stasė, Teofilio 
Aleksa Stasys, Juozo 
Aleksienė Anelė, Mykolo 

Am
žius 

37 

42 

38 

35 

35 
53 

49 
45 
16 
20 
25 

37 
18 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Skirsnemunės apy!. Naul<aimio k., švendriškių 
apylinkės D:ŽDT pirmininkas 

Juodaičių apy!. Gricių k., Akmeniškių apylinkės 
D:žDT pirmininko pavaduotojas 

Seredžiaus mstl., Seredžiaus kooperatyvo kepė

jas 
Girdžių mstl., Jurbarko valsčiaus milicijos įga

liotinis 
Šimkaičių mstl., kooperatyvo tarnautoja 
Veliuonos apy!. Zubrickų k., Kelmickų apylin

kės D:žDT sekretorius 
:Žindaičių apy!. Bandzinų II k. 

Paantvardžio apy!. D:ŽDT sekretorius, VLKJS 
narys 

Seredžiaus apy!. Naciūnų k. 
Šimkaičių apy!. Kniečių k. 
Seredžiaus mstl., VLKJS narys 

RASEINIŲ RAJONAS 

55 
19 
34 
24 
25 
64 

Viduklės apy!. Vejukų k. 
Viduklės pašto darbuotoja 
Girkalnio apy!. Rumšių k. 
Pagojukų apyl. Puknaičių k. 
Kalnųjų apy!. Pašaltuonio k., Trakinių apylin

kės DžDT pirmininkas 

Nužudymo 
data 

1947.XII.1 

1948.IV.15 

1944.XI.30 

1945.X.13 

1946.Vl.5 
1949.VI.22 

1952.V.5 

1945.I.20 

1946.Il.16 
1945.VII 
1945.VI.8 

1946.IX.16 

1944.XII.10 
1946.VIII.6 
1946.VII.2 

... -------~------------·- ----~-------~ ---------------------------------

w o 
r..,, 

7 
8 
g 

10 
11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 

Alešiūnas Antanas, Prano 
Ambrozaitis Jonas 
Ambrozaitienė Zosė, Jono 

Andrijaitis Bronius, Jono 
AndTijaitienė Elena, Antano 
Andriuška Stasys, Antano 

Anusevičienė Juzė 

Aputis Valius, Juozo 
Armonaitė 

Augevičius Zigmas 
Babickas Kazys 
Babickienė Aniceta 
Bagackas Jonas, Juozo 

Bagdonas Juozas 

Bakaitis Antanas, Viktoro 

Bakanas Benediktas, Kazio 

Bakanauskienė Rozalija, Vinco 
Bakanauskas Vladas, Benado 
Bakas Kazys, Antano 
Bakšys Vaclovas, Petro 
Bakutis Alfonsas, Domo 

Bakutis Jonas 

18 
25 
23 

32 
38 
49 

50 

19 

43 
43 
49 

52 

47 

49 

61 
26 
28 
22 
17 

Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Kalnujų apy!. šauklių k., Trakinių apylinkės 

D:ŽDT pirmininkas. Prieš nužudymą buvo kan
kinama,s 

Didžiulių apy!. Pakarklio l k., dešimtkiemio įga
'1iotinis 

Girkalnio apy!. Pašventupio k., buvęs liaudies 
gynėjas 

Girkalnio apy!. Karakurų k. Prieš nužudymą bu
vo kankinama, lavonas įmestas i šulinį 

Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Girkalnio apy!. Šilvų k., klubo-skaityklos vedėja. 

Prieš nužudymą buvo kankinama 
Ilgižių apy!. Rimgailių k. 
Ilgižių a·pyl. Daujotų k. Pakartas 

Ilgižių apy!. Rimgailių k., naujakurys, Betygalos 
valsčius žemės komisijos narys. Prieš nužudy

mą buvo kankinamas 
Betygalos apy!. Liktėnų k., kolūkio „Kelias i ko
munizmą" sandėlininkas 

Raseinių valsčiaus D:žDT vykdomojo komiteto 
instruktorius 

Betygalos valsčiaus D:žDT vykdomojo komiteto 
mokesčių inspektorius 

Betygalos apy!. Pilkalnio k., naujakuriai 

Betygalos apy!. Požečių k. 
Šiluvos valsčiaus liaudies gynėjas 
Nemakščių valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 

narys 
Paliepių apy!. Gervinės k., buvęs liaudies gynė

jas 

1947.VII.18 
1945.XI.24 
1945.XI 

1946.III.1 
1946.IV.3 
1946.II.20 

1948.III.26 
1947 

1947 
1946 

1944.XII.3 

1950.X.18 

1949.X.29 

1949.VIII.4 

1950.X.18 

1946.III.18 
1945.IV.10 
1946.IX.5 

1946.II.8 



~ Ell.. 
Nr. 

29 

30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 
31 
38 

39 
40 

41 

42 
43 

44 
45 
46 
47 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Balsys Kazys, Dominiko 

Baltaduonis Antanas, Broniaus 

Baltrušaltls Izidorius, Izidoriaus 
Baltrušaitienė Zosė, Rapolo 
Baltrušaltytė Danguolė, Povilo 

Banlenė-Andriukaitytė Ona, Kazio 

Barakauskas Ignas, Jono 
Barakauskas Stasys, Igno 
Baranauskas Jonas 
Baranauskas Juozas, Antano 

Bardauskas Petras, Dzido 
Bartkus Antanas, Jono 

Batvinis Jonas, Jono 

Begulytė Antosė 

Bendžlūnas Antanas, Antano 

Bentnorienė Antanina, Dzidoriaus 
Bersėnas Antanas, Juozo 
Bespalovas Karianas, Haritono 
Bespalovas Haritonas 

Am
žius 

40 

21 

25 
23 
21 

37 

72 
33 
21 
38 

41 
28 

47 

30 
28 

27 
42 
54 
14 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Betyg,a,los aipyl. Bmneikių k., naujakurys, akty
vistas 

Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na
rys nuo 1947.V 

Viduklės apy!. Molavėnų k. 

Ariogalos apy!. Pagojo k., kolūkio „Aušra" agro
nomė, VLKJS narė 

Kalnujų apy,!. Bliūdžių k. Prieš nužudymą buvo 
kankinama 

Viduklės apy!. Ardiškių k. 
Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Vosyliškio apy!. Valatkaičių k. 
žaiginio apy!. Rinkšelių k,, naujakurys, dešimt

kiemio įgaliotinis 
Alėjų apy!. Didvėjo k., dešimtkiemio įgaliotinis 
Žaiginio apy!. Tautušių k., šnipaičių apylinkės 

DŽDT pirmininkas 
K,alnujų apy!. Beržtų ik, Raseinių valsčiaus liau

dies gynėjas 
Ariogąlos apy!. Daugėliškių k. 
Raseinių apskrities žemės ūkio darbuotojų prof

sąjungos pirmininkas, VLKJS narys nuo 
1941.I, partizanų būrio „Keršytojas" kovotojas 
nuo 1944.VIII 

Paliepių apy!. Daumėnų k. Liko keturi vaikai 
Ilgižių apy!. šetkaimio k. 
Ilgižių apy!. ir k., Betygalos valsčiaus liaudies 

gynėjas 

~"--'---------------~~-.1..----~ ------------ -------

-, 
w o 
(Ji 

48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 
65 
66 
67 

68 

Bespalovas Michailas, Haritono 

Bespaloviis Estafijus, Prano 
Bespalovas Vikulijus, Benedikto 
Bespalovas Aleksiejus, Petro 
Bespalovas Filimonas, Aleksiejaus 
Bielskis Bronius, Jono 

Bielskis Jonas, Leono 
Bilienė Mikalina, Prano 
Bilytė Jadvyga, Baltramiejaus 
Bilytė Zofija, Baltramiejaus 
Borchertas Gustavas, Juliaus 
Borisovas Kondratijus, Nikitos 
Borisova Praskovija, Venedikto 
Borusas Stasys, Stasio 
Brazas Jonas 
Brimas Vytautas, Antano 

Bružaitė Ona, Petro 
Bružas Jonas, Zigmo 
Bružienė Valerija, Benedikto 
Bubulas Stasys, Mato 

Bučinskas Stasys, Boliaus 

69 Budrys Antanas, Adomo 
70 Buivydas Julius, Kazio 
71 Buivydienė Marijona, Jono 
72 Buivydas Feliksas, Juliaus 
73 Buivydaitė Janina, Juliaus 
74 Buitkus Povilas, Kleopo 

47 

22 
45 
56 
18 
41 

30 
60 
25 
16 
40 

30 
25 
29 

20 
62 
60 
38 

30 

58 
62 
51 
18 
17 
30 

Ilgižių apy!. Šetkaimio k., Šetkaimio apylinkės 
DŽDT pirmininko pavaduotojas 

Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Ilgižių apy!. Naujojo Šetkaimio k., liaudies gy

nėjo brolis. Naujakuriai 

žaiginio apy!. Sargelių k., dešimtkiemio įgalio
tinis 

Ilgižių apy!. Paliepių k. 
Raseinių apy!. Kebaičių k. Sodyba sudeginta su 

lavonais 

Alėjų apy!. Kaukėnų k. Pakartas 
Ilgižių apy!. Naujojo šetkaimio k. 

Girkalnio apy!. žemygalos k., naujakurys 
\>aliepių apy!. Paraseinių k. 
Žaiginio apy!. Naukaimio k. Demobilizuotas iš 

Tarybinės Armijos 
Kalnujų apy!. Pašaltuonio k. 
Žaiginio apy!. Rinkšelių k. 

Nemakščių mst!., apylinkės milicijos įgaliotinis, 

TSKP kandidatas 
Šiluvos apy!. Pyragių k. 1949.X.13 įstojo į kol

ūkį 

Ilgižių apy!. Daujotų k. Pakartas 
Girkalnio apy!. Vilaičių k., dešimtkiemio įgalio

tinis. Prieš nužudymą buvo žiauriai kankina
mas 

Viduklės apy!. Paskirtinio k., naujakurys 

Nužudymo 
data 

1947.IX.4 

1950.V.16 

1947.XII.27 

1956.V.4 

1948.Xl.8 

1947.X.3 

1946 
1946.IX,13 

1949.VII.5 
1950.III.30 

1945.XI.15 

1946.V.7 
1948.X.12 

1946.IX.1 
1945.1.18 
1945,VJ.18 
1945.Vl.10 

1945.X.12 

1947.IX.4 
1949.IV.19 

1946 
1948.II.22 

1949.II.10 
1944.XII.9 
1946.VII.26 
1948,IV.8 
1949.X.27 
1946.V.21 

1951.VIII.26 
1946.IX, 13 

1946.IX.5 

1949.X.15 

1949.IV.26 
1947.II 
1948.V.21 

1946.VIII.17 



1-::l 
Cll 

~ .... 

Ei!, 
Nr. 

