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PRATARM~ 

Rinkinio pirmosios dalies skyriuje „Hitlerinės vadovybės di
rektyvos masiškai žudyt i žmones" paskelbtieji dokumentai įrodo, 
kad Hitl eris , Himleris ir kiti nacių vadovai, dar prieš praside
dant karui , prieš užpuolant Tarybų Sąjungą, buvo smulkiai su
p lanavę, kuritĮ kategorijų piliečiai turi bi'tti sunaikinti okupuotuo
~c kraštuose ir kaip ilgainiui turi būti pasielgta su ištisomis tų 
kraštų tautomis. Jie tai suplanavo ne tik popieriuje, bet įsteigė ir 
ati tinkamu s organus tiems planams įvykdyti. Sioje rinkinio daly
je pateikiama dar daugiau duomenų apie tuos hitlerininkų suma
nymus ir jų Yykdytojus (dok. Nr:Nr. 1- 14). Ypač didelį vaidmenį 
čia turėjo suvaidinti operatyvinės grupės, sudarytos iš saugumo 
tarnybo s (SD) ir gestapo tarnautoj LĮ, esesininkų (SS), o joms 
,·i sokeriopą pagalbą tu rėjo te ikti vermachto daliniai bei okupaci
nės valdžios organai . 

Kaip tiesioginė ir pirmaeilė šiLĮ uždaviniLĮ Lietuvoje vykdytoja 
č i a pirmiausia minėtina operatyvinė grupė A. Grupės B, C, D 
buvo skirtos kiliems laikinai okupuotiems Tarybų Sąjungos rajo
nams. Vilniuje ir jo apylinkėse pirmais karo mėnesiais „darbavo
si" ir operatyvinės B grupės 9-sis būrys, kuris vėliau išvyko 
i Pskovą. Operatyvinė grupė A sekė paskui yermachto dalinius, 
kurie pirmiausia įsibrovė į Lietuvą, o Yėliau - Latviją, Estij ą, 
Leningrado sritį. Okupacijos pradžioje masines žudynes Lietuvoje 
vykdė keli A grupės būriai . Fron tui pasistūmėj us i šiaur~. Lietu
voje liko tos operatyvinės grupės 3-sis ir Tilžės saug umo tarny
bos ir gestapo būriai. Pirmasis jų žudė taikius Lietuvos gyvento
ju s per visą okupacijos metą. Operatyvin ei A grupei vadovavo 
SS brigadefiu reris ir policijos generolas majoras Valteri s Stalc
keris, kurio s laptą raportą, rašytą savo vyresnybei į Berlyną, s~el
biame š ioje knygoje (dok. Nr. l ). V. Staleke ris- laba i svarb~s 
liudytojas, kaip užėmęs aukštą SS ir policijos pos tą, vykdęs hit
lerinės Vokietijos vadovtĮ slaptus masiško žmonių naikinimo u~
dav inius užgrobtoje teritorijoje. Jo raportas buvo svarbus kalti
nimo dokumentas Niurnbergo procese. 
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Iš V . Stalekerio raporto mal yl i, kad j o vadovauja ma operaty
vinė grupė tu rėjo kart u su vermachlo pr iešakini ai - dalini ais įs i 
veržt i į okupuoja mus miestus, suim inė t i komunist u , g robti Ko
mun is t ų part ijo s organ izacijų dokumentu s, kad pagal j uos bū lų 
gal ima išaišk inti ir sunaik inti l iku ·ius okupuotoje terito ri jo j e pa r
t ij os nari us, komj aunuol ius ir ki tus tarybini us aktyv istus. Ta i 
buvo varbiausias operalyv in ės grupės uždavinys. Be to, grupė 
turėjo persekioti ir žydų tautos p ilieč ius bei j uos naikinti. 

Tuos uždavinius grupė vykdė žiaur iai, be skrupu lLĮ, pedanti š
kai. Tik įs iveržus i į Kaun ą , j i ėmė gaudyti komuni stus ir k il us ta
rybini us akt )Y istus, ju os kankino , kal ino ir šaudė, or gani zavo žy
dų pogromą . Savo vadovauj antį va idmenį šiose operacij ose grupė 
ba nd ė s lėpt i , stengdamasi sudaryti į sp ūd į. kad tuos nusika l t imus 
vy kdo pal ys v iel iniai gyventoja i avo iniciatyv a. Pasak V. Stale
kerio, gestapi nink ai ir e esininka i net tu rėj ę j rody t i savo ali bi, 
sukurd ami „neginč ij amą faktą ... kad išlaisvin ti gyve ntoj ai pa
tys sava ime gr iebėsi griežčia usių priemon ių pri eš bolševik i nius ir 
žyd iškuosius pri ešus. Ta i re ikėjo padaryti taip, kad ne i šk il tų aikš
tėn vok ieč i ų įsta igų nurodymai". 

Operatyvinei A grupei p as i sekė Kaune pasit elkt i v ielinių fa
š i shĮ. Jų bū riu i, K l ima ičio vadovauja mam, operatyvin ė grupė pa
,·edė įvykdyti ir žydų pogromą . Apgail estaudamas, kad did esnio 
masto pogromą buv~ sunku įvykd yti , V. Stalekeri s to l iau g iri asi, 
kad las žydų žudynes pa sisekę (aip organizuoti , j og ope ra tyv i nės 
grupės ini ciatyva ir nurodymai orga ni zuoti pogrorrn) v isai ne i šėję 
a ikštėn. Labai būd ingos los dokumento v ielos, kur tas naci ų ge
nerolas skundž iasi, kad „ga na sunkiai sekė i sukelt i Yietin es ant i 
semi t ines jėgas". ir lvirl ina, ,,kad žydų kl ausimas Ostla nde negali 
būli išspręstas ,·ien l ik pogromais" . 

Paa iškėjus, j og operatyvi nė A grupė masiškam žyd tĮ žudy mui 
neras pakankamai vietinių faši s t ų, vok ieči ams teko pati ems v iešai 
pasir eikšti kaip mas inių žudyn ių organizatori ams ir vy kdytoj ams. 
Zinoma, hille r ininkai n ea ts i sakė ir sufaš i s tėj us i LĮ lietuv i LĮ nac iona
li stų talko s. Tokie talk ininkai j iem buvo reikalin g i nuslėpt i pa
čios grupės inicialyrn i ir dalyvavimui žud ynėse, suversti kal tei 
už ja s \'i en tik l ietuvių nacionali stams, be to, naciams be jLĮ pa
ga lbos būtų buvę sunku išaiški nti žmones, numatytus persekiot i 
bei nai kin ti. Dide l ę pagalbą operatyv inei grupei su tei kė vietos fa
šistai , gaud) darni, žudydami ir įka li ndam i tar ybinius aktyvi stus, 
nesuspėj us ius pasitr aukt i į Ta rybLĮ Sąj u ngos gil umą. 

V . la leker io Li etuvoje pali kti opera tyvinės A grupės 3-sis b[r
rys ir Ti l žės operatyv inis bū rys , ja u nesimaskuod ami, v iešai žudė 
žmones masiškai, pasitel kę l ie tuvių naciona l i s l LĮ, raport e vad in amLĮ 
„ part izanais'·, bū rius. Anot V. Slalekeri o, operatyv ini ai bū r ia i 
,, pl a čiai vykd ė egzekucijas li ek miestuose, l iek kaimuose". 

V. Sta lekerio raporte pateiki ama duomenų ir apie masinių žu
dynių L ietuvoj e e igą ik i 1941 111. spali o 15 d. At seit , per l ą l a i ką, 
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t. y. per nepi lnus 4 mėnesiu s, Li etuvoj e „ orga nizuotai" buvo nu
žudyta 81 171 žmogus, be to, Ti l žės operat yv in is bū rys nužudė 
5502 p i l i eči us. Zino ma, a ukų lJuvo žymiai daug iau, nes į Slal ekerio 
suvest i nę nepateko di delis ska i či us ta rybin ių aktyv istL!, kuriu os 
nacionali stai nužu d ė pav ieniui Li etuvos miestel iuose ir kaimuose. 
Be to, ir po spalio 15 d. žudynės vyko siaubin gu mastu. Duomenys 
apie tai. k iek L ietuvoj e iš v iso nužudyta žmoniLĮ per okupacij os 
melą, paskelbti r ink in io l dalyje. Juos dar paryšk in s masin i LĮ žu
dyn i1.1 v i e lr.Į žemėlap is , dedamas šio r i nkini o ga le. Toli gražu, tai 
ne vis i kapai , kuriu ose pala idoti mi:1 S LĮ kraš to žmonės. nužudyti 
hitleri nin kLĮ ir n aci ona lis tLĮ. K apai su mažesni u aukLĮ skaič i um i 
žemėla pyj e neparodyti , o kai kurie iš viso nežinomi. Net palys 
hitl er in inka i ir j LĮ ta lkinin kai buvo s usirūp inę epidemij os pavoj u
mi, gal inčiu kil ti dėl blogai s u tvarky tų masi n i LĮ kapinyn ų, ir įsakė 
mies lLĮ ir a pskr i čių sveikatos sanit ari j os į sta i goms, gydytoj ams 
dezinf ekuoti ju os. sur1rti ir žole a psėti. Okupan tų įsta i gLĮ susira ši
nėjimas tuo reikalu (dok. Nr. Nr.3 11-33 1) -- taip pat labai svar
būs dokum enta i , rodant ys, kokį di delį n usi k alt im ą mŪSLĮ krašte 
įvyk d ė hitl erinin kai ir nacional ista i. 

Rinkin io skir snyj e „ Ulm o teismo procesas" spausdin ama me
džiaga apie Ti l žės opera tyv inio būrio nusikaltimu s (dok. Nr. 
Nr . 2- 6) . Ul mo (VFR) procese buvo patra ukt a ats akomybėn 
JO žmoniLĮ, vadovavusių Ti lžės operatyv in iam bū riu i . Teisiam ieji 
papasakoj o siaubingLJ. dalyk L! apie jLĮ įvykdytas žudynes 25 km 
ploč io vok ieč i LĮ pasienio ruože - .Kreti ngos, Tauragės, Rasein i ų, 
šak itĮ ir V il kaviškio apskri tyse. Būd i nga , kad tarp Ti l žės būrio ir 
op e ra tyv i nės A grupės 3-ojo būrio vyko konflikhĮ d ė l r :b ų, kuri ose 
ji ems buvo pavesta žudyti. 3-oj o bū r io vadovybė ta rės i „ turint i 
tei sę" žudyti žmones v isoje Li etuvoj e, net ir pasienio ru ože. Til žės 
žudi kų b ū rys spy,rės i pri eš 3-oj o būr io vadovLĮ pretenzij as, aišk i·n
damas, j og jam darbą pave dęs pats V. šta leker is. Tas gi nčas tę
sės i , kol Ti l žės bū rys sunaikino tuos pasieni o gyventojus , kuriu os 
l ai kė tikr ais ir ga l imais okupanltĮ pri ešais. Tas nesut ar imas pa
aiškinamas svarbi ausia tuo, j og ir v ieni, ir antri turėjo, žudydam i 
žmones, nemažos materia l inės naudo . 