75 

76 

77 

78 
79 
80 

81 
82 
83 

84 
85 

86 
87 

88 
89 
90 

91 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Bukauskas Antanas, Jono 

Bukauskas-Abukauskas Petras, Prano 

Bumbulis Alfonsas, Jono 

Burkša 
Burkšienė 
Bušeika Bronius, Antano 

Butkus Antanas, Kazio 
Butkus Antanas, Prano 
Butkus Petras, Stasio 

'. 

Butkus Pranas, Juozo 
Bužius Kazys, Simono 

Cepašilovas Leonardas, Aleksandro 
Cepašilovienė-Grubliauskaitė Irena, 

Stasio 
Chomskis Pranas, Aleksandro 
Chomskienė Ona, Kajetono 
čepaitytė 

Čepas Viktoras, Juozo 

92 Čepas Vladas, Viktoro 

93 

94 
95 
96 

97 
98 

99 
100 
101 
102 
103 

. 104 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 

Čiužas Algis, Prano 

Danapas Stasys, Jurgio 
Danielius Bronius 
Danielius Mykolas, Igno 

Danielius Vladas, Igno 
Danilovas Nikiforas, Suscijaus 

Damažeckas Benediktas, Jeronimo 
Damažeckienė Stasė, Kosto 
Damažeckaitė Ona, Benedikto 
Damažeckas Jonas, Martyno 
Damažeckienė-Liukinytė Ona, Prano 
Damažeckas Jonas, Broniaus 

Daujotaitė Jadvyga, Antano 
Daunorienė Zuzana 
Davainienė Marijona 
Deikus Juozas, Prano 
Deikus Petras, Juozo 
Demenčius Vincas, Silvestro 
Didjurgis Izidorius, Juozo 

Digrys Antanas, Kazio 
Dimša 
Dirmantas Adolfas, Domo 
Docka Jeronimas 
Dovydaitis Juozas, Juozo 

Am- ·l žius 

31 

39 

22 

39 
43 
33 

49 
47 

22 

22 
48 
47 

64 

24 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Girkalnio valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
žemės ūkio skyriaus vedėjas 

Ilgižių apy!. Rimgailių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Nemakščių apy!. Ylių k, Demobilizuotas iš Ta
rybinės Armijos 

Ilgižių apy!. Steponkaimio k. Kartu nužudyti 
penki vaikai 

žaiginio apy!. Pakalniškių k,, Šiluvos valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Ariogalos apy!. Grajauskų k. 
Ariogalos apy!. Čiužūnų k. 
žaiginio apy!. Papušynio k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas. Liko du vaikai 
žaiginio apy!. Vilkiškių k. 
Alėjų apy!. Jūkainių k., Jūkainių apylinkės 

DžDT sekretorius 
Raseinių apskrities paruošų darbuotojai 

Šiluvos apy!. Aušrinės k. Naujakuriai 

Viduklės mstl. Tėvas dirbo žemės skirstymo ko
misijos pirmininku. žuvo, sprogus įmestai į 
kambarį granatai 

Kalnujų apy!. Žagarės k. Kolūkio „Gintaras" na
riai 

Demobilizuotas iš Tarybinės Armijos 

Nu?.udymo 
data 

1948.X.12 

1946.X.4 

1947.IV.18 

1945 

1945.V.22 

1949.IX,21 
1950.XL20 
1945.V.9 

1946.IX.13 
1944.XII.9 

1945.XIl.3 

1948.VI.9 

1946.VI.3 

1952,VIIL 11 

------------------- ·----,:,-----

22 

44 

57 

54 
20 

39 
26 
3 

26 
24 
24 

27 
55 
60, 
30 
49 
76 
60 

43 
10 
59 
20 
52 

Raseinių valsčiaus paruošų agentas. Prieš nu
žudymą buvo kankinamas 
Nemakščių valsčiaus liaudies gynėjas 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Vosyliškio apy!. Sokiškio k., aktyvistas. Liko de-

vyni vaikai 
Trankfoių apylinkės DŽDT pirmininkas 
Šiluvos valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 

mokesčių agentas 
Girkalnio apy!. Milašaičių k., Milašaičių apylin
kės DŽDT deputatas. Prieš nužudymą buvo 
kankinamas 

Betygalos apy!. Vandžių k., Betygalos valsčiaus 
,liaudies gynėjas. Liko trys vaikai 
Ariogalos apy!. Šlapučių k., Šlapučių apylinkės 

DŽDT sekretorius, ,,Dubysos" kolūkio kom
jaunimo organizacijos sekretorius 

Girkalnio apy!. žemygalos k. 
Ariogalos apy!. Negirvos k, 
Girkalnio apy!. Tamsų k. 
Ilgižių apy!. Steponkaimio k. 
Alėjų apy!. Kaukėnų ik. 
Betygalos apy!. Norgeliškių k. 
Kai!1nujų aipy,l. Bliūdžių k., 1948.II-1949,Il Bliū

džių apylinkės DŽDT pirmininkas, vėliau kol
ūkio „Bebirva" pirmininkas 

Žaiginio mstl., naujakurys 
Nemakščių apy!. Macalių k. 
Ilgižių apy!. Žibulių k. 
VLKJS Ariogalos valsčiaus sekretorius 
Raseinių apskrities žemės ūkio kooperacijos pir-

mininkas, tarybinių partizanų ryšininkas nuo 
1943 m. 

1948,I.28 

1946.IX.5 
1945.II.16 
1945.VII.28 

1946.IX.1 

1948.VIII.21 

1945,VI.29 

1952.I.9 

1946.XIl.l 
1948,X,8 
1947.I.28 
1946 
1945.IX.23 · 
1949.VIIL2~ 
1949.IV.2 

1946.V.21 
1945.XI.21 
1949.IX.5 
1945 
1949.VIII.4 



w o 
c;o 

e., 

1s 

Ei!. 
Nr. 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 
133 

134 
135 
136 
137 

138 
139 
140 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Drapanauskas Bronislavas, Jono 
Drapanauskienė Jadzė, Remigijaus 
Drazdavičius Vaclovas, Kajetono 
Dubauskaitė Janina, Petro 
Dubinskas• Motiejus, Baltramiejaus 
Dubinskienė Ona, Kosto 
Dubinskis Mečislovas, Motiejaus 
Dukauskas Petras, Kazio 

Dzirkus Vladas, Antano 
Dzirkienė Matriona, Jono 
Dzirkus Aleksandras, Vlado 
Eidulis Mykolas, Mykolo 

Eimutis Bronius, Antano 
Eisinas Vincas, Prano 
Fedaras Viktoras, Jono 
Fedarienė Antanina, Viktoro 
Fijolkauskas .AJpolinaras, Prano 

Filimonova Bronė, Juozo 
Filimonovas Vladas, Antano 
Filipovas Vasilijus, Vasilijaus 
Gabšys Pranas, Antano 

Gaidamonis Mykolas, Mykolo 
Gaižauskas Albertas, Igno 
Gaižauskienė Zosė, Vinco 

141 Gaižius Antanas, Jono 
142 Gaižienė Genė, Jokūbo 
143 Gaižius Steponas, Jono 
144 Galinauskas Pranas, Antano 
145 Galinis Juozas, Adomo 
146 Galinienė Juzefa, Kazimiero 
147 Galinis Bronius, Juozo 
148 Gabšys Antanas 
149 Gapšys Juozas 
150 Gapšys Vladas, Prano 
151 Gavrilovas Semionas, Savelijaus 
152 Gečas Jonas 

153 Gedminas Jonas 

154 Gedvigas Eugenijus, Juozo 

155 Gedvigas Juozas 
156 Gelumbauskas Juozas, Broniaus 

157 Glinskas Pranas, Kazio 

158 Gorodeckis Kazys, Jeremijaus 
159 Goštautas Steponas -
160 Grajauskas Antanas, Kazio 

161 Grigaitis Domas, Vinco 
162 Grigalius Antanas, Antano 
163 Grigalienė Ona, Igno 
164 Grigalius Antanas, Antano 
165 Grigytė Stefanija, Kazio 
166 Grigytė Elena, Antano 

\ 

Am
žius 

45 
52 
25 
29 
45 
45 

9 
25 

38 
40 
15 
27 

23 
24 
52 
55 
46 

55 
18 
26 
45 

38 
38 

25 
22 
22 
17 
57 
65 
18 
51 

28 
36 

26 

18 

24 

28 

44 
26 
46 

46 
26 
25 

7 mėn. 
20 
21 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Nemakščių valsčiaus liaudies gynėjas 
Girkalnio apy!. žemygalos k. 
Ariogalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Pagojukų apy!. · Armonų k. Pakarta 
Girkalnio apy!. Milašaičių k., pašto skyriaus ve

dėjas 

Kalnujų apy!. Beržtų k., Paišlynio apylinkės 
DžDT deputatas 

Šiluvos apy!. Juškaičių k., Šiluvos valsčiaus liau
dies gynėjas 

Vosyliškio apy!. Meiliškių k., dešimtkiemio įga-
liotinis 

Nemakščių valsčiaus liaudies gynėjas 
Nemakščių valsčiaus milicijos įgaliotinis 
Kalnujų apy!. žagarės k., dešimtkiemio įgalioti-

nis 
Nemakščių apy!. Milžavėnų k., Nemakščių vals-

čiaus liaudies gynėjas. Liko du vaikai 
Ilgižių apy!. Neduolės k. 
Amatų mokyklos mokinys 
Šiluvos valsčiaus karinio stalo viršininkas 
Alėjų apy!. Užumedžio k., Viduklės valsčiaus 

DžDT pirmininkas 
Raseinių valsčtaus liaudies gynėjas 
Ilgižių apylinkės DžDT pirmininkas 

Ilgižių apy!. ir k., pieno perdirbimo punkto me-
chanikas 

Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Raseinių valsčiaus liaudies gynėjas 
Zaiginio apy!. Jankaičių k. Naujakuriai 

Šiluvos valsčiaus liaudies gynėjas 
Šiluvos apy!., naujakurys 
Nemakščių apy!. Milžavėnų k. 
Ariogalos miesto milicijos darbuotojas 
Ilgižių apy!. Leilių k. 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas. Mirė nuo 

sumušimo ir peršovimo 
Ilgižių apy!. Daujotėlių k., Bet~galos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
VLKJS Nemakščių valsčiaus komjaunimo ·sekre

torius, VLKJS narys nuo 1944.XI 
Eigulys 
Raseinių• apskrities DŽDT vykdomojo komiteto 

šoferis 
Ilgižių apy!. Daujotėlių k., liaudies gynėjas. 

Pakartas 
Žaiginio apy!. Pagirių k. 
Raseinių pramonės kombinato darbuotojas 
Kalnujų apy!. žagarės k., buvęs kolūkio „Gin-

taras" pirmininko pavaduotojas. Partizanų bū
rio „Keršytojas" ryšininkas nuo 1943 m. 

Kalnujų apy!. Rudžių k. 
Girkalnio apy!. Šilininkų k. Naujakuriai 

žaiginio apy!. Maižiškių k., VLKJS narė 
Šiluvos girinink/ios darbininkė 

Nužudymo 
data 

1946.X.4 
1946.XII.1 
1945.XII.11 
1948.VI.16 
1948.VIII.2 

1948.VI.4 

1946.III.21 
1947.II.20 

1946.XII.5 

1948.VIII.210 
1944.XII.10 
1947.VIII.23 

1946.III.5 

1949.IX.19 

1949.II.4 
1944.VII.23 

1947.IV.17 
1945.VII.15 

1945.VIl.17 

1946.IV.1 
1946.VII.26 

1945.IV.22 
1946.IX.20 
1948.IV.17 
1945.X.11 
1947 

1946 

1946.IV.8 

1947.VI.2 

1946 

1946.XI.24 
1946.V.16 
1952.VIII.11 

1949.IV.2 
1948.VIII.21 

1949.XII.10 
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Ei!. l Nr. Pavardė, vardas, tėvo vardas 

167 Grinius Juozas, Vinco 

168 Grockis Vaclova§, Antano 
169 Grockis Česlovas, Antano 
170 Gustams Bronius, Antano 

171 Ipkinas Dominikas, Mykolo 
172 Ipkinaitė Elena, Mykolo 
173 Ivanauskas Antanas, Stasio 

174 Ivanauskas Vincas, Stasio 
175 Jablonskis Vladas, Vlado 
176 Jackus Petras, Ipolito 

177 J ačunskas Adolfas, Martyno 

178 Jakaitis .Kazys, Kazio 
179 Jakaitis Vincas, Jono 
180 Jakaitienė Adelė, Tamošiaus 
181 Jakimovas Prokopijus, Igno 

182 Jančenka Antanas, Antano 
183 Jančenka Serafimas, Antano 
184 Jankauskas Adolfas 

185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 

193 

194 
195 

196 
197 
198 

199 
200 
201 

202 
203 

204 

205 
206 
207 

Jankauskas Aleksandras, Juozo 
Jankauskienė Julijona, Prano 
Jankauskas Vytautas, Aleksandro 
J ankauskas Donatas, Aleksandro 
Jankauskas Justinas, Aleksandro 
Jankauskaitė Marytė, Aleksandro 
Jankauskas Alfonsas, Aleksandro 
Jankauskas Juoza,s, Mato 

Janušis 

Januška Jonas 
Jarmašovas Mitrofanas, Charitono 

Jasinskas Viktoras, Juozo 
Jasiulytė Petrė, Vinco 
Jaskys Mykolas, Prano 

Jaskys Leonas, Prano 
Jaskys Kazys, Prano 
Jaškus Pranas, Jeronimo 

Jocius Antanas, Kazio 
Jocius Antanas, Vinco 

Jocius Bronius, Karolio 

Jocius Kazys, Viktoro 
Jocius Antanas, Viktoro 
Jodus Mečislovas, Benado 

Am
žius 

52 

23 
17 
22 

25 
20 
41 

46 
30 

44 

42 
33 
30 
46 

63 
43 
25 

51 
43 
18 
14 
10 
5 
2 

24 

48 

28 
23 
30 

23 
21 
37 

42 
53 

32 

21 
23 
23 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys Nužudymo 
data 

Girkalnio kooperatyvo pirmininkas. Prieš nužu- 1944.XII.5 
dymą buvo kankinamas 

Betygalos apy!. Liktėnų k. 

Girkalnio valsčiaus milicijos įgaliotinis. VLKJS 
narys nuo 1940.XII, 1940-1941 m. VLKJS 
Girkalnio valsčiaus sekretorius, nuo 1943.IX 
partizanų būrio „Keršytojas" ryšininkas, kom
jaunimo pogrindinio ko'miteto sekretorius 

Girkalnio apy!. Vilaičių k. 

Pagojukų apy!. Dabkaičių k., šnipaičių apylin-
kės DžDT pirmininkas 

Pagojukų apy!. Pikčiūnų k., naujakurys 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Ilgižių apy!. Zvėgų k., Betygalos valsčiaus liau

dies gynėjas 
Ilgižių apy!. Paliepiukti k., Daujotų apylinkės 

DŽDT sekretorius 
Ilgižių apy!. Mockūnų k., aktyvistas 
Ariogalos apy!. Pigainių k. , 
Grajauskų apylinkės DŽDT deputatė 
Ilgižių apy!. Šetkaimio k. Liko septyni vaikai. 

Vienas sūnus tuo metu dirbo liaudies gynėju 
Žaiginio apy!. Bisvainėlių vnk. 
Žaiginio 1aipyl. Burbiškių k. 
Pagojukų apy!. Puknaičių k., Betygalos vals

čiaus liaudies gynėjas 

1947.X.20 
1950.X.18 
1944.XIl.5 

1948.XI.14 

1946.V.25 

1948.Xl.28 
1945.Xl.9 
1944.Xl.23 

1952.VIl.26 

1946.IX.19 
1947.IX.1 

1944.XI.10 

1945.VIII.23 
1945.IX.23 
1945.II.15 

---~ ~-' ~----J~-~---"" 

Betygalos apy!. Diržionių k. Naujakuriai. Tėvas 
prieš nužudymą buvo kankinamas 

Viduklės valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
darbuotojas 

Betygalos apy!. Norgeliškių k., Betygalos apy
linkės DŽDT sekretorius 

Nemakščių mstl. 
Raseinių apskrities prokuroro pavaduotojas, 

TSKP narys nuo 1930 m. 
Betygalos valsčiaus milicijos įgaliotinis 
Alėjų apy!. Bagamolų k., kolūkio „Uralas" narė 
Paliepių apy!. Justinavo k., Pašlynio apylinkės 

DŽDT pirmininkas 
Paliepių apy!. Gervynės k. Raseinių valsčiaus 

liaudies gynėjai 
Ariogalos apy!. Šlapučių k., buvęs apylinkės 

DžDT sekretorius, kolūkio „Dubysa" narys 
Pagojukų apy!. Paliepiukų k. 
Girkalnio mstl., buvęs Surmantų apylinkės DŽDT 

pirmininkas. Nuo sumušimo tapo invalidu, vė
liau mirė 

Nemakščių apy!. Milžavėnų k., liaudies gynė
jo brolis 

Girkalnio apy!. Peldžiūnų k. Buvo atvykę atos
togų iš Tarybinės Armijos 

Didžiulių apy!. Verėdovaitės k., Didžiulių apy
linkės DŽDT tarybos pirmininko pavaduotojas, 
VLKJS narys 

1948.Xl.10 

1948.VII.8 

1944.Xl.24 

1946 
1946.XI.30 

1944.Xl.23 
1950.VI.6 
1945.VII.8 

1945.VII.12 

1952.1.9 

1948.IV.8 
1949.III.10 

1946.IX.20 

1947.I.9 

1944.XII.5 
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Ei!. 
Nr. Pavardė, vardas, tėvo vardas 

208 Jocius Pranas, Kazio 

209 Jocius Pranas, Petro 

210 Jokubauskas Tadas, Petro 
211 Jonyla Pranas, Antano 

212 Jucevičius Bronius, Antano 

213 Jucius Juozas, Antano 
214 Jucius Antanas 

215 Jukinas Domas, Mykolo 

216- Jukna Pranas, Juozo 

217 Jurgaitis Alfonsas, Kazio 

218 Jurgilas Bolius, Antano 
219 Jurkėnas Vladas, Petro 

220 Jurkšas Juozas, Povilo 
221 Juozapaitienė Emilija, Jurgio 
222 Juzikis Pranas, Jurgio 

223 . Kacevičius Pranas, Antano 

224 Kairaitis Jonas, Jeronimo 

·-----~.'-

Am
žius 

19 

37 

48 

26 

39 
47 

25 

45 

23 

41 
44 

19 
40 
37 

50 

50 

225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

Kalvaitis Kazys,· Jono 30 
Kaminskas Antanas, Adomo 40 

233 

234 
235 
236 
237 
238 

239 
240 
241 
242 

243 

244 

245 

Kamlnskas Jonas, Jono 18 
Kaminskas Pranas, Antano 
Kantautas 
Kara!iauskas Vladas, Antano 20 
Karašauskas Jonas, Ipolito 24 
Kareivienė-Zarunsklenė Rozalija, Jono 63 

Karkonas Pranas, Vinco 38 

Karpynas Leonas, Vinco 27 
Karpius Antanas, 34 
Karpius Kazys, Stasio 16 
Karpius Leonas, Jono 26 
Karta!iovas Vasilijus, Mykolo 30 

Kasijanas Eugenijus 
Katavičiu.s Bronius 38 
Katavičienė Teklė 30 
Kavaliauskas Antanas, Karolio 

Kavaliauskas Juozas, Juozo 24 

Kavaliauskas Vladas, Povilo 39 

Kazakevičius Mykolas, Prano 39 

246 Kazaitis Juozas, Kazio 38 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

VLKJS Raseinių apskrities komiteto instrukto
rius, VLKJS narys nuo 1945.VII 

Kalnujų apyl. Pašaltuonio k., buvęs liaudies 
gynėjas 

Viduklės apy!. Vailabų k. 
Girkalnio valsčiaus DžDT vykdomojo komiteto 

sekretorius, TSKP kandidatas 
Viduklės apy!. Kampaičių k., kolūkio „Šešuvis" 

brigadininkas, VLKJS narys 
Viduklės apy!. Pašešuvio k., naujakurys 
Nemakščių apy!. Balandžių . k., Balčių apylinkės 

DžDT deputatas 
Betygalos apy!. Ugionių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Paliepių apy!. Daumėnų k.,, Raseinių valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Betygalos apy!. Vagupių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Viduklės apy!. Paupio k., naujakurys 
Žaiginio apylinkės milicijos įgaliotinis, vyresny-

sis seržantas, TSKP narys 
Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Šiluvos apy!. Lyduvėnq gelež. st. 
Girka.lnio apy!. Plingių k., Juodkėnq apylinkės 

DžDT pirmininkas, buvęs liaudies gynėjas 
Ilgižiq apy!. Ilgižiukų k., Ęetygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas. Liko penki vaikai 
Ilgižių apyl. Skirvainiq k. 