Teismas U lme, kaip ir ki t i Vaka rų Vokiet ij os tei mai, naciams 
n usika ltė liam s surado į vairių šveln i na nč i ų a pl i nkybiLĮ ir žudikus 
nu te isė pernelyg mažomis bausmėm is . 

Hitl er i n inkLĮ ska t inami lietuv i ų buržuaziniai nacional istai. vos 
t ik vokieč i ų kari uomenei įs iveržus į mŪSLĮ respubliką , telkės i 
l g ink luotus bū r i us ir puo lė naik i nt i begink liu s tarybin ius aktyv is
tus, pažangius mokytoju s. tarn autoju s, vykdom LĮj ų komi tetų ir 
apy l inkiLĮ tarybų darbuotoj us, nauj akuriu s. Tari amas „p og rindi
ni s" na c iona l i s tLĮ la ikraštukas ,.Nepriklau soma Li etuva", leistas 
okupacijo s melais, r a šė, kad. jo apsk a i č iavimu , per p i rmčJ okupa
cij os mėnesį loki t) žmoni tĮ nužudyta apie 5000. Būr i a i užpuldinėjo 
ir at silik usius nuo sa\'O da l inių paskirus rau don a rm ieč ius bei ne
di deles j ų grupes. Nacionali stai žinoj o, kad hitl er ini ai okupanta i, 
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suinte resuoti kuo gre ič iau sunaikinti tarybinį aktyvą, pate is ins bet 
kurį jų nusikaltimą, bet kur ią piktadarybę._ 

Iš skelbiamų rinkinyje pačių nacionalt tų dokumentų, nus ikal 
tėlių ir nukentėjusių parodymų teismo orga nams matyt i, kaip pir
momis okupacijos dienomis vyko ma iškas tar~1binio aktyvo žudy
mas. Visur panašū s vaizdai: nužudytas komu111 tas, komiau nuolis, 
ta rybinės įstaiO'OS tarnautojas, pažangu s mokytojas, žemės komi
sijos pirminink~s, va lsčiaus vykdomojo komiteto bei a pylinkės ta
rybos pirmininkas, masinis žmonių naikinimas didžiulėse duobėse . 
Tokie vaizdai visuose Lietuvos kampuose, tik skirtingo s žmonių 
pavardės ir menkai įvairuojančio žudymo apl inkybės. 

Piliečių persekiojimas ir jų masiškas žudymas buvo įgavęs to
kį siaubingą pobūdį, jog tuometinis Panevėžio prokuroras Ig. Kaz
lauskas buvo priverstas pripažinti aplinkra štyje (dok. Nr. 136) : 

Patirt a, kad kai kuriuose valsčiuose be rimto pagrindo 
suimami lietuviai, kurie atgabenam i į Panevėžio ir Š iau lių 
kalėjimus be j okių kvotų su pažymėjimu sąrašuose „bolševi
kų veikėjas" , ,,šnipas" ir pan. Remiantis šiais nurody mais, 
kai kuriems suimtiesiems lietuviams S iaul i tĮ kalėj ime j au 
įvykdyta mirties bausmė. Į sušaudytųjų skaičių pat eko ir 
nekaltų lietuvių, bolševikinei santva rkai prieš inga i nu sista
čiusių asmenų. Daugelis suėmimų padar yta be ties ioginių 
įrodymų, vien tik remiantis atskirų asmenų prane š imai s, 
o kai kur net suvestos asmeninės sąskaitos. 

Nacionalistai negailestingai persekiojo tuos piliečius , net dva
sininkus, kurie i šdrįso pasisakyti prieš masišką žmonitĮ žudymą. 
Sakysim, Varėnos l kuni gą J. Gylį nacionalistų vada i skundė 
okupantams ir p ra šė j į nubausti vien už tai, kad šis drįso pasm erk
ti žudikus (dok. l r. Nr. 55, 56). 

Sa\'O įvykdytus žiaurumus ir talkinimą okupantams nacio na
l istų Yadeirns vadino „tautos sukilimu prieš bolševikus" . Tai pra
simanymas, kurį paneigia daugybė faktų. Tiesa, nacionalistai 
į pogrindines ant itarybines organizacijas TarybtĮ Lietuvoj e spie
tėsi dar prieš ka rą. Bet faktiškai šios organizacijo s buvo hitl eri 
nė penktoji kolona. Jų dalyviai šnipinėjo ir vykdė divers ijas h i t
l erinės Vokietijos naudai. Tačiau ginkluoti nacionalistų būriai su
siformavo t ik tada, kai hitlerininkai okupavo mūsų respublik os 
teritoriją. Daugelis dokumentų, kaip V. štal ekerio raporta s ir kiti, 
parodo, kaip buvo organizuojami tie būriai. Vienas tokių doku
mentų, būdingas ir kitoms Lietuvos vietovėms,- tai Alytaus na
cionalistų kreipimasis į hitlerinį komendantą Alytuje. NacionalishĮ 
va deivos raštu p rašė komendan tą pritarti ginkluoto būrio stei g i
mui ir leisti komunistus , žydus ir lenkus šaudyti vietoje be jo, ko
mendanto, žinios. J ie tame rašte taip nusakė ginkluoto b[iri o, 
vadi namo partizanais, uždavinius (dok. r. 15) : 
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Partizanų veikla- padėti vok iečių kariuomenei, t. y. bet 
kokia kaina likviduoti besisl apstančius bolševikų kariu s, ko-

muni stiško režimo ve ikėjus, komuni stus, komjaunuoliu s, pio
nierius ir visu s plėšikaujančiu s bei t rukdančius nustatytai 
tvarka i kenkėj u s , net gandon eš ius, be to, nešti tarn ybas die
ną ir naktį reika lingose vietose. 

Okupacin is Alytau s ap skri ties policijos va das A. Audro n is
Krasnickas policijos nuovad tĮ viršininkų „suvaž iavime" (<lok. 
Ir . 21) pare i š kė, kad „Vokielijo interesai - mūsų int eresai. Kas 

pr iešas Vokietijai , tas ir mums . .. Turi bū ti ir yra t ik viena nuo
monė, ji turi būt i visu 100% pildoma, ji aiškia i apib rėžta Adolfo 
Hi t lerio knygoje „Man o kova" (,,Mein Kampf") . . . Mes tur ime 
dėti visas pasta ngas, kad vok iečiai bū lų įlikinli mūsų darbo , jog 
mes ver ti nepr ik l ausomybės, antra , mes turim e kuo tik galim e pa
dėti voki ečių armij ai ir, t rečia , v isus vokiečių įsakymus šven tai 
pildyti ir išpi ldžius pranešti jiems". 

Yra ir daug iau dokumentų, ryškiai parodančių vergišką 
buržuaz i ni ų nacionalis tų atsidavimą vokiečių faš istams. Antai 
Lazdijų nac ionali stų susirinkimo protokolas pavaizduoja, ka ip j ie 
ga rbino hitler inę Vok i e t ij ą ir jos fiurerį : ,,Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu ir ga lingomis ovacijomis vokiečių armija i ir jos 
vyriau s iajam va dui Adolfui Hi tleriui" (<lok. Nr. 97). Kitame pro
tokole nacionalistai užfiksavo liokajišką savo klu snumą okupaci 
nei va ldžiai ( <lok. Nr. 99): 

Vok ieč i ų karo komendantui pageidaujant, nutart a pavo
jingiau s ius viešajai tva rkai žydus apgyvendinti barakuo se, 
esančiuose Vytauto gatvėje. 

Kita ip ta riant, Lazdijų nacionali stai steigė žydams getą, vyk
dydami hitl erinio komendanto val i ą. 

Vainuto policij os nuovados viršininkas raporte Tauragės 
aps kriti es policijos va dui (<lok. l r. 229) pažymėjo, jog Vainut e 
,,dirbame pr is ilaikant pat irta pra ktika, Tamstos nurodyma is ir at 
siklaus iant vieto s vokieč i tĮ komendant o". Tame raporte apra šomas 
ir nacionalistų sus irink imas, kuriam e „ labiaus iai keltos ovacijos 
Vokietijos vadu i Adolfu i Hitl er iui". 

Jei nacionali stai kartai s ir užsimena ap ie buržuazinės santvar 
kos atkūrimą, tai jos laukia lik iš vokiečių. Visu r j ie reiškia at si
davimą fiur eriui ir savo pasiryžimą sunaikinti tar ybinius aktyvis
tus, net ir paauglius bei va ikus - pionier i ų organizac ijos na rius. 
Taip pat elgės i jie ir su „ga ndoneš iais", atseit, žmonėmis, kurie 
drį ::idavo sua bejoti dėl hitle rininkų perga lės fronte ir dėl karo 
ba ig ties. 

Naci onalistų gi nkluottĮ būritĮ siautėj imą Lietuvoje vaizdinga i 
iliustruo ja Alytaus „šaul ių pa rti zanų kuopos" veiklo s dienynas 
(<lok. Nr. 19), kuria me parodytas tik trumpas tos veiklos lai
kotarpi s. Kiekvienoje apskrityje, kiekvienam e va lsčiuje nacio na
lis tai suda rinėjo didžiulius są rašu s „nepatikimų" žmonit), kurie 
turėj o bū ti suimti ir sunaikinti (dok . Nr . Nr. 17, 18, 26- 28, 30, 
3 1, 37, 40, 52, 53). Nemaža tuose sąrašuose buvo žmonių, ·kurie 
niekada nebuvo komun ista i, komjaunuol iai, neprik l au sė jokioms 
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suinteresuoti kuo gre ičiau sunaikinti ta rybinį aktyvą , pat eisins bet 
kurį jų nusikaltimą, bet kurią pikta da rybę. 

Iš skelbiamų rinkinyje pačių nacion a li stų dokumentų, nu sikal
tėlių ir nukentėjusių p arodymų teismo orga nams_ n:iatyti, kaip pir
momis okupacijos dienomis vyko masiškas tar~1b11110 aktyvo žudy
mas. Visur panašūs vaizdai: nužudytas komu111stas, komJau nuolis, 
tarybinės įsta igos tarnautojas, pažangus mokytojas, žemės komi
sijos pirmininkas, va lsčiaus vykdomojo komiteto bei apylinkės ta
rybos pirmininkas, masinis žmonių naikinimas di džiul ėse duobėse. 
Tokie vaizdai visuose Lietuvos kampuose, tik skirtingos žmonių 
pavardės ir menkai įvairuojančios žudymo aplinkybės . 