Nemakščių apy!. Pagojo k., naujakurys 
Šiluvos apy!. Varkalių k., naujakurys 
Paliepių apy!. Gervynės k., paruošq agentas 
Pagojukq apy!. 
Ariogalos rajono liaudies gynė.jas 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Nemakščiq apy!. Smulkių k., naujakurė. Sūnus 

dirbo liaudies gynėju. Namas buvo sudegintas 
Paliepių apy!. Burgaičių k., Nemarčionių apy

linkės DžDT pirmininkas. Prieš nužudymą bu
vo kankinamas 

Šiluvos apy!. Medingių k. 
Šiluvos apy!. Žalpių k. 
Šiluvos apy!. Velpesių k. 
Raseinių rajono liaudies gynėjas 
Alėjų apy!. Šienlaukio k., Alėjq apylinkės DŽDT 

pirmininkas 
Ilgižių apy!., liaudies gynėjas 
Vosyliškio apy!. Liaubarų k., kelių darbininkas 

Ariogalos apy!. Negirvos k., Lenčių apylinkės 
DžDT pirmininkas, Kėdainių apskrities DžDT 
vykdomojo komiteto deputatas 

Ilgižių apy!. Skirvainių k., Betygalos valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Vosyliškio apy!. Aukštuoliukq k., dešimtkiemio 
įgaliotinis, naujakurys 

Betygalos apylinkės milicijos įgaliotinis, TSKP 
narys 

Nužudymo 
data 

1950.V.5 

1947.XI.7 

1946.VI.15 
1950.V.5 

1951.IX.9 

1948.II.7 
1947.IV 

1948.XI.14 

1945.VII.12 

1945.II.16 

1947.IX.23 
1948.I.26 

1946.VI.15 
1948.VI.29 
1945.XII.1 

1945.X.12 

1947 

·-'"~-----"" 

1946.IX.26 
1945.XII.30 
1945.VIII.8 
1945 
1951.II.28 
1947.IX.4 
1945.VI 
1947.XI.12 

1945.VII.16 

1947.1.19 
1947.II.20 
1946.III.24 
1951.X.5 
1946.Ul.3 

1945.VII 

1948.X.8 

1945.Il.15 

1946.VIII.23 

1949.X.8 

Girkalnio apyl. Pabebirvio k., dešimtkiemio įga- 1945.XII.2 
liolinis, naujakurys 
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Eil. 
Nr, 

247 

248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 

255 

256 
257 

258 

259 
260 
261 

262 

263 

264 

265 

266 
267 
268 
269 

270 

271 

272 
273 
274 
275 
276 
277 

278 
279. 

280 
281 
282 

283 

284 
285 
286 

287 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Kazbaras Antanas, Stasio 

Kazbaras Petras, Aleksandro 
Kazbarlenė Elena 
Kazbaraitė Elena, Petro 
Kazlauskas Jurgis, Jono 
Kelp§a Zigmas, Antano 
Kelpša Antanas 
Kerlnas Jonas, Jakovo 

Kerinas Mykolas, Jurgio 

Klmontas Mykolas, Antano 
Klseliova Antanina 

Kybartas Pranas, Kasparo 

Klapatauskas Petras 
Kleiva Povilas, Petro 
Klenauskas Anicetas, Juozo 

Kliauba Jonas, Jono 

Klikna Jonas 

Kodakas Antanas, Stasio 

'4_:--

Kodokas Jonas, Jokūbo 

Komikas Jonas, Jono 
Kozikis Vladas 
Kovaliovas Jakovas, Kirilo 
Kravcova Anastazija 

Krištopavičius Antanas 

Kučinskas Pranas 

Kučmanas Fiodoras, Nikalojaus 
K11čmanienė Veronika, Rapolo 
Kulikauskienė Marijona, Juozo 
Kulikauskas Feliksas, Stasio 
Kulikauskas Petras, Stasio 
Kulišauskas Jurgis, Jurgio 

Kunickas Antanas, Antano 
Kurganovas Vasilijus, Ivano 

Kursevičius Juozas, Jono 
Kuzeris Antanas, Martyno 
Kveselys Juozas, Juozo 

Kvieškus Kazys 

Kviečiūnas Juozas, Vinco 
Kviečiūnienė Ona, Prano 
Kv:ietkus Stasys, Antano 

Laurynas Antanas, Lauryno 

Am
žius 

24 

55 
50 
18 
57 
18 

26 

56 
32 

57 

20 
26 
21 

30 

52 

38 

49 

21 

47 
39 
57 
21 
20 
18 

41 
29 

29 
42 
54 

29 

35 
37 
45 

41 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Ilgižių apy!. Skirvainių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Pagojukų apy!. Puknaičių k. Sūnus dirbo liau

dies gynėju 

žaiginio apy!. Žalakių k., pienines sargas 
Nemakščių valsčiaus pionierių vadovas, VLKJS 

narys nuo 1945.XI 
Šiluvos apy!. Bagušiškių k., kalėjimo prižiūrė

tojas 
Raseinių apy!. Pareigių k., Klusų apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Betygalos apyl. Kimantų k. 
Šiluvos apy!. Skaraitiškių. k. Atvykusi iš Vil

niaus atostogauti pas gimines 
Girkalnio apy!. Šilininkų k., 1940-1941 m. ir 

1944-1946 m. Raitininkų apylinkės DŽDT pir
mininkas 

Nemakščių valsčįaus liaudies gynėjas 
Girkalnio valsčiaus liaudies gynėjas 
Didžiulių apy!. Mituvos k., Surmantų apylinkės 

DžDT sekretorius, VLKJS narys nuo 1940 m. 
Šiluvos valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
mokesčių inspektorius 

Viduklės valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto 
darbuotojas 

Ilgižių apyl. Agelaičių k. Namas su lavonu su
degintas 

" 

Paliepių apy!. Slabados k., naujakurys, Didžio-
jo Tėvynės karo invalidas 

Ilgižių apy!. Paliepių k., liaudies gynėjas 
Girkalnio valsčiaus karinio stalo viršininkas 
Ilgižių apy!. Lepšiškių k., naujakurys 
Šiluvos apy!. Juškaičių k., pakeleivė, apsistojusi 
nakvynei 
Šiluvos valsčiaus liaudies gynėjas. Prieš nužu
dymą buvo kankinamas 

Ilgižių apy!. Lepšiškių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Viduklės apy!. Blinstrubiškių k., naujakuriai 

Ilgižių apy!. Šilų k. 

Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS 
narys nuo 1945.III · 

Ilgižių apy!. Budraičių k. 
VSM Raseinių apskrities komiteto darbuotojas, 

jaunesny~s leitenantas 
LKP Žaiginio valsčiaus partorgas, TSKP narys 
Paliepių apy!. Gūrų k., dešimtkiemio įgaliotinis 

Pa,gojukų ,aipyl. Raikavo.s k., Bedančių aipylinkės 
DžDT pirmininkas 

Ariogalos apy!. Ąžuolytės k., Šlapučių apylinkės 
DžDT pirmininkas, TSKP narys nuo 1948 m. 

Pagojukų apy!. Puknaičių k. Liko septyni vaikai 

Girkalnio apy!. žvirgždžių k., Girkalnio apylin
,kės DžDT pirmininko pavaduotojas, Kovo 
8-osios vardo kolūkio narys. Sukapotas kir
viu 

Ariogalos apy!. Negirvos k., aktyvistas 

Nužudymo 
data 

1945.II.16 

1948.IV.23 
1946.VIII.6 

1947.VIII.24 
1946.IV.8 

1948.II.21 

1946.II.9 

1946.IX.17 
1947.VIII.18 

1946.XI.6 

1946.III.5 
1945.IX.19 
1944.XII.16 

1949.IV.11 

1946.V.29 

1949.!X.1 

_,-; _____ _ 

1947.IX.9 

1949 

1945.X.12 
1947.II.20 

1945.V.15 

1945.X.12 

1947.XI.4 
1949.VI.24 
1949.IV.26 

1945.XJ.11 

1945.IV.18 
1945.VII.20 

1948.I.26 
1947.VIII.12 
1950.V.3 

1949.II.19 

1945.II.15 
1945.I.20 
1950.II.1 

1948.X.8 
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Eil. l Nr. Pavardė, vardas, tėvo vardas 

288 Lazdauskas Antanas, Dzidoriaus 

289 Lazdauskas Juozas, Jono 
290 Lazdauskas Jonas, Juozo 

291 Lazdauskas Petras, Juozo 
292 Legeckas Juozas, Liudviko 

293 Legeckas Vladas 
294 Lekavičienė Stasė, Prano 

295 lembutls Petras, Jono 

296 Lepikas Jonas, Jono 
297 Lepikas Petras, Jono 
298 Lepikienė Anelė, Kazio 
299 Levickas Petras, Vinco 
300 Llčkus Vincas, Prano 
301 Llukimas Myko1as, Vlado 
302 Liukimas Liudas, Vlado 
303 Lukauskienė Ona, Kazio 
304 . Lukminas Vaclovas, Benedikto 
305 lukminienė Pranė, Antano 
306 Lukoševičius Antanas, Motiejaus 

307 Lukoševlčiūtė Zofija, Antano 
308 Lukošius Kazys 
309 Macevlčius Aleksas, Prano 

310 
311 
312 
313 
314 
315 

316 
317 
318 
319 

320 
321 

322 

323 
324 

325 
326 

327 
328 
329 
330 

Mačenskas Jonas 
Mačensklenė Teklė, Kajetono 
Mačenskas Antanas, Jono 
Mačenskas Juozas, Jono 
Mačenskaltė Valė, Jono 
Mankus Vladas, Jono 

Marcinklenė Ona, Vinco 
Marcinkus Antanas, Jono 
Marclnkus Povilas, Petro 
Markelytė Ona, Prano 

Marozas Vladas, Adomo 
Marozas Stasys, Vlado 

Masaitytė Marijona, Antano 

Masaitytė Elena, Antano 
Masėlskls Juozas, Jono 

Matelys Juozas, Viktoro 
Mazlllauskas Petras, Prano 

Mažeika Pranas, Antano 
Mažeika Vytautas, Prano 
Mažintas Antanas, Dominika 
Mlceika Vladas, Adomo 

~= 

Am
žius 

51 

46 
21 

25 
50 

23 

39 

20 
33 
22 

34 
21 
19 
40 
59 
56 
39 

38 
45 
37 

25 

66 

21 
42 

48 
21 

37 

20 
23 

41 
55 

56 
25 
38 
26 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Girkalnio apy!. Peldžiūnų k., kooperatyvo ve
žėjas 

Viduklės apy!. Trepėnėlių k. 
Raseinių valsčiaus milicininkas, VLKJS narys 

nuo 1946.VII 
Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Alėjų apy!. ir k., Didžiojo Tėvynės karo inva

lidas 
Pagojukų apyl. Puknaičių k., aktyvistas 
Ariogalos apy!. Molupių k., apylinkės DŽDT 

deputatė. Liko du vaikai 
Nemakščių apy!. Medekšinės k., buvęs liaudies 

gynėjas 
Girkalnio apy!. Peldžiūnų II k. 
Girkalnio apy!. Peldžiūnų k., Griaužų apylinkės 

DŽDT pirmininkas 
Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Žaiginio apy!. Vilkiškių k., naujakurys 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjai 

Paliepių apy!. Beržtų k. 
Ilgižių apyl. Steponkaimio k., kolūkio „Pergalė" 

nariai 
Pagojukų apyl. Poškaičių k., Saugailių apylinkės 

DŽDT pirmininkas 
Ilgižių apy!. Zacišių k. 
Ilgižių apy!. Tauručių k., samdinys 
Didžiulių apy!. Rūšiškių k., buvęs Girkalnio 

valsčiaus liaudies gynėjas. Pakartas 

Pagojukų apy!. Liulių k. 