Piliečių persekiojimas ir jų masiškas žudymas buvo įgavęs to
kį s iaubingą pobūdį, jog tuometinis Panevėžio prokuroras lg. Kaz 
lauskas buvo priverstas pripažinti aplinkraštyje (dok. Nr. 136): 

Pat irta, kad kai kuriuose va l sčiuose be rimto pagrindo 
suimami lietuviai, kurie atgabenami į Pa nevėžio ir Siaulių 
ka l ėj imu s be j okių kvotų su pažymėjimu są rašuose „bolševi 
kų veikėjas" , ,,šnipas" ir pan. Remiantis šiais nurodym ais, 
kai kuriems suimtiesiems lietuviams Siaulių ka lėjime j au 
įvykdyta mirties bausmė. Į sušaudytųjų skaičių pateko ir 
nekaltų l ietuvių, bolševikinei santvarkai priešingai nu sista
č iusių a smenų. Daugelis suėmimtĮ padaryta be tiesioginių 
įrodymų, vien tik remiantis a tskirų asmenų pran ešimais, 
o kai kur net suvestos a smeninės sąskaitos . 

Naciona listai negailestingai persekiojo tuos piliečius, net dva 
sininkus, kurie išd rįso pasisakyti prieš mas išką žmonių žudymą. 
Sakysim, Va rėnos I kunigą J. Gylį naciona listų va dai skundė 
okupantams ir pra šė j į nubausti vien už tai, kad šis d rįso pasmerk
ti žudikus (dok. Nr. Nr. 55, 56). 

Savo įvykdytus žiaurumus ir talk inimą okupantams naciona
li s tų va deivos vadino „tautos sukilimu prieš bolševikus". Tai pr a
simanymas, kurį paneigia daugybė faktų. Tiesa, nac ionalista i 
į pogrindines antitarybines organizacijas TarybtĮ Lietuvoj e spie
tės i dar prieš karą . Bet faktiškai šios organ izacijos buvo hitleri
nė penktoj i kolona. Jų dalyviai šn i pinėj o ir vykdė diversijas hi t
lerinės Vokietijos naudai. Tačiau ginkluoti nacionali stų būr i a i su
siformavo tik tada, kai hillerininkai okupavo mūsų respublik os 
teri toriją. Daugelis dokumentų, kaip V. Stal ekerio raporta s ir kiti, 
par odo, kaip buvo organ izuojami tie būri ai. Vienas tokių doku
mentų, būd ingas ir kitoms Lietuvos vietovėms,- tai Alytaus na 
c io na l i s tų kreipimasis į hitler i nį komendantą Alytuje. Naciona li stLĮ 
vadeivos rašt u prašė komendantą pritarti ginkluoto būr io steig i
mui ir leisti komunistus, žydus ir lenkus šaudyti vietoje be jo, ko
mendanto, žinios. J ie tame rašte taip nusakė ginkluoto būrio, 
vadinamo parlizanais, uždavinius (dok. Nr. 15): 
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Pa rtiza nų veikla - padėti vokiečių kariuomenei, t. y. bet 
kokia kaina likviduoti besislaps ta nčiu s bolševikų kariu s, ko-

munistiško režimo ve i kėjus , komunistus, komjaunuoliu s, pio
nierius ir visus plėšikaujančiu s bei trukdančiu s nustatytai 
tvarkai kenkėju s , net ga ndonešius, be to, nešti tarnybas die
n ą ir naktį reikalingose vietose. 

Okupacinis Alytau s apskrities policijos vadas A. Audronis
Krasnickas policijos nuovadų virš ininkų „suvažiav ime" {dok. 
Nr. 21) pare iškė, kad „Vokietijos interesai - mūsų interesai. Kas 
priešas Vokietijai, tas ir mums .. . Turi bū ti ir yra tik viena nuo
monė , ji tur i bū ti visu 100% pildoma, ji aiškia i a pibrėžta Adolfo 
Hitlerio ·knygoje „Mano kova" (,,Mein Kampf") .. . Mes turime 
dėti visas pastangas , kad vokieč i a i būtų įtikin ti mūsų darbo, jog 
mes verti neprik l a usomybės, an tra , mes tur ime kuo t ik ga lime pa
dėti vokiečių armijai ir, treč i a , visus vokiečių įs akymus šventai 
pildyti ir išpildžius pranešti jiems". 

Yra ir daug iau dokumentų , ryškiai parodanč i ų vergišką 
buržuazinių naci on alis tų a tsidavimą voki ečių fašistams. Antai 
Lazdij LĮ na c i ona li s tų susirinkimo protokolas pavaizduoja, kaip jie 
ga rbino h itlerin ę Voki etij ą ir jos fi urerį: ,,Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu ir ga lingomis ovacijomis vokiečių armijai ir jos 
vyriau siajam vadui Adolfui Hitleriui" (dok. Nr. 97) . Kitame pro
tokole nac ionalistai užfiksavo liokajišką savo klu snumą okupaci
nei valdži ai (dok. Nr. 99) : 

VokiečitĮ karo komendantui page idauj ant, nut arta pavo
jin giausius viešajai tvarkai žydus apgyvendinti barakuose, 
esančiuose Vytauto gatvėje . 

Kita ip ta riant, La zdijų nacionalista i ste i gė žydams getą , vyk
dydami hitlerinio komendanto va li ą . 

Vainuto policijos nuovados viršininkas raporte Tauragės 
apskriti es policijos vadu i (dok. Nr. 229) pažymėjo, jog Vainut e 
,,dirbame prisilaikant patirt a praktika, Tamstos nurod ymais ir at
siklausiant vietos vokiečiLĮ komendanto". Tame raporte aprašomas 
ir nacionalis t ų susirinkimas , kuriame „labiausiai keltos ovacijos 
Vokietij os vadui Adolfui Hitl eriui". 

Jei nacionali stai kartai s ir užsimena apie buržuazinės santvar
kos atkūrimą, tai jos laukia lik iš vokiečių . Visur jie reiškia atsi
davim ą fiureriui ir sav o pas iryž imą sunaikinti ta rybinius aktyvis
tus, net ir paaugliu s bei vaikus - pionierių orga nizacijos narius. 
Taip pat elgės i jie ir su „ga ndonešiais", a tseit, žmonėmis, kurie 
drį~ davo suabejoti dė l hitle ri n inkų pergalės fronte ir dėl karo 
baigties. 

Naciona lishĮ ginkluottĮ bC1rių s iautėj imą Lietuvoje va izdingai 
iliustruoja Alytaus „šau li ų p artizanų kuopos" veiklos dienynas 
(clok. Nr. 19), kur iame par odytas tik trumpas tos veiklos lai
kotarpis. Kiekvienoje apskrityje, kiekviename va lsčiuje naciona
listai suda rinėj o didžiulius są raš us „nep atikimų " žmoniLĮ, kurie 
turėj o bū ti suimti ir sunaikinti (clok. Nr. Nr. 17, 18, 26- 28, 30, 
31, 37, 40, 52, 53) . Nemaža tuose sąrašuose buvo žmonių , ·kurie 
niekada nebuvo komunista i, komjaunuoliai, neprikla u sė jokioms 
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taryb i nėms visuomen1nems organ izacijoms. I~a~ tokie. g inklu oti 
būri a i bm·o organizuojami, tik vcrmachto da l1111ams leidu s, savo 
parodymuo e papa sakojo A. l ykštait is, buvęs bu ržuaz inės Lietu
,·os policijos va ldininkas (dok. Nr. 41). 

Dauoelis dokumentu įt ikinamai rodo, kokie vergiš kai kl usnū s 
ir uolūs~ žvėriškai buki 'ir ž i aurūs buvo nacionali stai, ku riems oku
pantai patikėjo įvairius postus okupacinia me apara te. 

Varėnos l miesto policininkas Petrušis, pasivadinęs vie tos ko
mendant u. savo įsakyme rašė (<lok. Nr. 54): 

Civilinia i, kurie kovos prieš vokieči ų kariuomen~ ir pri si
dėjo bei prisidė prie ru stĮ kar i uomenės da l initĮ pa laikymo, 
bus tuoj au sušaudyti . 

Kas mėgin užs iim inėt i špionažu bei sabotažu li ks iu pa
kenkti vokiečiu kariuomenei, taip pat bus baud žiam i mirtim i. 

Rokiškio .,karo ·komendantas" Zukas gras ino (dok. Nr . 157): 
. . . Kas klausys rad ijo s i ųstuvų, n esančių Vokieti jos te

rilorijoje, bus atiduotas karo lauko teismui ir suša udyt as ... 
Vokiečių sta tytini s Tel ši ų .,komendantas" Svilas gąsdino (dok. 

ir. 230): 
Vi i gero valios piliečia i lietuviai kviečiam i pris i dėti 

prie ivlaisvinto Zemaičių krašto apvalymo nuo komunistų ir 
kihĮ ,·isuomenės kenkėjų . .. 

Sie piliečiai, kurie slepia ar palaiko da r kokius ryš ius su 
išbla škytos Raudonosios Armijos karia is ar vietini ais komu
nista is: bus baudžiami mirties bausme. 

Kai kur (Telšiuose, žr. <lok. Nr. Nr. 232-234) na ciona lista i 
įsteigė „teis mus". į kurių sudėtį įtrauk davo pačius uoliausius oku
pant tĮ tal kininkus. Kai kurie šių „te i sėjų" vėli au dar labiau iški
lo. Antai nacionalis tą A. Ramanauską okupanta i paskyrė ge nera
liniu ta rėju žemės ttl<io reikalams, J. Noreiką - šiau l itĮ ap skr it i~s 
Yiršininku ir pan. Kaip nacionalistai „tva rkė" 111C1s1Į miestus 1r 
miestelius pirmomis okupacijos dienomis, išsa miai papasa kojo 
savo parodymuose buvęs Joniškio miesto burmistras A .. Gedvilas 
( dok. l\ r. 180). 

A. Ged\'ilo pa sakojimą pah ·irtina Joniškio gyventoj ų parod y
mai (dok. Nr. Nr. 178, 187-1 89, 191, 198 ir kt.) , o vietos nacion a
li st ų ištikimybę okupantams paliudija toks dokumentas, ka ip jtĮ 
sveikinimas Rentelnui, šiam perėmus okup acin ę va l d ž ią kra šte 
(<lok. l\'r. 196) . 