Viduklės valsčiaus milicijos operatyvinio sky-
riaus įgaliotinio pavaduotojas, leitenantas 

Ilgižių apy!. Butaičių k. Lavonai sudeginti 

Šiluvos valsčiaus liaudies gynėjas 
Girkalnio apy!. Vilaičių k. Atvykusi iš Kau

no pas gimines Buivydus ir kartu su jais nu
žudyta 

Betygalos apy!. Paturkšlio k., Jakaičių apylin
kės DžDT deputatas, kolūkio „Jaunoji gvar
dija" narys. Prieš nužudymą buvo kankina
mas. Stasys - Betygalos valsčiaus milicijos 
įgaliotinis 

Didžiulių apy!. Sunnantų k. Brolis dirbo apy
linkės DŽDT pirmininku 
VLKJS narė, nuo 1946 m. pionierių vadovė 

Šiluvos valsčiaus liaudies gynėjas,VLKJS narys 
nuo 1940.VII. Partizanų būrio „Keršytojas" 
ryšininkas nuo 1942.X 

Girkalnio apy!. Peldžiūnų II k. 
Ariogalos apy!. Šlapučių k., buvęs Šlapučių 

apylinkės DžDT pirmininkas. Pirmasis kolūkio 
„Dubysa" narys 

Betygalos mstl. 
Betygalos valsčiaus liaudies gyneias 
Viduklės apy!. Numgalių k., naujakurys 
žaiginio apy!. Rinkšelių k., buvęs Vainotiškių 

apylinkės DžDT pirmininkas 

,~~4.\.lii&! m -

Nužudymo 
data 

1948.VIII.23 

1947.IV.16 

1945.VII.5 
1945.XI.7 

1946.VIII.6 
1945.VII.9 

1945.VI!.19 

1944.XII.24 
1947.I.9 

1946.IX.16 
1946.IX.13 
1946.IV.1 
1947 
1947.XI.8 
1950.III.31 

1945.XII.21 

1947.IX.4 
1945 
1948.VI.2 

,,~ 

1950.Xl.10 

1946.VI.15 

.1949.IX.'7 

1946.V.21 
1948.V.21 

1949.VII.14 
1945.V.9 

1949.II.9 

1946.II).21 

1944.XII.16 
1953.VII.20 

1946.VII.30 
1945.II.16 
1948.I.20 
1946.IX.13 
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Nr. 

331 
332 

333 

334 

335 

336 
337 

338 

339 

340 
341 
342 
343 
344 

345 

346 

347 

348 

349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 

360 
361 

362 

363 
364 
365 
366 
367 

368 
369 
370 
371 
372 
373 

Pavardė-, vardas, tėvo vardas 

Mickūnas Leonardas, Ferdinando 
Mickus Benadas 

Mikalauskas Zenonas, Jono 

Mllingis Jonas, Motiejaus 

Mirončikas Domas, Malu 

Miržvinskienė Antanina, Martyno 
Mykolaitis Pranas, Prano 

Mockaitis Antanas, Mykolo 

Mockevičius Juozas, Jono 

Mockus Antanas, Jurgio 
Mockienė Marijona, Viktoro 
Mockus Juozas, Felikso 
Moc).<us Forttmas, Felikso 
Mockus Petras, Petro 

Mock11s Stasys 

Molotokas Pėlras, Aleksandro 

Molotokas 

Morkus Kazys, Edvardo 

Morkuvienė Liudvika, Kazio 
Nacys Adolfas 
Nacienė Ona 
Nagrockis Vladas, Stasio 
Naštakas Antanas, Jono 
Naumova Jefimija, Markelio 
Naumova Elena, Jono 
Naumovas Terentijus, Afanasijaus 
Novogrockls- Vladas, Liudviko 
Navlckls Kazys,' Kazio 
Nekrošius Jurgis, Vinco 

Nemeikšis Ignas, Benado 
Norkus Juozas, Vinco 

Orentas Pranas, Antano 

Osteika Petras, Prano 
Ostelka Povilas, Stasio 
Pal§auskas Juozas, Juozo 
Pal§auskienė Antanina, Kazio 
Palubinskas Antanas, Alekso 

Palubeckienė Antosė 

Palubeckle.nė Ieva, Jono 
Palubeckienė-Griciūtė, Aleksandra 
Patapavlčius Česlovas, Jono 
Paulauskas Juozas, Mataušo 
Paulauskas Vacys 

Am
žius 

19 

38 

44 

40 

24 
31 

21 

39 
45 
45 
39 
24 

20 

39 

33 

57 
36 
40 
41 
44 
71 
35 
18 
47 
35 
43 

51 
47 

30 

50 
20 
43 
46 
28 

27 
59 
20 
38 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Ariogalos mstl., batsiuvys 
Didžiulių apy!. Ražaičių k., buvęs liaudies gy

nėjas 
Ariogalos apy!. Gėluvos k., kolukio „Tarybinis 

kelias" pirmininkas, TSKP narys nuo 1943 m., 
Didžiojo Tėvynės karo partizanas 

Ilgižių apy!. Agelaičių k., Agelaičių apylinkės 
DŽDT pirmininkas 

Vosyliškio apy!. Valatkaičių k., Valatkaičių ta
rybinio ūkio ūkvedys 

Viduklės apy!. Paviduklio k. 
Girkalnio apy!. Tarosų k.,, clešimtkiemio įgalio

tinis 
Šiluvos valsčiaus milicininkas. Prieš nužudymą 

buvo kankinamas 
Paliepių apyl. Justinavos k., Raseinių valsciaus 

liaudies gynėjas 
Kalnujų apyl. žagan~s k., Kalnujų apylink,'s 

DžDr pirmininkas 
Šiluvos apyl. Juškaičių k. Abu prieš nužudymą 

buvo žiauriai kankinami 
Viduklės apy!. Smeltynės k., Kempalių apylin

kės D:ŽDT pirmininkas 
Girkalnio valsčiaus liaudies gynėjas. Prieš nu
žudymą buvo kankinamas 

Šiluvos apy!., Lyduvėnų geležinkelio stoties tar
nautojas 

VRLK Raseinių apskrities milicijos skyriaus mi
liciuiukas 

Girkalnio apyl. Milašaičių k., Milašaičių apy
linkės D2;DT pirmininkas. Prieš nužudymą bu
vo ikankinamas 

Girkalnio apy!. Vilaičių k. 
Girkalnio apyl. Mikaičių k. 

Šiluvos apy!. Pyragių k. 
Pagojukų apy!. 
c;iluvos apy!. Juškaičių k. 

:Žaiginio apyl. Gintaučių k. Liko penki vaikai 
Didžiulių apy!. Verėdovaitės k., naujakurys 
žaiginio apy!. Naukaimio k., Šiluvos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Arioga,los valsčiaus_ liaudies gynėjas 
Žaiginio apy!. Maižiškių k., kolūkio „Vienybė" 

sargas 
Girkalnio valsčiaus D:ŽDT mokesčių inspektorius. 

Nuo. 1943 m. partizanų būrio „Keršytojas" ry
šininkas, VLKJS narys 1943.XI -- 1946.IX 

Girkalnio apylinkės D:žDT sekretorius 
Raseinių valsčiaus liaudies gynėjas 
Ariogalos apy!. Putrių k., Ariogalos valsčiaus 

D:ŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas 
Nemakščių apy!. Smulkių k., Smulkių apylinkės 

D:ŽDT sekretorius 
Vidu!klės apy!. Kempalių k. 
Viduklės mstl. Liaudies gynėjo šeima 

Raseinių apy!. Dainelių ik. Pakartas 
:Žaiginio apy!. Vilkiškių k. Liaudies gynėjai 

Nužudymo 
data 

1947.X.20 
1948.IV.15 

1955.IV.14 

1945.VII.7 

1946.XI.4 

1948.IX.3 
1948.XI.14 

1945.IV.11 

1945.V.10 

1947.VlJl.23 

1947.XI.10 
1947 
1944.XII.24 

1946.VI.10 

1948.VI.29 

1945.X.6 

1949.X.26 

1948.XI.14 
1950.XI.9 

1946.X.7 
1946.XI.8 
1947.Il.20 

1946.Ill.21 
1947.X.18 
1947.VI.7 
1946.IX.13 

1944.XI.10 
1949.XI.10 

1951.VII.27 

1952.II.8 
1946.IV.1 
1945.X.26 
1946.V.9 
1945.V.27 

1947.IV.25 
1948.I.25 

1949.II.10 
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374 
375 

376 

377 

378 
379 

380 

381 

382 
383 

384 
385 

386 
387 
388 
389 

390 
391 

392 
393 

394 
395 

396 
397 

398 
399 

400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 

408 
409 

410 
411 
412 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Petraltienė Juzė, Juozo 
Petraitis Vytautas, Liudo 

Petrauskas Jonas 

Petrauskas Jonas, Juozo 

Petrauskas Pranas, Juozo 
Petrauskas Pranas, Povilo 

Petrauskas Rapolas, Antano 

Petrauskas Romas 

Pijoraltis Vincas, Jurgio 
Plučas Antanas, Domo 

Pocius Jurgis, Jurgio 
Poška Kazys, Mato 

Po~kus Jonas; Jono 
Poškūnas Jonas, Vinco 
Pukinas Juozas, Antano 
Pukinlenė Bronė, Petro 

Pulkys Juozas, Jono 
Puodžiulis Povilas, Viktoro 

Purvineckienė Marytė, Jono 
Račas Antanas, Antano 

Račas Stasys, Benado 
Račas Algirdas, Stasio 

Račienė Anelė, Juozo 
Račkauskas Petras, Jono 

Račkus Kazys, Petro 
Račkus Antanas, Kazio 

Rakauskas Jonas, Lauryno 
Rakauskienė Antanina, Prano 
Rakauskaitė Ona, Jono 
Rakauskaitė Stasė, Jono 
Rakauskas Liudvikas, Jono 
Rakauskas Kazys, Jono 
Ramanauskas Konstantinas, Jurgio 
Ramanauskas Pranas, Dominiko 

Ramanenko Juozas, Konstantino 
Ramanenko Vladas, Juozo 

Ramoška Antanas, Petro 
Raščiauskytė Ona, Kazio 
Raudys Jonas, Kazio 

Am
žius 

46 
23 

39 

53 

63 

48 

43 

28 
23 

42 
13 

28 
52 
65 
21 

36 
41 

46 
18 

39 
8 

33 
:l8 

50 
22 

40 
37 
16 
10 
12 
8 

51 
56 

76 
23 

26 
24 
50 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Viduklės apy!. Paalsio k. 
žaiginio apy!. Tautušių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas · 
Betygalos apy!. Berteškių k. Dirbdamas Berteš

kių apylinkės DZDT pirmininku, buvo sumuš
tas, susirgo ir po dvejų metų mirė 

Ilgižių apy!. Tilindžių k., dešimtkiemio įgalio
tinis 

Didžiulių apy!. Pakarklio k. 
Ilgižių apy!. ir k., buvęs apylinkės rinkiminės 

komisijos pirmininkas, Betygalos valsčiaus že
mės komisijos narys, dešimtkiemio įgaliotinis, 
Raseinių liaudies teismo tarėjas 