Iš jau cituoto V. štaleker io raporto matyti , kad S iau li tĮ apy
gardoje iki 1941 m. spalio 15 d. buvo nužudyta daugia u ka ip 
42 tū kstančiai žmon i ų. š ioje apyga rdoje kaip itin stropus hi!ler i
ninkų tal kininkas pa s ižymėjo J . Pakuli , Šiau lių apyg ar dos sau 
gumo policijos Yiršininkas, a tvykęs į Siaulius iš Vokietijo s kart u 
u opera ty,·ine A grupe, Šiau lių apskrities viršininkas J. Noreika, 

tos apskrities policijos vadas B. Pali ulionis ir kiti, padėję okupan
tam s per ekio!i ir žudyti žmones. 
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Pana šus vaiz das ir Ukmergės apskrit yje, kur buvo nužud yta 
keliolika tūks lanči LJ žmon ių. Vienas sva rb ia usiLĮ ltĮ žudynių or
ganizaloriLĮ buvo Ukmergės turtuo lio sun us Vaclovas Deveikis, 
vaclo, ·avl,'!s nac iona li s lLĮ štabui , atvykęs į Ukmergę kar tu su ver
machto da liniais, aps i rengęs vokiska ka rin e uniforma. Ukmergės 
raj ono sa ugu mo policijos viršin inkas ra šė Ukmergės kalėjimo 
viršininkui, jog jam įsa koma pagal p ride damą sąrašą kal inius per
duoti a k lyvis tLĮ št abui (dok. r. 253), t. y. Deveik io žinion, o šis 
pa imlus iš ka l ėj imo žmones s i untė ties iai į Pi\'Onijos mišk 1:Į, kur 
jie ln 1,·o ma siškai šaudo mi. Ukmergės apskrit ies viršininkas raš 
tu (dok. Nr. 243) pat virtina , kad nac iona listų ginkluoti būria i 
ša udė žmones „net be jokio r1mlesn io pagr indo". 

Pirmoje eilėje visoje Lietuvoje hitl er iniai operatyv iniai bū riai, 
talk inami ginkluotų naciona l istų, s u im i nėjo ir šaudė ta rybin ius 
aktyvistus , lietuv ius, rusus, žydus, lenkus. P asibaigu s masinio po
bi:tdžio taryb inio aktyvo persek ioj imui, nac ional islL! bū ria i buvo 
nug inkluoti ir paleisti. Iš jų dalyvių okupant ai, naciona listų vadtĮ 
pa dedam i, formavo pol ic ij ą , p aga l bi nę policij ą, policinius batalio 
nus, paval džius SS ir gestapo vadovybei. ši os po licinės formuo
tės okupan t LĮ buvo panaudojamos „gal utinia m žyd tĮ klaus imo 
spren dimui'' , žydų tautos masiniam žudymui. š iai operacijai . oku
pa nta i ruošėsi nuo pat pirmtĮjLĮ okupac ijos diem!, išleisdami ati
tink amus potva rkius bei įsakymus . 

Tuo. e ap yga rdLĮ komi arų (gebitskom isanĮ) potva rkiuose ne
kalbama apie žydtĮ kaip tautos naikinimą (dok. :\įr. Nr. 7-11), 
bet tai bu\'O daroma tais pačiais kamuf liažo sume timais, apie 
kuriuos savo raporte užsimena V. štalekeri s. Tač i au nacional i stų 
vad am , užėmusiems į \'a i ri us postus okupacinės ,·aidžios apara te, 
buYo a išku, kad 1.ie gebi tskomisarų potvarkiai yra užmasku otas 
„ga lutini s žydų kla usimo sprendimas". :\'acionalistai apskričitĮ 
viršininkai, bur mist rai kartojo gebitskomisa nĮ poh·arkius . o kai 
kur netg i anksč ia u už juos paskelbė savo įsakymus, paga l kuriuos 
žydai buvo a pip lėš iam i ir suvaromi į ge tus . Anta i tokius skelbi
mus bei potvar kius išle ido Marijampolės apsk r. ,·iršinin kas 
V. Gošta utas (dok. i\ir. 107), Ši a u l i ų ap kr . ,·irš ininkas J . Norei 
ka (clok. i\ir. 175) , Tauragės apskr. \'irš ininkas V. Mylimas (dok. 
Nr. Nr. 227, 228) ir kilt! apskrič i tĮ viršininka i bei miestt! bur
mistrai. S i au litĮ ap kr. ,·irš ininkas J. 1 oreika įsakė Yisos apsl<ri
tie s žydus sukoncentruoti Za ga rėje, kur ji e buYo mas iškai žudom i 
(clok. Nr. 176). Tik naivūs žmonės gal i pagal\'Oti, kad t ie apskri 
č ių \'irš ini11kai ir kili nacionali s tų vadai nežinojo . jog j ie yra na
ciiJ opcra !yvinit) grupių uždavinitĮ vykdytoj ai. Aišku, kad nac iona
lis!t) va dai sąmon ingai page lbėj o hillerininkam _ persekioti žydus. 
J i0 iš l policijos batal iono ka r ių sudarė sk raj oj a n č i ą komandą. 
kuri važ inėj o po Lietu v,) vykdyt i žydų cgzckucijLĮ. Tai komand ai 
vc1dovavo Hamanas ir keli kil i vok iečiai , mas iniLĮ žudynit) specia
lista i. ~ ie hitlcr ininka i instruk tavo ir praktiš kai rodė sk raj ojančia i 
komandai, kaip na ikinti dideles žmonit) mase · . Skrajoj ančios ko-
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mandos Yado pagalbininkai - buvę buržua z inės kariuomenės 
a\·iacijos karininkai Norkus, Obelenis ir kiti ,- važin ėjo su poli
cinio batalion o kariais į provinc ij ą ir ten vykdė egzekuci jas. 
• A. i'\ykštaitL parodė (dok. i'\_r. 25), k~d __ A!ytuje _ iš pradžių 
zmone masiškai žudė Hamanas Jr kelt vok1ec1a1. kun ems pagel
bėjo \·ietiniai nacionalistai. Paskui j ie i šsikvietė iš Kauno kr ajo
jančią komand ą, kuri tęsė žudynes Alytuje, o iš ten išvyko tokiam 
pat reikalui l Simną. P. J\'\at iukas parodė. kaip komanda, vado 
\·aujama l policijos bataliono karininkt! Barzdos, Norkau s, Da
gio, žudė žmones Ariogaloje (dok. Nr. 88). J. Zdanse\'ičius pa
pasakojo. kaip komanda atvyko žudyti žmonių į Lazdij us (dok. 
>l r. l 04). 

Iš rinkinio dokumentų matyti, kad ir kitose vieto\·ėse toji ko
manda padėjo hitlerininkų operatyvinėms grupėms „ga lutinai iš
spręs ti žyd tĮ klau imą", t. y. masi·kai juos naikinti. 

Paruošia muosius masinių žudynitĮ darbu - masinių kapų iš
kas imą, žydų suvarymą , duobių apsaugą egzekucijų metu ,- orga
nizavo nacionalistų štabai, policija, pagalbinė policija ir naciona
li tų būriai. Atsirasdavo ir vietin i tĮ nacionali stų, kuri e padėdavo 
egzekutoriams, eidavo suvarytų į duobes žmonių šaudyti, pri
baigti suže istų. 

Kaip žinoma, hitlerininkai buvo nusprendę vis iškai išnaikin t i 
ne tik žydus, bet ir čigonus. Siuo reikalu buvo priimti atitinkami 
hitlerinės Vokietijos aukščiaus ių vadO\'Ų nutarimai , kuriuo s ga
vo ir Lietu\'Os nacionalista i (dok. Tr. Nr. 12- 14). Ji e stropiai vyk
dė ir šiuos okupantų nurodymus: i šsiun tinėjo policijos punk ta ms 
įsakymus suiminėt i visus či gonus, at imti iš jtĮ turtą, o juo s pač iu s 
išgabenti į koncentracijos s tovyklą. 

Masinių žudynių apimtis į 1941 m. ga lą sumažėjo, tačiau 
žudynės _ nesiliovė per v i są okupacijos metą. Dokumentai apie 
Kauno ir Siaulių getus (dok. Nr. Nr. 281-290) , Dimit ravo ir 
Pravien iškitĮ koncentracijos stovyklas (dok. Nr. Nr. 301-3 10) , 
Telš i ų, Siaul i ų, Panevėžio ir Ukmergės ka lėjimu s (dok . Nr. 
f\ r. 291-300) parodo, kad mūsų piliečiai buvo areštuojami, žiau
riai kankinami, kalinami nepaprastai sunkiose są lygose ir žudomi 
iki pat Tarybų Lietuvos išvadavimo. Ukmergės kalėjimo viršinin
kas P. Jameikis raštu {dok. i'\r. 300) Kalėjimų departam ento di
rektoriui praneša apie pasiba isėtiną jo kalėjimo san i ta rinę būkl ę 
ir ta rdomųjų kankinimą, apie didelį Ukmergės gyventojų pas ipik 
t inimą kalėj imu ir jo tarnautojai s. Tai, ką rašė P. Jameikis, bū
dinga ir kitiems ka lėjimam s bei koncentracijos siovykloms, ge
ta ms, kur prastas maistas, ligos, žiaurus režimas nukankino tūks
ta nčius mūsų krašto piliečių. 

:ac ionalistų vadai jokiais suktais išvedžiojimais neį stengs nei 
pateisinti savo elgesio h itlerinės okupacijos metais, nei nuslė pti 
sa\'O dalyYavimo masinėse žmonių žudynėse. Vykda nt tas piktada-
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rybcs. jie dažna i parodydavo savo inici atyvą. Nacionalistų kaltę 
didin a tai, kad ji e talkino okupantams , kurie buvo u žsimoj ę sunai
kinti Yisą lietuvių ta utą. 

* * 
* 

Sio rinkinio paruoseJat neturėjo ga limybės paskelbti visų tur i
mų dokumentų ir įdėjo tik tuos, kurie, j ų manymu, yra didesnės 
Yerlės . Be to, kai kuriems įvykiams nušviesti t rūko dokumenh!, 
nes nemaža i jtĮ dingo karo metu . 

Rinkin ys suskirsty tas į keturis skyrius. Pirmojo skyriau s „Zu
dyn i ų orga nizatoriai ir vykdytoj ai", treč iojo „Nacių nela i svėj e" ir 
ketvirtojo „ 1v\a s inių žudynių vietos" skyri ų dokumentai sutvarkyt i 
tema tiškai. Gi an tras is skyrius „Lietuvos gyventojų persekiojimas 
ir žudymas" dėl savo didžiulės apimtie s tiek dokumentų gausu
mu, tiek ir v ietov ių atžvilgiu , sugrupuotas teritoriniu principu pa
ga l tuome ti nį administracinį paskirstymą. Sio skyriaus dokumen
ta i sudėlioti apskritimis abėcė lės tvarka. Apskr ič i ų grupės pra si
deda ap skričių centrų dokumentai s, toliau seka valsč i ų, suskirstytų 
taip pat pagal abėcėlę. Rinkini o dokumentai skyrių viduje suh·ar
kyti, laikanti s įvykių chronologij os. 

Antrąją rinkinio „Masinės žudynės Lietuvoje" dalį sudaro ke
tu rios dokumentų grupės: 

l. Hitlerininkų ir lietuviškųjtĮ buržuazinių nacionalistų direk
tyvos, įsakymai , pranešimai, aplinkrašč ia i, ataskaitos, dienynai, 
st raipsniai, rašyti okupacijo s meta is. Sios grupės dokumentai pa
imti iš Lietuvos TSR Centrinio valstybinio archyvo (CVA), TSRS 
Cent rinio va lstybinio Spali o revoliucijos, aukščiausiųjų valstybės 
va ldžios organų ir valstybinių valdy mo organų archyvo (CVSRA), 
LTSR ivloks l ų akadem ijos Archyviniam s dokumentams skelbti re
dakcijos (ADSR), iš .,Iri ai of the Major War Crimina ls before the 
Int ernational Military Tribuna l. Nurenberg". 

2. Ypat ingosios va lstybinės komisijos vokiečių fašistų ir jtĮ 
bendrin inkLĮ piktadarybėms nustatyt i ir ištirti aktai bei liu dininkų 
tai komsijai duoti paro dymai, surašyti 1944-1 945 metais. Jie 
saugomi LTSR Moks ltĮ akdemijos Centrinės bibliotekos rank
raščitĮ skyriuje. 

3. Karo nus ika ltėlitĮ teismo proceso, įvykusio 1958 metais Ul
mo mieste (Vaka rtĮ Vokietija), medžiaga , spau din ta Vokiet ijos 
Demokratinės Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos 
laikraščiu ose: ,,Siiddeutsch e Zeitung" (Mtinchen), ,,Stu ttg ar ter 
Zeitun g", ,,Neues Deutschlan d" (Berlin ), ,,Die Welt der Arbeit" 
(Koln). 

4. 2udynitĮ dalyvitĮ ir liudininkų pokario metai s teismo bei 
ta rdymo orga nams duoti parod ymai, laikomi LTSR Mokslų aka
demijos ADSR fonde. 
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. . .. . . aimtos iš LTSR CVA, LT~~ Moks lų aka-
IliuSh ac1JO::. ) r~ P TSR Revoliucijos muz1eJaus. 