Betygalos apyl. Liktėnų k., Betygalos apylin
kės DŽDT tarybos sekretorius, žemės komi
sijos pirmi.ninkas. Liko aštuoni vaikai 

Žaiginio apyl. Antanavas k., Vaikštaičių apy
linkės DžDT pirmininkas, naujakurys. Liko 
penki vaikai 

Ilgižių apy!. Neduolės k., naujakurys 
Viduklės apy!. Numgalių k., Viduklės valsčiaus 
žemės komisijos pirmininkas 

Paliepių apy!. Pareizgupio k. 
Betygalos apy!. Valeravos k. Lavonas įmestas 

i upelį 
Alėjų apy!. Plauginių k. 
Žaiginio apy!. Rinkšelių k., naujakurys 
Viduklės mstl. Liaudies gynėjo šeima 

LKP Nemakščių valsčiaus partorgas, TSKP narys 
Girkalnio apy!. Plingių k., Juodkėnų apylinkės 
DZDT pirmininkas. Liko keturi vaikai 
Paliepių apy!. Paraseinių k. 
Didžiulių apy!. Surmantų k., Girkalnio valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Girkalnio apy!. Milašaičių k., Kauno miesto III 

milicijos skyriaus milicininkas, atvykęs atos
togų 

Sužeista mirė ligoninėje 
Pagojukų apy!. Kaulakių k., kelių meistras, de

šimtkiemio įgaliotinis 
Ariogalos apy!. Rajinčiškių k., Ariogalos vals

čiaus žemės komisijos pirmininkas. Kauno 
antifašistinės sąjungos „Už Tėvynę" narys 
nuo 1943 m. Sūnus Antanas~ Betygalos vals
čiaus liaudies gynėjas 

Raseinių apy!. Kebaičių k. Sodyba sudeginta. 
Šeima išžudyta peiliais. Liko gyvas tik vie
nas sūnus 

Ilgižių apy!. Ročių k., naujakurys 
Girkalnio apy!. Pramedžiavos k., Mikaičių apy

linkės DZDT pirmininkas 
Raseinių apy!. Pakapurnio k. 
Kalėjimo prižiūrėtojas. Prieš nužudymą buvo 
!kankinamas 

Nemakščių apy!. Smukėnų k., liaudies gynėjas 
Ilgižių apy!. Paliepių k. 
Raseinių apskrities DžDT vykdomojo komiteto 

sekretorius 

Nužudymo 
data 

1945.VI.26 
1947.V.14 

1950 

1949.X.8 

1946.V.30 
1946.VIII.25 

1944.XI.30 

1946.VIII.7 

1949.IV.19 
1945.Xl.18 

1949.IX.30 

1945.IX.24 
1946.IX.13 
1948.VII.20 

1949.VIII.4 
1945.Xll.l 

1949.X.27 
1948.XII.23 

1948.VIII.21 

1948.X.1 
1950.II.14 

1945.V.9 

l 948.II.21 
1948.II.25 
1948.II.21 

1946.X.20 
1949.II.4 

1946.VI.10 
1944.XII.3 

1946.VI.15 
1945.VII.5 
1945.II.4 

,,~ 
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413 

414 

415 
416 

417 

418 

419 
420 
421 

422 
423 

424 

425 
426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 
433 
433a 
434 
435 

436 
437 
438 
439 
440 
441 

442 
443 

444 
445 

446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Razbadauskas Juozas, Broniaus 

Reinikovas Petras, Sidaro 

Rekliavičius Stasys, Prano 
Rekštys Leonas, Kazio 

Remeika Vytautas, Jono 

Remeikis Antanas, Jono 

Rimnickas Antanas, Antano 
Rimkus 
Rimkutė Stefanija, Jono 

Rimkūnas Jonas, Kazio 
Rimkūnienė Eleonora, .Juozo 

Rudžianskas Jonas, Domo 

Rudžianskas Mykolas, Domo 
Rugevičius Zigmas, Jono 

Rugienis Antanas, Jono 

Rugys Antanas, Kazio 

Rukas Stasys, Koslo 

Rumšaitė StasĖ', Juozo 

Rusas Jonas, Jono 

Sabonaitis Juozas, Prano 
Saltonaitė Irena, Antano 
Saltonienė Marijona, Kazio 
Saltonas Aleksandras, Antano 
Saltonas Pranas, Vinco 

Saunoris Stasys, Igno 
Selvenis Petras 
Semaška Silvestras, Prano 
Semaškienė Elena 
Semaškaitė Teresa, Silvestro 
Semaška Vaclovas, Silvestro 

Sinkus Kazys, Antano 
Sirtautas Ipolitas, Kajetono 

Siudikas Stasys, Prano 
Siudikienė Zosė, Silvestro 

Sokas Jonas, Jono 
Sokienė Domicelė, Antano 
Solovjovas Pamfilas, Leontijaus 
Spancerna Petras, Stasio 
Spancerna Stasys, Stasio 
Spancernaitė Aleksandra, Kazimiero 
Slankus Julius, Juozo 
Slankus Jonas, Stasio 

Am
žius 

17 

28 

34 
33 

25 

41 

27 

34 
31 

46 

53 
19 

42 

19 

19 

20 

36 

18 
3 

28 
48 
39 

44 
48 
59 
56 
28 
18 

31 
33 

25 
52 

53 
35 
20 
36 
21 
16 
17 
62 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Viduklės apy!. Lipkiškės k., Viduklės valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Nemakščių valsčiaus milicijos operatyvinis įga
liotinis, jaunesnysis leitenantas, VLKJS narys 

Girkalnio apy!. Zemygalos k. 
Paliepių apy!. Nemarčionių k., Nemarčionitl 

apylinkės DZDT sekretorius 
Betygalos miestelio ambulatorijos gydytojas, 

VLKJS narys nuo 1949.X 
Paliepių apy\. Aukštašlynio k., Paliepių apylin-
kės DZDT pirmininko pavaduotojas 

Ilgižių apy\. Budraičių k. 
Paliepių apy!. Daumėnų k. 
Betygalos apy\. Būdų k. Prieš. nužudymą buvo 

kankinama 
Žaiginio apy\. Tautušių k., Snipaičill apylinkės 

Dž:DT sekretorius. Prieš nužudymą buvo žiau
riai kankinami 

Girkalnio apy!. Pramedžiavos k., kolūkio „Lai
mės žiburys" revizijos komisijos pirmininkas 

Mikaičių apylinkės DZDT tarybos pirmininkas 
Ilgižių apy!. Zibulių k. Betygalos valsčiaus liau

dies gynėjas. Pakartas 
Ariogalos rajono milicijos skyriaus apylinkės 

įgaliotinis, vyresnysis seržantas 
Kėdainių apskrities milicijos skyriaus operaty

vinis įgaliotinis 
Nemakščių valsčiaus liaudies gynėjas 

~- ·-·· ., -·------

Raseinių apy!. Kontrolių k., klubo-skaityklos 
vedėja, kolukio „Auksinė varpa" komjaunimo 
organizacijos sekretorė 

Raseinių apy!. Dainelių k., Raseinių valsčiaus 
DZDT vykdomojo komiteto sekretorius 

Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Ariogalos apy!. Negirvos k. 

Raseinių apyl. Kebaičių k. 
Didžiulių apyl. Mikalavos k., apylinkės DŽ'.DT 

sekretorius 
Zaiginio apy!. Rinkšelių k., naujakurys 
Viduklės mstl., invalidų namų direktorius 
Šiluvos apy!. Piktaičių k., Šiluvos valsčiaus že-
mės komisijos pirmininkas 

Ziauriai sumuštas, išdeginta ant kaktos žvaigžde'. 
Mirė nuo sužalojimo po kelerių metų 

Girkalnio valsčiaus liaudies g,znėjas 

Raseinių apskrities sveikatos skyriaus darbuo
tojas 

Lyduvėnų miestelio milicijos įgaliotinis, VLKJS 
narys nuo 1941.III, nuo 1942.JX tarybinių par
tizanų ryšininkas 

Zaiginio mstl, Šiluvos valsčiaus liaudies gynė-
jas 

Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Ilgižių apy!. Kasiulkaimiukų k. 
Didžiulių apy!. Kalniškių k. 
Ariogalos apy!. Negirvos k. 
Girkalnio valsčiaus liaudies gyne3as 
Ilgižių apy!. Agelaičių k., klubo-skaityklos ve

dėjas 

Nužudymo 
data 

1948.III.26 

1949.IX.26 

1946.I.2 
1945.VIl.lG 

1952.IX.30 

1945.XII.15 

1947 
1946.IX.2 
1946.VII.30 

1948.Xl.28 

1950.Xl.9 

1948.X.12 
1946.X.4 

1950.XII.21 

1946.VI.3 

1946.IX.5 

1949.X.29 

1944.XIl.14 

1946.VI.15 
1948.X.8 
1951 
1949.X.26 
l 944.Xl.16 

1946.IX.13 
l 947.XI.7 
1945.VII.2 
l 947.ll.20 

,1949 

1944.XII.17 
1950.Vl.12 

1945.IX.4 
1945.VII.23 

1946.V.21 

1947.IX.4 
1946 
1949.XIl.26 
1945.VII.4 
1950 
1950.III.31 
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454 
455 
456 

457 
458 
459 

460 

461 
462 

4b3 

464 
465 

466 

467 
468 
469 
470 

471 
472 
473 

474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 

484 
485 
486 

487 

Pavardė, vardas, tėvo vardas 

Stankutė Stasė, Stasio 
Slankus Juozas, Martyno 
Stankūnas Jurgis, Jono 

Stašaitis Pranas 
Stašaitis Mykola;, Prano 
Stlrba Mykolas, Jono 

Stlrbinskas Bronius 

Stoškevičius Leonardas, Petro 
Stoškevičlus Vytautas, Petro 

Stoškus Prands, Vinco 

Stoškus Vladas, Broniaus 
Streleckas Vytautas, Juozo 

Streleckis Pranas, Jono 

Stulginskas Stasys, Antano 
Sundaitė Stasė, Dzido 
Sundaitė Bronė, Dzido 
Šaparnis Jurgis 

Šaputienė Monika, Jono 
Šideikis Pranas, Prano 
Šideikienė-Dubauskienė Stanislova, 

Leono 
šimaltis Stasys, Stasio 
Šimkienė Uršulė, Juozo 
Šimkus Kazimieras, Jono 
.Šimkus Alfonsas, Kazio 
Šimkus Petras, Prano 
Šlmkienė Ona, Antano 
Šimkus Vladas, Antano 
Šlmkienė Valerija, Jono 
Škadauskas Steponas, Povilo 
Škeršpylis Stasys, Antano 