demijos ADSR, ~1e
1
~~~os pirmoJ·c dalyje dalykų, archcograf iškai 

Be aptartu nn -1n10 . • t · dalyJe· 
tvarkant dokumentl~s, an roJe .• • · f ru~tos nea iškios žodžiu sa n-

laužtiniuose skliaustuose issi • 
trumpos· · • 1.· · · l · l · .• .' 1 ·0 apač ioJ· e duodami paa1si-;1n1ma1 .;a1 wn ems 

1snaso e pus ap1 ' . . · . . d . l · · 
dokumentams arba jų tcma!1nems grt_IJ)~ll1~:

1
1_,uto 0

~
1
~ st\1a1 

verč i amu svetimos kalbo žodžit! arba .' ·s~rcis_ , ,m ų _ 1~rigi_n~ I or
ma, kaip. antai .. Ras. egenosse" (vok.): !ra_s~m, ptapl It om1 • udome
nys, pvz .. - i"aiškintos pa_ski rų as_memJ._ n~ ~n1!~1ų_ ~, s e,_ nuzu ymo 
aplinkybė , laikas. pate1k1amo b1ograf111c:, z11:1~s , da 1omos nuo-
rodos i kitus šaltinius, dokumentu:, arba puslapiu_ • _ 

Dokumentuose Nr. 11 (p. 31). Nr. 13 (p. 34) ir Nr. 31b (p. 377) 
santrumpų išši[ ruoli nepa~'yko. _D_okume_n tuose Nr. 28 l ( ~- 336) 
ir ·r. 282 (p. 340) p asitaikę pnes!arauJantys duomenys !Iko ne-
išaiškinti. 

Nutarimai ir skelbimai, spausdinti ,.Amtsblatt des Gcneral-
kommisars in Kauen„ yokieč ių ir lie t uviLĮ kalbomis, rinkinyj e pa-
teikiami lik lietuYiškai. 

Dokumentų rinkinyje minimų komunistų ir komjaunuolių bio
grafini ai ir kiti duomenys bu,·o tikrinami Partijo s istorijo s insti
tuto prie LKP CK Partin io archyvo 1771. 1442 ir 77 fond uose. 

Ben ik ,·isi šios rinkinio dalies dokumentai skelbiami pirmą 
kartą . 

Rinkinio pabaigoje pateikiami masinių žudynių vietų žemė
lapis ir są rašas. Į žemė l a pį ir sąrašą įt ra uktos t ik tos d eto
,·ės. kur, turimomis žiniomis, buvo sušaudyta ne mažiau kaip 
20 žmonių. 

Sudar ant sąrašą. bu\'O stengiamasi išaiškinti kaip galima 
daugia~ ma_si~i3 žudynių vielų, be lo. kiekvienai jtĮ duoti kuo iš
sam~S~! a p~b rez~mą . n~rodant nuotolį, kryptį, gamtova i zdį, tiks
l es~Į zudr 111_4 la,k_~, nuzudylųjų skaičitĮ ir pan. Siam t iks lui buvo 
; un_nkta Ir 1~stud~Juota. ner~aža li_el~ pa čių hitle rininktĮ bei bur
zua~ 1111ų_ n ac 1ona! 1s_!ų , liek Ir taryb1111ų Yal s tybi nių orgamĮ fa š i stų 
~~s1!<alti~a111s tirli . d?kume~lų . :\\asinių žudynių vietoms iša iš
k111~1 bU\o _pana~doti 1r nauJausi duomenys, .pvz., vė l esniai s po
~an? . ~ eta,s_ atliktos la:onų _eks_h~macijos aktai. Kaip papildomi 
sa ltima1. bU\ o panaudot, penodmei·e s1)aucto· l lbt· · · · · · ·t· k. t f •. Je s ,e I pn s1m1111-
ma1, m1 ingų , s Irų as1zmo aukoms atmint ,· · · 11 t 'd ,m b · t · · , ir pamin < ų a 1 a-
r) o e, eismo procesų aprašymai taip t t ;-· 1. dininkų apklausos med". It' d.d'. . pa LĮ z1aurumLĮ 1u-
h'il giu sutei l· ė Ll'P z_iaga., 111. 1 z1Ulę pagalbą past aruoju al-
,·ykdomųjų k~mite~u ~!J_o r~ų rn~,f ~t~, DZD! ra jomĮ ir a py linkiLĮ 
nio pa ruošėJ' a i J"icms re/s" l<J_LĮ soc,~. ,dn;~ skyr~tĮ darbuotojai. Rinki-

Ia nuos1r z,a padeką A~-- . V S. 1 Yičiui. Vilniaus Valstybinio ed -. •. . . · ciu 1r . . 111_<~-
pri s id ėjus i am prie šio darbO: agogm,o instituto vyr. deslytoJLII, 
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Dėl dažnai pasita i kiusių vieno ir to pat ies fakto duomenų 
prieštaringumo , lyginant įYai rius šalt inius , sura šytus skirtin gu 
laiku. nelengva buvo atrinkt i teisingiausią, labiausia i atitinkantį 
t iesą. va ri antą. Todėl ga li pasitaik yti netikslumų. 

Rinkinio gale pat eikiama žudynių svarbesn ių organizatorių 
pavard ž ių rodykl ė. Biografiniai duomenys asmenų, patekusių 
į pirmosios rinkinio dalies pavardžių rodyklę , ant rosios dali es pa
va rd 7, i tĮ rodyk lėj e neskelbiami. Dė l tos pačios priežastie s buvo at
sisakyta ir nuo rinkinio komentarų. 

Dokumentus iš vokiečių kalbo s vertė E. Rozauskas. I s torinę 
p ratarmės da lį parašė B. Baran auskas. G. Erslava i tė sudarė ma
sinių žudyn i tĮ v i e ttĮ žemėlapį ir sąrašą, parengė pavardžių rodyk
l ę, o taip pal parašė archeografinę pratarmęs dalį. 



( 

l SKYRIUS 

, ŽUDYNIŲ ORGANIZATORIAI 
IR VYKDYTOJAI 



Nr. t 

Slapta s val s tyb in ės sYarbos dokumentas 

40 egz . 
23-čias egz . 

Operatyvinė grupė A 

Išsa mi ataska ita iki 1941 m. spalio 15 d. imti nai 

. . !Kaip buvo įsakyta, 1941 m. birželio 23 d., antrąj ą žygio 
į Rytus dieną , parengusi savo tr ansporto pr iemones, opera tyvinė 
grupė A išvyko į kariuomenės telkimo rajon ą. Armijų grupė 
,,S i au rė", suside danti iš 16-tos ir 18-tos arm ij ų ir 4-tos tankų gru
pės, išžygiavo diena anksčiau Dabar burn sn rbu skubiai už
megzti asmeninį kontaktą su a rmijų ir užnugario sr ities vadais. 

Kad botų įvykdyti užda viniai, susijus ieji su sa ugumo polic i
jos veikla, tu rėjome stengtis įžengti į didelius miest us kart u su 
kariu omene. Siuo požillriu j au turėjome tam tikro patyrimo, kai 
mano va dovaujamas nedidelis pr iešak inis bOrys kar tu su avan
gar dini a is ka riuomenės dalini ais 1941 m. birželio 25 d. įžygiarn 
į Kauną. Užimant 'kitus didesniu s miest us, bOtent Liepoj ą, Jelga
vą, Rygą, Tartu, Taliną, o tai p pat stambesnius Leningra do prie· 
miesčius, pri e priešakinių kariuomenės da lin iLĮ kiehieną kartą 
buvo skir iamas sa ugumo policij os bC1rys. kuris. visų pirma. turė
jo sui mti komunistų partijos dar buotojus ir konfiskuot i komunis
ti nę medž iagą . Be to, reikėjo apsa ugoti kariuomenę nuo bet ko· 
Idų net i kėtumų miest uose, nes pat i kariuomenė dažniausiai nega• 
!ėj o to padaryti dėl saYo negausumo. Tam tikslui saugum o po• 
licij a v isuose triju ose P aba ltijo krašt uose, užėmus miestą, tuoj 
iš patikimų vietini L) gyventojų suda ryda vo savanorių bC1rius. 
Mum s va dovau jant , tie būriai sėkmin gai Yykdė minėtą uždayinį. 

Užėmus miestą, j au pirmosiomis ya!andom is buyo steng iama· 
s i sukur sty ti žydų pogromus, nors ir ga na sunki ai sekės i sukelti 
vielin es anti sem itin es j ėgas. Saugumo policij a, vadovau dama si 
įsakymais, buvo pa siryžus i išspręsti žydų klausimą Yisomis gal i
momis priemonėm is ir kuo gr iežčiausiai. Bet pravartu buYo, kad 

2 .\\ a s in i•s žudynė, Lietu,·1i:..,,, -
Rla~i;:---,,.~.d:-}·-s ".""V-ir~š-oj_i _b-,·o-•:.--;-e:--, 

- --------....:. \ l '\ t 

----· --
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ji. bent iš pradžių , yeiktų užkulisyje: n~s nep~prast_ai žia~rios 
priemonės neiš\·engiamai būtų sukelus1os ~en~1ą ir vokiečių 
s luoksniuose. Todėl viešai viskas turėjo atro dyti taip, tar ytum vie
tiniai gyventojai yiską būttĮ darę savo _ini~iatyva,. natū ra liai rea. 
guodami į ligšiolinį komunishĮ terorą ir zydų pnespa udą, kurią 
kentėjo ištisus dešimtmečius. 

Tenka apgailestau(i. kad Ministerija okupuotoms Rytų srit ims 
iš pat p radžių neišleido aiškitĮ di rek tyvų, ir d ė l to iki š iol, nepai
sant visų mūsų pastangų, situacija Pabaltij o kraštuose tebėra 
neaiški. Būdingas nepastovumo pavyzdys ga lėtų būti Estija. Su si
ta rus su Vyriausiąja reicho saugumo valdyba, opera tyvinė grupė 
nžėsi estą dr . .Maję. kaip būsimą politinį esttĮ patarėją. Siekiant 
išvengti pragaištingo chaoso, buvusio Lietuvoje ir Latvijoje, ir 
norint. kad dr . .Majė būtų paskirtas, kart u užtikrin ant , kad jis 
nebus be( kuriuo metu atleis(as, re ikėjo vesti derybas pae iliui su 
divizija, užėmus i a Ta liną, armijos korpusu, kurio žinioj e buvo 
Talino rajonas, Talino karo komendantūra, su 18-ąj a armija, ar
mijų grupe „š iaurė" . užnugario srities prie armijų grupės „S iau
rė" vadu, generaliniu komisaru arba jo pavaduotoju ir Ministeri
jos okupuotoms Rytų sritims atstovu. 

Užėmus Lietuv_ą ir Latviją, buvo paskelbta, kad 2 ir 3 opera 
t)Tiniai būriai nebėra pavaldūs užnugario srities vadui , ir ji e bu
YO palikti LietU\·oje bei Latvijoje. 2 ir 3 operatyvinių būrių va
dai nuo liepos mėnesio pradžios visą laiką yra vienas Kaune 
o kitas Rygoje. ' 

A. Pabaltijo rajonas 

I. Organizacinės priemonės 

l . Paga l b inės policijos ir policinių batalionų sudarymas 

Išsipl~t~? _ve_i~smų rajo~_ui ir labai pagausėjus uždavinių sau
&'u~o polic1J8!, 1s pat pra_dz1ų ~uvo sten~iamasi, kad patikimi vie
ti_nių gyve~tOJ~ e!ementa1 _pa~etų kovoti su kenkėjais, t. y., visų 
~Jrma, su zxda1s 1r k?mun:_sta1s. ~~ ~ad?vavimo stichinėms apsi
\_a Iy11_10 _akc11oms, _k~ rĮ pl~~iau ap1budrns1u kita proga, reikėjo pa
s1rup1nt1, kad pa~1~1~os Jegos būtų įkinkytos į valymo darbą ir 
pa~re'.?tos _nu~latin1~1s. saugumo policijos talkininkų organais . 
Re_1keJo ta1_pg1 sk_a1tytis su nevienodomis są lygom is atskiro se 
veiksmų ra1ono srityse. 
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2. Ka lėjimLĮ reorganizavimas 

Ka lėjimai Paba ltijo šalyse buvo a rba visiškai tušti, arba j uo
se buvo laikomi žydai ir komunistai , kuriuos suėmė sav isaugos 
būriai. 

... Pritrūkus vietos kalėjimuose, buvo steigiamos laikin os 
koncentracijo s stovyk los. Vykdomi paru ošiam ieji da rbai dides
nėms koncentracijos stovykloms įrengti . 

II. Veiksmų rajono valymas ir apsaugoj imas 

l. Apsivalymo akcijų kurstymas 

... Vienas saugumo policijos užda\·inių burn skatin ti aps iva 
lymo tendencijas ir nukreipti jas teisinga vaga, kad valymo ope
rac ijos pasib a i gtų kuo gre ičiau. Ne mažiau sv arb u buvo sukurti 
neginčijamą faktą, kuriuo vėliau būtų gali ma įrodyt i , kad išlais
vinti gyventoja i patys sa vaime griebėsi griežčiausių priemonitĮ 
prieš bolševikiniu s ir žydiškuos ius priešus. Tai reikėjo pada ryti 