Špalovas Danielius, Fadiejaus 
špokas Bonaventūras, Antano 
Špokas Bonaventūras, Bonaventūro 

Štarkienė Emilija, Jono 

488 štarkus Jonas, Prano 
489 Štarkus Liudas, Stasio 
490 štarkus Zigmas, Liudo 
491 šteinys Juozas 
492 Šteinienė Petronėlė 
493 šteinytė Ona, Juozo 
494 Sukaltis Leonas, Jono 

495 šulinskaitė Genė, Kazio 

,--_-·.,,...,..a-~ė----.,__c...~ --·. - ~~-e.' ------~!.➔.?d-T.,. -:~<-"""~"-C= 

Am• 
žius 

52 
79 
52 

60 
21 
26 

20 

22 
27 

33 

20 
23 

26 

37 
26 
27 
45 

57 
43 

43 
36 
52 
49 
16 
40 
37 
31 
25 
27 
20 

45 
49 
23 

51 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Kolukio „Žingsnis pirmyn" narė 
Didžiulių apyl. ir k. 
Pagojukų apy!. Poškaičių k., Saugailių apylin
kės Dž.DT pirmininkas, 1943-1944 m. parti • 
zanų būrio „Keršytojas" ryšininkas. Lavonas 
įmestas į Dubysos upę. Liko trys' vaikai 

Didžiulių apy!. Skapiškių k. 
Aktyvistas 
Alėjų apy!. Rimkiškių k., Jūkainių apylinkės 

DžDT pirmininkas 
Prišmančių apylinkės Dž.DT sekretorius ir klu

bo-skaityklos vedėjas, VLKJS narys 
Šiluvos valsčiaus paruošų agentas, VLKJS na

rys. Vytautas - VSM darbuotojas, TSKP na
rys. Abu broliai buvo 1partizanų būrio „Keršy
:tojas" ryšininkai 

Pagojukų apy!. Petkūniškių k., Berteškių apylin
kės Dž.DT pirmininkas 

Žaiginio apy!. Tautušių k. 
Ariogalos milicijos skyriaus apylinkės 1galio

tinis, jaunesnysis leitenantas, VLKJS narys 
Viduklės val9čiaus komsorgas, VLKJS narys nuo 

1941 m. 
Pagojukų apy!. Puknaičių k., eigulys 
Vosyliškio apy!. ir k. 

Nemakščių apy!. Ylių k., buvęs liaudies gynė
jas 

Nemakščių apy!. Ylių k. 
Pagojukų apy!. Armonų k. 

Viduklės valsčiaus liaudies gynėjas 
Žaiginio apy!. Burbiškių k. 
Viduklės valsčiaus liaudies gynėjai 

Didžiulių apy!. Rūšiškių k. Buvęs Girkalnio vals-
čiaus liaudies gynėjas 

Žaiginio apy!. Rinkšelių k. 

Paliepių a:pyl. Palovaičių k. 
Girkalnio valsčiaus liaudies gyneias. Partizanų 

būrio „Keršytojas" ryšininkas nuo 1942.IX 
Girkalnio valsčiaus liaudies gynėjas 
Liolių valsčiaus liaudies gynėjas 
VLKJS Šiluvos apylinkės komjaunimo organiza

cijos sekretorius, VLKJS narys nuo 1948.I, 
Tytuvėnų rajono paruošų agentas. Papiautas 
dalgiu 

Žaiginio apy!. Maižiškių k., kolūkio „Vienybė" 
narė 

Nužudymo 
data 

1952.VII.1 
1950.I.1 
1948.II.4 

1948.IX.12 
1946.VI.28 
1948.Xl.12 

1951.II.7 

1945.X.21 
1954.III 

1949.Il.4 

1950.Ill.31 
1951.XII.8 

1947.IV.16 

1947.V. l 
1944 

1948 

.,..--~ 

1948.I.10 
1946.V.10 

1950.V.16 
1947.VIII.24 
1946.VI.15 

1948.VI.12 

1946.IX.13 

1948.IX.22 
1944.XII.17 

1944.XII.5 
1949.IV.11 
1951.VIII.28 

1949.Xl.10 

16 Kauno amatų mokyklos Nr. 14 mokinys 
52 Žaiginio apy!. Žalakiškių k. 1946.IX.13 
29 

Kalnųjų apy!. šauklių k. 1947.V 

12 
25 Pagojukų apy!. Ginčaičių k., Raseinių rajono 1950.IX.7 

liaudies teismo vykdytojas, VLKJS narys 
18 Betygalos apy!. Jagučionių k. Namas .sudegiu- 1949.X.7 

tas 
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496 

497 

498 

499 
500 
501 
502 

503 

504 
505 

506 

507 

508 

509 
510 

511 

512 
513 

514 

515 
516 

517 
518 
519 
520 

521 

522 
523 
524 
525 

526 
527 
528 
529 

530 

531 

Pavardė, vardas, li:vo vardas 

Svėdras Anatolijus, Juliaus 

Tadaravičius Kęstutis Jono 

Tamkus Petras, Jono 

Tamošaitis Pranas, Prano 
Tamulis Jonas, Antano 
Tamulis Stasys, Jono 
Tarosas Jurgis, Petro 

Tautkus Feliksas 

Tiškus Kazys, Domo 
Tiškus Vladas, Kazio 

Trakšelis Antanas, Juozo 

Treinauskas Bronius, Antano 

Tryčius Povilas, Kazio 

Turskis Petras, Antano 
Ulvydas Jonas, Antano 

Unikauskas Juozas, Kazio 

Unikienė Eleonora 
Urba Vladas, Prano 

Urbonas Antanas, Jono 

Urbonas Antanas, Kazimiero 
Urbonienė Teresė, Jono 

Urbonas Juozas, Mykolo 
Urbonienė Marijona, Mato 
Urbonas Stasys, Juozo 
Urbonas Leonas, Petro 

Urbonas Vincas, Stasio 

Urbonas Vytautas, Stasio 
Urbonas Teodoras, Jono 
Urbonas Zenonas, Juozo 
Urniežius Jonas, Antano 

Užemeckis Jonas, Stasio 
Užemeckis Adolfas, Jono 
Užemeckis Vladas, Juozo 
Vabalas Kazys, Jono 

Vachnenko Sergiejus, Dimitrijaus 

Vaišvila Juozas, Stasio 

Am
žius 

19 

20 

43 

23 
21 
43 
29 

25 

45 
60 

41 

22 

43 

33 
26 

25 

50 
63 

36 

33 
22 

53 
49 
17 
26 

24 

20 
22 
24 
28 

52 
24 
22 
29 

35 

l 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Viduklės MTS VIII traktorių brigados brigadi
ninkas, VLKJS narys 

Čekiškės mstl., Ariogalos rajono finansų sky
riaus inspektorius. Prieš nužudymą buvo kan
kinamas 

Alėjų ,apy!. Užumedžio k., Užumedžio apylinkės 
DZDT pirmininko pavaduotojas 

Nemakščių valsčiaus liaudies gynėjas 

Ilgižių apylinkės DZDT pirmininkas 
Viduk,lės apyl. Pašešuvio k., kalvis 
Raseinių apy!. Gapšių k., buvęs liaudies gynė

jias 
Pagojukų apy!. Puknaičių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Betygalos apy!. Didžkaimio k. 
Ilgižių apy!. Prišmantų k., kolūkio „Zingsnis 

pirmyn" valdybos narys 
Nemakščių apy!. Rezgalių k., Pabalčių apylinkės 

DZDT pirmininkas 
Girkalnio apy!. Zvirgždžių k., Girkalnio vals

čiaus liaudies gynėjas, VLKJS narys nuo 
1940 m. 

LTSR žemės ūkio ministro pavaduotojas. :žuvo 
Nemakščių apy!. Pabalčių k. 

Vosyliškio apy!. Trankinių k. Liko penki vaikai 
Raseinių apskrities D:ŽDT vykdomojo komiteto 

instruktorius. l 943-1944 m. partizanų būrio 
„Keršytojas" ryšininkas 

Ariogalos apy!. Pašilaupio k., demobilizuotas iš 
Tarybinės Armijos 

Paliepių apy!. Palovaičių k. 
Betygalos apy!. Jagučionių k., pirmas padavė pa

reiškimą stoti į kolūkį 
Girkalnio apy!. Pramedžiavos k., Girkalnio vals

čiaus liaudies gynėjas 
Raseinių apy!. Dainelių k., milicininkas. Nauja

kuriai. :Žmona - VLKJS narė. Liko penki vai
kai 

Nemakščių apy!. Gudų k. Nemakščių valsčiaus 
liaudies gynėjo šeima 

Viduklės valsčiaus DZDT pirmininko pavaduo
tojas 

Ilgižių apy!. Paliepių k. Šėtos valsčiaus liaudies 
gynėjas 

Namas sudegintas su lavonu 
Ilgižių apy.l. Paliepių k. 
Ilgižių apy!. I!gižiukų k. 
Ilgižių apy!. Steponkaimio k., Agelaičių apylin-

kės DZDT pirmininkas 
Betygalos apy!. Uturių k. 
Betygalos valsčiaus liaudies gyneJas 
Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas 
Betygalos valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi

ninko pavaduotojas. Užpuolimo metu, nenorė
damas pasiduoti, mėgino nusižudyti, sunkiai 
susižeidė ir mirė 

Šiluvos apy!. Skaraitiškės k., demobilizuotas Ta
rybinės Armijos kapitonas 

Šiluvos valsčiaus D:ŽDT vykdomojo komiteto 
pirmininkas 

Nužudymo 
data 

1951.VIII.10 

1951.Vll.8 

1945.Xl.18 

1946.IX.5 
1948.I 
1944.XII.7 
1948.XI.23 

1945.Xl.8 

1946.VII.30 
1950.!II.31 

1947.V.9 

1944.XII.17 

1950.X.19 

1946.XII.5 
1950.I.26 

1945.V.8 

1945.VI 
1949.V.26 

1945.VII.5 

1944.XII.10 

1947.VII.4 

1948.I.1 

1946.VI.13 

1947.X.27 
1946 
1946 
1950.III.31 

1946.V.25 
1945.VI.3 
1945.VI.3 
1949.X.9 

1947.II.13 

1944 
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532 
533 

534 
535 
536 
537 
538 

539 

540 

541 
542 

543 

544 
545 
546 
547 

548 

549 
550 

551 
552 
553 
554 

555 
556 

557 
558 
559 

560 

561 
562 
563 
564 
565 
566 

567 
568 
569 
570 
571 

572 

573 

Pavardė, vardas, tėvo var<las 

Vaištarienė Ona, Jono 
Valinčienė Pranė, Juozo 

Valys Vaclovas, Antano 
V asiliauskienė 
Važinskas Boguslavas, Jubzo 
Važinskienė Zosė, Petro 
Vedeckas Jonas, Prano 