taip, kad neiškiltų aikštėn vokieč i ų įstaigų nurod ymai. 

Lietuvoj e tai pavyko pirmiausia Kaune , pana udojus partiza 
nus. Netikėtai paaiškėjo, kad suor ga nizuot i didesnio masto žydų 
pogromą išsyk gana nelengva. čia . visų pirma, pasitelkėme aukš
čiau minėtLĮ partizanų va dą Klimaitį, ku rį tuo reikalu instrukta\'O 
veikęs Kaune mt'1sų nedidelis priešakinis būrys . Klimaičiui pa,·y
ko ta ip par engti ir pradėti pogromą, kad a i kštėn neiškilo nei mt'1-
sų duoti nurodymai. nei mūsų inici aty\'a. Pirmojo pogromo metu , 
naktį iš liepos 25-s ios į 26-ąją, lietuv i ų parti zanai likvida\ ·o dau
gia u kaip 1500 žydtĮ. padegė arba kitaip su naikino keletą sina
gogų ir sudegino žydų kva rtalą , kuri ame buvo apie 60 namų. Se
kančiomis nak timis tuo pačiu bC1du buvo padaryti nekenksmi n
gais 2300 žydtĮ. Kauno pavyzdžiu pan aš ios akcijos, tik ma žesn io 
masto, vyko ir kituo se Lietuvos rajonu ose, jos pali etė ir likusiu s 
tose vietose komunistus. 

Apsivalymo akcijos praėjo be komp l ikacijų, kadang i vermach
to instancijos , pa informu otos apie tai i" anksto. vis iška i pritarė 
tiems veiksmams . Tačiau iš pat pradž ių buyo aišku . l<aci ga limy
bių dar yti pogromus bus tik pirmosiom is okupacij os dienomis . 
Nugin klavus parti zanus, aps ivalymo akcijos pasib2igė sava ime. 

Kaip Kaun e, ta ip ir Rygoje, filmuojant ir fotogra fuojant, bu 
vo pagal gal imybę užfiksuota, kad pirmuosius st ichiniu s žydų ir 
komunistLĮ žudymus vykdė lietuviai ir latviai. 



2. Kova pri eš komu ni zm,Į 

Svarbiausias sauaumo pol icijos darbo baras ,·isamc veiksmų 
rajo ne buvo koYa pri eš komunistus ir žydus. • . . 

... I šgyvenę daugiau kaip vic neriu s metus bo l s~~ t \<ų_ priesp a u
dojc, Pabalt ijo šal ių gyventojai suprato '. kad dar 1s~tla1J<~ kom~
nizmo likučia i. Raudonajai Armij ai pasi traukus, turi bub sun ai
kinti. Sis principinis nusistatymas žymi ai palengvino saugum o po
licijos darbą, valant š i ą teritoriją, n_es _valym_e ?al yva_vo a ktyvūs 
nacionalistiniai sluoksniai: part izanai L1etuvo1e ir sav isaugos da
lys Latvijoj e bei Estijoje. 

a) Komunistinės medžiagos paėmimas į apsaugą 

b) Komunistų paieškos ir suėmimai 
Be komunist i nės medžiagos, buvo sistemin gai ieškoma pasili

kusių Komunistų partijos darbuotojtĮ , Raudonosios A rmij os ka
reivių ir šiaip asmenų, kaltinamų ak(yv ia veik la k_of'!1~ni zmo nau
dai. Kai kuriose vietose savisaugos dalys savo 1111c1atyva buvo 
padariusio s nekenksmingais aršiausius komun istus. . 

Did esniuose miestuose buvo vykdomos stamb aus masto akc i
jos. panaudojant ,·isas tur imas operatyv i nių būri tĮ ir sav isaugos 
dalių pajėgas, kurioms padėjo vok iečitĮ tvarkos poli cij a. S i ų ak 
cijtĮ metu suimta labai daug asmenų ir padaryta kratų. 

3. Kova pri eš žydus 

Iš pat pradžių reikėjo tikėtis, kad žydų klau simas Ostland e ne
gali būti išspręstas Yien t ik pogromais . Antr a vertus, pag al p~
gr indi nius įsakymus saugumo policij os vykdomų va lymo operaci
jų tik slas buYo sunaikinti kuo daugiau žydų . Todėl operatyviniai 
būriai, kuriems burn priskir tos rinktinės daly s - part izanų būria i 
Lieturnje ir pagalbinės policijos La(vijoj e - plačiai vykdė egze
kucijas tiek mi estuose, ti ek kaimuose. Bū rių veiksmai vyko l aba i 
sklandžiai. Pri skir iant tiems būriams l ietuvių ir l atvių pagalbi
nes dali s, viSL! pirma, buvo parenkami žmonės, kurių šeim os na
riai ar giminės burn nužudyti arba ištr emti rusų . 

It in žiaur i ų, pla(au s masto, pr iemon ių teko gri ebt is Li etuvoje. 
Kai kuri ose Yictosc, \'isų pirma , Kaune, žydai buvo apsigi nkl avę, 
aktyv iai dalyvavo partizanin iame kare ir pa deginėjo. Be ki ta ko, 
žydai Lie(uv ojc labai Yeikliai bendradarb iavo su sovietai s. 

lš viso Li etuvoje žydtĮ li kv iduota 71 105. Per pogromus Kau
ne buvo sunai kinta 3800 žydų, mažesniuose mi estu ose - ap ie 
1200. 

Įvykdž ius pirmąsias didelio masto egzekucija s Li etu vo j e ir 
Latv ij oj e, paai škėj o, kad bent šiuo metu visiškai sunaik inti žydus 
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n ėra aa limybės , nes dides n ė dali s ama,hĮ Li etuvoje ir Lat v ij oj e y ra 
sul l'il<la žyd lĮ rank ose. o kai kuriai s amata is (ypač s tiklių, skar
dini nktJ. kros n i ninkLĮ. bats iuv i ų) verč i asi beveik v ieni žydai, dau
(Tcl is a rnalininklĮ zydų šiuo metu b[1ti11ai rei ka lingi. remon tuoj ant 
gyvybišk~i _svarl~iu_s _įre ngimus sugr ia~tuos~ m~estuose ir a_t_li e
kant ka nn es re1ksmes darbu s. Nors imone sc zydų darbo Jegą 
stengiamas i pake isti l ielu vitJ ir l atvių darbo jėga, pakeisti v isus 
dirba n č iu s žydu s, ypac: did eliu ose miestuose, nėra ga limybės. Ta
č i au. o-Jaudžiai bendrada rbiauj ant su arbei l samto skyr iais, nebe
galinti eji dir bti žydai regis truoj ami ir veikiai naik in ami ned idc-
l0111is gru pėmis . .. . . 

Ta proga reiki a pažymėt i. kad ci,· ilinės adm inistr ac1Jos 1sta1-
gos karta is energinga i priešino si didesn iu ~ast~ egzek~1cijoms: 
! l ai jo ms visada bu\'o atsakoma. kad sva rb1aus1a yra Įvykdy ti 
pagrind in ius įsakymus. . 

Pradėjus veikl i, kartu su egzekucijų ruo s,mu ir ,·ykdymu di
desni uose mi estuose nedelsiant bu\'O imt asi pri emonių įsteigti 

getu s. Ypač re ikėjo s kubėti I,aune. kur iš 152 40~ gyver:tojų 
30 000 buvo žydai. Todėl po pirmtĮjų pogromų sukv iestam zydlĮ 
komitetu i buvo paaiškinta , kad vok i ečių įstaigos ik i šiol neturė
ju sios progos įsiki š ti į l ietu v i ų ir žydų tarpusa\·io ginčus. Padė
č iai normal izuoti, v isti pirm a. re i kią įste i gti žydų getą . 2ydų ko
mitetui užprot est avus, buvo pareik šta. kad kitaip nega l ima už
kir sti kel io tol esni ems pogromams. Tada žydai tuojau suti ko 
pada ryti visa, kas reik alin ga,. kad kuo greičia~ j~Į ~a~tiečiai * 
persike l tlĮ į Vilijampol ę, kur10Je buvo num_at~ta Įste igti. z_ydy ge
tą. Raj onas y ra tri kampyje tarp Nemuno Ir 111tako, sus 1s1ek1a su 
Kaunu tik vie nu tiltu ir todėl lengvai gal i būt i izoliuotas. 

5. Kiti saugumo policij os ,·cikl os bara i 

Ryši um su susidariu sia ps ichiatrinėse _li goninės~ p~d~t imi, 
sauo-umo pol icijai ke l etą k artų teko ,·ykdyti savo uzdav1111us ... 

Daugelyje v i e tLĮ prižiDrėlojai ir medi cinos darbuotoja i i šbė
g ioj o. Kadangi , i š trūkę iš į, · ai ritĮ l igoninitĮ, ligoniai pasidarė pa
voji ngi v is uomenės saugumui, burn likvidu ot i 

Aglu onoj e (Lietuva) ** 544 ps ichini ai li gon iai 
J\\arijampo l ėje „ 109 
Mogu tov e ( neto_! i_ L_u..:::g_o_s ):....· __ 95 __ _ ____ _ 

Iš v iso: 748 psichiniai li gon iai 

Ke li ais atvej<1is vermachlo vi ršininkai kreipės i į mus. pra šy
dami panašiai išva ly ti kitas gydymo į staigas, numatytas pritai-

• Ori ginal e - Rasscgc nosse. 
•• Turi būti - Latvij ,L 
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kyti butams. Tačiau jiems burn pas iūlyta pati ems griebtis pri e
monių, kurias laiko reikalingomis, nes šiuo atveju saug umo po
licijos interesa i nereikala, ·o jos įsikišimo. 

Pri e da s 8 

Ataskaita apie likviduotuosius 

Lietm·a 
Kauno miestas ir 
apygarda 
~ iau l ių apygarda 
\ .ilniaus apygarda 

Lietm·a 
Lah-ij a 
Estija 
Baltarusija 

Zydai 

31 914 
-11 382 
7 015 

80 311 

80 311 
30 025 

474 
7 620 

118 430 

Komu
nistai 

80 
763 

17 

860 

830 
l 843 

684 

3 389 

Iš viso 

31 994 
42 145 
7 032 

81 17 l 

8 1 171 
31 868 

l 158 
7 620 

12 1 8 17 

Prie šių ska ičių reikia pridėti: 

Lieiurnje ir Lafrijoje pogromų metu suna ikinta žydtĮ 

Til žės saugumo policijos ir saugumo tarnybos baro 
pasienio ruože lik\'iduoia komunis tų ir žycltĮ 

Dr. Stah leclier 

5 500 

5 502 

SS brigadef iurer is ir policijos 
generolas majoras 

Trial oi ihe ,\\aj or \Var Criminals beforc lhe Inlerna lional Mililary Tribu· 
nal. . urenberg. Doc. L - 180. Versta iš vokiečių kalbos. 
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ULMo• TEISMO PROCESAS 

Nr. 2 

J. BIOM~ kaltinamųjų suole 

,, . . . /\r buvo pri eš s ušaudymą žmonėms kas nors pa a iškina
ma?" - prim yg tina i klaus ia gestapo viršininką [teismo] pirmi
ninkas. Tas a tkerta: ,,Taip, tai buvo daroma!" Paa iškinama bu
vo taip : ,,Fiurerio va rdu Jūs sušaudomas už nusikaltimą ver 
machtui". Pirm ininkas kvočia toliau: ,,Nejaugi jums nekildavo 
abejonių, kad ten galėjo būti ir tokių žmon i ų, kuri e nepadarė jo
kio nus ikaltimo?" Ka ltinamas is pasip ūtęs, su panieka: ,,Aš bu
va u įsitikinęs, kad nedera k iekvieną tų nenaudė l ių tard yti". Vis 
dėlto ji s sakos i vieną kitą įtariamą kaip komunistą palei dęs. 
Bet: ,,Zydai nebuvo pa leidžiami. Ju k tai būtų neturėję jokios 
pra smės. Ji e vis tiek būtų buvę vėl suimti, nes buvo gr iežtas nu
rodymas visus žydus sunaikinti ''. 

.,Sūddeutsche Zeitung", Mūnchen, 1958 m. gegužės 9 d. 

Nr. 3 

V. HERSMAHAS kaltinamųjų suole 

. .. Hersmanas , pavai zdavęs save rusų li teratūros drau gu ir 
žinovu bei ypa tingu Tolstojaus mėgėju, prip až ino, kad vėl iau
s1a1 po 14 di enų nuo pirmųjų šaudymų pradžios Vyriaus ioji rei 
cho sa ugumo va ldyba painformavo jį raš tu. kad Stal eker io įsa-

• 19.58 metais Ulmo mieste . Vak a n1 Vokie lijoje, įvyko \'ie nas didžiausių pači11 vokie
čių pnruo šh1 pr oces 11 pr ieš h itl eri n ius nusikaltėl ius. Buvo teisiami žudikai , ku r ie karo pra. 