Velička Vladas, Juozo 

Verpetiaskas Petras, Prano 

Veršinskienė Barbora, Konstantino 
Vičiūnas Antanas, Juozo 

Virbickaitė Elena 

Virvilienė Julė, Petro 
Virvilas Vladas, Stasio 
Virvilaitė Stasė, Stasio 
Višinskas Jonas, Benado 

Višinskas Petras, Benado 

Vitkauskas Jonas, Leonardo 
Vizbaras Kazys, Anupro 

Volbikienė Antanina, / Antano 
Volblkas Antanas, Mamerto 
Volblkaltė Janina, Mamerto 
Vyšniauskas Antanas, Jono 

Zakas Juozas, Adolfo 
Zakrlžauskas Izidorius, Izidoriaus 

Zvėga Mykolas, Prano 
Zvėgienė Kazė, Juozo 
~viega Vladas, Juozo 

2:altauskas Bronius, Juozo 

2:ekas Antanas, Prano 
Zekienė Veronika, Juozo 
2:ekytė Bronė, Antano 
2:ekytė Joana, Antano 
2:ekas Zigmas, Antano 
2:illnskas Andrius, Broniaus 

2:ilinskas Pranas, Vinco 
2:ilys Antanas, Jono 
2:ivatkauskas Adomas, Prano 
2:ivatkauskienė Petrė, Petro 
2:ukauskas Antanas, 

2:ukauskas Kazys, Juozo 

Zukauskas Vincas, Jono 

Am
žius 

55 
34 

24 
35 
45 
33 
23 

38 

40 

61 
55 

31 

62 
17 
23 
45 

40 

45 
31 

50 
16 
14 
48 

40 
37 

39 
40 
40 

35 

55 
49 
15 
6 
4 

29 

40 
44 
26 
25 

25 

51 

Gyvenamoji vieta, kiti duomenys 

Viduklės apy!. Alaviniškės k. 
Viduklės apy!. Apusinų k., apylinkės DŽDT 

deputatė, kolūkio „Šešuvis" narė 
Betygalos apy!. Norgeliškių k., VLKJS narys 
Pagojukų apy!. Rylių k. 
Pagojukų apy!. Armonų k. 

Viduklės apy!. Žažačių k., Vfduklės valsčiaus 
liaudies gynėjas 

Didžiulių apy!. Mankūnų k., apylinkės DŽDT de
putatas. Papiautas peiliu 

Šiluvos valsčiaus vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas 

Alėjų apy!. Jūkainių k. 
Didžiulių apy!. Surmantų k., Surmantų apylinkės 

DžDT sekretorius 
Šiluvos apy!. Skaraitiškės k., tarybinio ūkio 
vaikų darželio vedėja 

Šiluvos apy!. Skaraitiškės k. 

Ariogalos apy!. Kunigiškių k., apylinkės DŽDT 
pirmininkas 

Dešimtkiemio įgaliotinis, apylinkės DŽDT de
putatas. Liko trys vaikai 

Ilgižių apy!. Skirvainių k. 
Ilgižių apy!. Paliepių k., Betygalos valsčiaus 

liaudies gynėjas 

·~1 

Šiluvos apy!. Pyragių k. Silnus dirbo VLKJS 
Tauragės komiteto propagandos skyriaus ve
dėju. Sodyba sudeginta su lavonais 

Žaiginio apy!. Levonavos k., Šiluvos valsčiaus 
liaudies gynėj,as 

'Didžiulių apy!. ir k., kolūkio „Vienybė" narys 
Viduklės apy!. Meškakulnės k., Viduklės vals

čiaus liaudies gynėjas. Liko šeši vaikai 
Betygalos apy!. Antupyčių k., dešimtkiemio įga

liotinis.· Naujakuriai 
Raseinių apy!. Dainių k., Blinstrubiškių MANP 

vedėj,as 

Betygalos valsčiaus liaudies gynėjas. Lavonas 
įmestas į rūsį 

Nemakščių apy!. Pabalčių k. 

Ariogalos apy!. Pagojų k., kolukio „Aušra" 
pirmininkas, TSKP narys nuo 1952 m. 

Vosyliškio apy!. Devogalos k. 
Nemakščių apyl. Legotiškės k. 
Viduklės apy!. Vailabų k., Viduklės valsčiaus 

liaudies gynėjas 
Ilgižių apy!. ir k., Betygalos valsčiaus liaudies 

,gynėjas 

Žaiginio valsčiaus liaudies gynėjas, VLKJS na
rys nuo 1946 m. Atostogavo Kalnujų apy!. 
Pašaltuonio k. 

Nemakščių apy!. Ylių k. Sūnus dirbo Viduklės 
valsčiaus paruošų agentu 

Nužudymo 
data 

1944.XII.26 
1951.IX.9 

1949.VIII.29 
1948 
1948.VI.16 

1945.XI.20 

1948.V.20 

1949.II.4 

1947.I.29 
1949.II.9 

1947.II.13 

1947.XI.16 
1946.V.20 

1948.VIII.9 

1946.II.24 
1945.II.16 

1949.X.15 

,1946.IX.13 

1951.X.12 
1946.VI.15 

1947.VI.12 

1944.XII.10 

1946.I 

1948.II.2 

1956.V.4 

1946.VIII.23 
1948.I.14 
1946.VI.15 

1947 

1949.X.21 

1947.VII.30 
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TURINYS 

Pratarmė ............................ 5 
Tauragės rajone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Iš A. Mackaus parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Iš J. Jokubausko parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Iš liudininkės O. Mockienės parodymų 31 
Iš liudininkės B. Kriskienės parodymų 35 
Iš liudininkės O. Loveikienės parodymų 36 
Iš liudininko K. Juknevičaus parodymų 37 
Iš liudininko J. Urbučio parodymų . . . . . . . . . . 38 
Iš S. Rūko parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Iš liudininko I. Dirmanto parodymų . . . . . . . . 45 
Iš liudininkės S. Petrauskienės parodymų . . . . 47 
Iš liudininkės T. Lembertienės parodymų . . . . 49 
Iš liudininkės O. Mišeikytės parodymų . . . . . . 50 
Iš A. Bandzino parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Iš liudininko A. Petkaus parodymų.......... 56 
Iš liudininkės O. Andrijaitienės parodymų . . . . 57 
Iš V. Globio parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Šilalės ir Šilutės rajonuose . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Iš P. Kaminsko parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Iš liudininkės J. Jacikienės parodymų . . . . . . 69 
Iš liudininko A. Dilbos parodymų ..... , . . . . 70 
Iš liudininko A. Putino parodymų . . . . . . . . . . . . 70 
Iš liudininkės Z. Sadauskienės parodymų.. . . . . 71 
Iš M. Timinsko parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
M. Timinsko savarankiški parodymai . . . . . . . . 72 
Iš M. Timinsko parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Iš liudininkės M. Obrikienės parodymų . . . . . . 79 
Iš liudininko V. Kurlinkaus parodymq . . . . . . . . 81 
Iš liudininko P. Vaitkaus parodymų . . . . . . . . . . 83 
Iš Z. Pauliko parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Iš liudininko P. Bir,giolo parodymų . . . . . . . . 92 
Iš liudininkės J. Laurinavičienės parodymų . . 92 
Iš liudininkės E. Vaištaraitės parodymq . . . . . . 94 
Iš liudininko J. Juškio parodymų . . . . . . . . . . . . 94 
Iš V. Vitkaus parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Iš liudininko J. Grybo parodymų . . . . . . . . . . 101 
Iš liudininko A. Gestauto parodymų . . . . . . . . 101 
Iš P. Trijonio parodymq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Iš J. Petraičio parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Iš liudininkės A. Pukelytės-Šimkienės paro-

dymq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Iš liudininkės J. Šegždienės parodymų . . . . . . . . 111 
Iš Z. Čiapo parodymų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

331 



Iš P. Matučio parodymų ................... . 
Iš A. Jonušo parodymų ................... . 
Iš J. Tautkaus-Tautkevičiaus parodymų ..... . 
Iš liudininko A. Galinsko parodymų ......... . 
Iš liudininkės G. Alminienės parodymų ..... . 
Iš liudininko J. Rozučio parodymų ......... . 
Jurbarko rajone ....................... . 
Iš G. Kisieliaus paorodymų ............... . 
Iš liudininkės T. Bastienės parodymų ....... . 
Iš J. Eidiko parodymų ................... . 
Iš V. Vaičekausko parodymų ; ............ . 
Iš liudininko J. Mickūno parodymų ......... . 
Iš S. Girdžiaus parodymų ................. . 
Iš liudininkės M. Jocaitienės parodymų ..... . 
Iš liudininko K. štriupkaus parodymų ....... . 
Iš S. Zičkaus ,parodymų ............... _ ... . 
Iš liudininkės J. Daugirdaitės parodymų ..... . 
Iš B. Skridlos parodymų .......... _ ......... . 
Iš liudiniru(ės E. Ambruty.tės parodymų ..... . 
Iš liudininko A. Dockos parodymų ......... . 
Iš liudininkės P. Stašinskienės parodymų ... . 
Raseinių rajone ........................... . 
V. Trilupaičio asmeninis parodymas ....... . 
Iš liudininko B. Jociaus parodymų ......... . 
Iš liudininkės ·Z. Klenauskaitės l?arodymų ... . 
Iš V. Babičo parodymų ................... . 
Iš liudininko S. Čiapo pįirodymų ........... . 
Iš liudininko V. Petrausko parodymų ....... . 
Iš liudininkės E. Bagackienės parodymų ..... . 
Iš J. Maokevičiaus parodymų ............... . 
Iš liudininkės P. Marozienės parodymų ..... . 
Iš liudininkės V. V,a!ytės parodymų ......... . 
Iš liudininko A. Vasgio parodymų ......... . 
Iš liudininko V. Valiulio parodymų ......... . 
Iš Qiud.ininko A. Burdos parodymų ......... . 
Iš liudininko V. Maziliausko parodymų 
Iš liudininkės M. Leškienės parodymų ..... . 
Iš liudininko B· Bakanausko parodymų ..... . 
Iš liudininkės K. Grockytės parodymų ....... . 
Iš liudininkės O. Bagdonienės parodymų ... . 
Iš V. Kirkicko parodymų ................... . 
Iš S. Narbuto parodymų ................. . 
Iš B. Zivotkausko parodymų ............... . 
I~ liudininkės Z. šerėnienės parodymų ..... . 
Iš P. Laurinaičio parodymų ............... . 
Iš J. Palubecko parodymų ............... . 
Iš J. Zemaičio parodymų ................... . 
Buržua z i n i ų na ei o na l i s tų n už u-

d y tų žmonių sąrašas .......... .. 
Tauragės ;rajonas ................... . 
ši.Jialės rajonas ..................... . 
Šilutės r,ajonas ..................... . 
Jurbarko rajonas ................... . 
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