rlžioJe Liėtuvos TSH teritorijoj e. 25 km pločio pasienio ru ože, sušaudė apie pus šcš to 
tiikstančlo talkit t gyvcnloj t1. 

Prie š pr asideda nt ka ru i. Tilžėjc hitl erini nka i sudarė opera tyvinį būrį. pavaldą ope
raty,·inė< grupės A virši n inkui SS brigadciiure r iui V,tlteriui Stal Pkeriui (Stahlccker). 
19-11 m. birželio 22 d. Tilžės operatyvini s būrys iš V. Staleke r io gavo įsakym:i pradėt i žu• 
dynes Lietuvo s pasie n io ruože. 

Ulmo tei smo procese buv o teisiama de,imt budelit 1: buve s valslybės poli cijos Ti lžės 
sky riau s virši nin kas Joachirnas Biomė (Būhrne), buve s SD Tilžės ruo žo viršin in kas Verneris 
l-lersrnanas (l-ler s ma nn) . buv es viešosios pol icijos Klaipėdos mie slo direktoriu s Bernha rd a, 
Fiše r is-S vederis (Fi sc her•Schwcd er) , buve s lletu\'ių s a ugumo poli cijos Kre tingos raj ono vir 
š inink as Pr a na s J akys (j is Ir Lokys), buvc s vlc ~osios policiJos Klaipėdos mies to direkto
ria us pava duol oj us Verner is Kroi cma nas (Kreuzmann), buvc h itlerinės policijos valdininkai : 
kri min alini s vyr. a sls lcnla s Frnncas Berentas (Behrendt). kr imin a linis sekrclor ius Gerlrnr 
das Kar s tenn s (Cars ten) . krim inalin is komis am s Vilma s Hnrm sas (l-larm s ), vyr. lellc· 
nanta s Vern cris Smilas -Hameri s (Sc hm idt-Hammcr) . SD Klaipėdos skyri aus v iršinin kas 
Sa kula s (Sakulh) . 

U lmo teismo proces as prasidėjo 1958 melt1 baland ! io mėnesio pabaigoje. T11 pačitl 
meh1 rugpiūčio 29 d. bu, ·o pa ske lbta s te ismo n uosprendis. Teis mo metu huvo apkln~ s l:i 
apie 170 lludinink 11, pa leikta s 260 puslapit1 kalt inamasis ak la<. Buv o iš aiš kini! ba1s111 
ž ud ynit1 a nksčiau minėtame ruo2e kalti nink ai ir žudy 11it1 aplinkybės. Nor s liudininkai Ir 
prokn ra!tl ros da rbuotojnl įrodė teis ia11111it1 kalle. bet Vak an 1 Vokiet ijos teisėjai, plrm:i 
kart:i š iame proce se žudyni 11 kaili nin ka is paskelbė Hitleri, Himl erj, Heidrichą Ir kilu s 
aukšči a us i us miru s ius a r pakar tu s hllteri nlnk11 vadeiva s. o Išv ardin tus bud elius teisė 
tik kaip .. )sn ky 11111 vykdytojus " . Todėl jie bu vo 11ul c isl i p~rdaug mažomis bausmėmis: 
Jooc him ns Illomė - 15 melt1. Bernha rdas Fišeris-Sved eris - 10 metų. Pranas J akys -
7 melnm s , Vern erl s Krolcma nas Ir Fra 11cns Bere nta s - 5 meta ms . Ger har das Kar s tenns -
4 melam<, liku s ieji - 3,5-3 met a ms. Vaka r11 Vokielljo s l alkraščitl apskaiči avimu Jie už 
vie n,1 n uko tu rės pe 11klas diena s ka l~ti. Taigi. Ulmo teismo p rocesas , kaip Ir dau ge lis 
pa našl 11, Įvykusi11 pokario metai s VakartĮ Vokietijoje, buvo ne kas kita kaip noras p a• 
rody ll žmo nij ai, Jog tariamai Ir čia persekioja m i karo nusikaltėliai. 
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kvmo tikslas bu\'o „galulinis žyclLĮ l~lausi!110 išsp_re1'.dimas oku. 
puoto e srityse'·. masiškai išž_L~clant ,·isus_ zydus .. l od~I eg~ekuci. 
jos Kretingoje melu jis kalbeJ~S su kall 111_amu_~J_u B101_n e_ zydžių 
ir žydų ya ikų su· audymo klau 1111u. _Bet __ la1 t_~1 e3_ęs a tlikti „ labai 
atsargiai", nes Biomė manęs. kad SD JĮ_ sel~.inti, tu~ tarpu kai 
jis, I-lcrsmanas, al\'i rkščia i , jautęs. kad B1omcs _µavcd1i:n~ jį _seka 
jo paties žmonės . Tada jie abu _st~lar_ę, kad_, ka_1p cscs 1_n1_nk~1, jie 
itin turį bt11i paklusni1s ir parc1g111~1, ,·adin ?s 1, netuq 3ok10 ki
to pasirinkimo, kaip lik į\'ykdyti Įsakymą ir moterų bei vaikų 
atž\'ilgiu. 

Itin S\'arbus bu,·o ll ersmano parodymas ap ie tai, jog ji s ir Bio
mė po pirmtĮjt/ šaudymtĮ Garg ždu~se_ ap l ankę „Kau~ e tuometinį 
SS štandarlt'nfiurerį J egerį. kad pa1n1or1:7u?t~ JĮ ~p~e .~~vo veik
lą. Jegeris, kaip pa rei . kė ] lersma~1as_, astn a1 ~us~~lllC!JUS, buvo 
tos nuomonės, kad pa aa l s ta lekmo isa kymą tI k J 1s viena s esąs 
jaaliotas .x ah·ti" \'isoj~ Lieturnje. Tuo bt1du jis neigė, kad „Til
t%s operaty,·i11is būry " turįs te i sę šaudyti žmones . Į pirmininko 
klausimą. kodė l ai j ie nepaliko : io reikalo tiesiog savo viršin in
ko Jegerio nuoz iūrni. I-lersmanas atsakė. kad ir j ie turėję Stale
kerio įsakymą. Jie tą įsakymą \'yk cl ę po to, kai J eger is ju os „iš
Yijęs lauk'' . Dr. -·tc1lekeris kaip SS briga defiureris buvęs aukš
te nėse pareigose negu štilndartenfiureris Jege ris. 

.. Slunc:arkr ZcitunQ'", 1958 m. gegužrs 13 d. 

Nr. 4 

P. JAKYS-LUKYS kaltinamųjtĮ suole 

.. \'yko ne tikėt i ni dalykai". Tai paL\·irtino ka ltin amas is Lukys, 
bu\'ęs Lieturns Kretingos polic1jos viršininkas, penktad ienį ope
raty\'inio bOrio procese Ulme p ris i ckus i LJj LĮ teismui. Pats Lukys, 
tie a. šiuose neįtikėtinuose įYyki u ose, es~. nedalyvavGS. Nors jis 
patririino. lrnd apytikriai po trijLĮ saraič i ų nuo ka ro pradžios 
Kretin1;0:, mieste burn nužudyta apie 200 žyd ž iLĮ ir jLĮ vaikų, bet 
sa,·o d a l yra\' imą ten jis neigė. o tėismui papa sa kojo fantastišką 
i s t or ij,Į apie tris rnkiečių kareivius. kurie vieni savava liška i įvyk
dę šias masines zudynes. Be to. Lukys pasakė, kad Kretin gos gy
\'entojai lieturiai dar pries tai dė l pinm1jų šaudymų protes tavę. 

Dė l ginčo tarp Tilžės operatyvinio bOrio ir SS š ta nda rtenfiu
r_e~(o JeĘ'eri~ Kaun~ Lukys pasa kė. kad j is gavo iš va l stybės po
J1c130~ S1aul1_ų s!(~T_J~~s, kuns buvo pavaldus Jegeriu i, nurodym_,Į 
daugiau ned1rbt1 Tilzes operatyvinic1m būriu i, nes tas n e turįs tei
sės <~ly t( Liel~voje. Ta č i au šio nurodymo, pasakė Lukys, ji_s 
n ~ga l~J ę~ 1_rykdyt1. ne~ ,·a l s!ybės policijos Ti lžės skyr iau s va ld1-
11111ka1 tiesiog a t_,·y_kę ir be JlgLĮ a i škinimų prc1 dt'ję šaudyti žmo
nes. Lukys patvtrt1110, kad kaltinamasis Berentas va l stybės po-

2.J 

Iicijos T il žės skyrir1us pavedimu, kalbėdamas su Kretingos apsiui
lies virš ininku lietuviu, primygtinai reikalavo dilr esančias apskr!
tyjc gyvas žydes ir jų vaikus, kaip „nenaudin gus ėdiku s" paga lia~ 
likviduoti. Po kurio laiko l i c tuv i LĮ policija, stebint gcstapo ,·ald1-
11inkams, š i<1s moter is sušaudžiusi. 

,.Sl11llgarter Zeitung", 1958 m. gegužės 17 d. 

Nr. 5 

Norima reabili tuoti SS 

Ulmo teismas noris atleisti nuo teisėtos bausmės nusi kaltėl ius, 

masiškai žudiiusius žmones 

Ulmas (1 ' D/ADN) *. Ulmo pris i eku s iųjų teismas ruošia prin
cipin į nuosprendį. kuris turėtų buti pretekstu visiems Vakar_,4 
Vokietijos teismams pavaiz duoti n acių ir SS budelius neka ltais 
,.įsakymų vykdytojais", kad šie galėtų išvengti te i~ėto~ ()au smė~. 
Bt1simuose lrn ri n ių n usika ltėl i ų procesuose S\'a rb1aus1a1s ,.nus1-
kallimų kurs tytojai s bei kalt ininkais'· turį buti laikomi Hit leris, 
Himleris ir l Ieidrichas. Tada teismai ga lės kal tinamus nus ikaltė
lius teist i tik kaip padėj ėj u s arba bendrin inkus mažomis baus 
mėmis. 

Ulmo pr is iekusiųjų teismo tei sėjai tai pada rys ią procese prieš 
dešimt buvus iLĮ gesta po ir SS kari ni nkLĮ, kurie l 9-tl melų vasa r_ą 
Lietuvoje nužudė dau giau negu 5500 žmonių, jų tarpe moterų ir 
\'aikų. Jie mušdavo sa\'o aukas lazdomis ir pagaliau pribaigdavo 
š ū,·iu į pakaušį. Pasmerktieji mirčiai turėj o patys sau išsikasti ka
pą ir ž it1rė ti. kaip žudom i jų k a nčitĮ drau gai. Kretingoje esesini~
kai užda rė vietos gy,·entojus žydus į s ina gogą . o pastatą padege . 
Gyvi žmonės sudep:ė neapsakomose ka nč i ose. Pal angoje per ma
s i nę egzekucij ą kalt inamieji vaikus prigirdė kt1droje, o motinas 
užp l akė rimbai s. 

.,Ncues Dcutschland ", Bcrlin, 1958 m. birželio 23 d. 

Nr. 6 

TIL1fS OPERATYVINIO BŪRIO „darbų" kronika 

Kc1s pirm,] dieną nesuša udomas, pat enka į s inagog,Į. Tada po
licijos va ldininkas Srnilgys i zrae litų dicrn namus padega. Ugnia
gesia i saucro liktai gre timus namus, kad ugnis nepersime tLĮ į juos. 
1\ \irties ko~11anda grOdr1 moteris ir ,·aikus. nor i nč ius išs iHržli iš 
l ier snos, atgal. 

• .. Ncu cs Dr 11lsc hlnnd "/,\ llgemci ncr. Dc t1lsd1rr Nachri chlc ndicn ,1 - \ 'DR inform aciitl 
ill:{l'tt tflra . 
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. • . 26 d iki 28 d. mirti es koma nd a „išva. · b1rzelto · · Po to, kai ~uo . ., kita dieną Pala_ngoJe. . . . . 
! ė" Kretinaą, JI „dirbo .• t „ buvo vel sekmad1en1s. Tik viena 

Birželio:, dvidešimt ~e,'.int ~J
1„ atėJ' imo bet j au fi še ris-Svederis 

. . · · išla1svin OJLĮ . '. l· · t t •· · ' savaite praeJO _nuo!' . . ·u bendrininkai paau ,o Jo . an ". rec10Jo 
šmitas -Hamens, Biom~ ir J •478 baisiausiai nuk ankintus zmones. 
reicho" _kr~Yi_nojo -~lton a~:u ska ičius padid ėjo dar 111: 
Sekrnad1emu1 praeJUS, a~. ~nena· Ju k trūksta dar va ikų gydyto. 

e. t ·aa Sakulas p11s11 · " d .. · 
1a s atb ' .. d· ·o·a aydytoja . Sura n a JĮ viename ver-

jo". Su Hers_m_anu Jte me ziJ/s f:'aip tik. tvarsto suže is tuosius vo-
machto n~~di~mo_s pun~t: . su :sesi ninkais san ita rij os karininka s 
kieči~_s. 1,tlusi ~st rų ;~~i~{ai reikalingas gydytoja s suže is tiesiems 
prak1sa. Jam. tiesa, . ·r Sal·ului jis reikal ingesn is. Ji e nu stumia 
~ydyti. _BctbHletr ml,1aa11lua1tt: prie'š mirties komandos ša utuvų vamz-
J1 dar :,ll a u e e V • • 1,· •. V d >" ·•. 1 . .. _ l· ·s t,·arstė suze1stus ,o,1ec1us, susau omas „uz dz1us ' Jt:s. ,urt . . • t . p l l 
nusik~llima yermachtui". Jo pa~·arde, Fa sy a Į ,. t!1.~g

1
os "va Y· 

mo saraša': .,111-tu eilės numenu"d, pa~ym~mda „pba_ut scbm ~u·1 · 
Vė.l iau · J-lersmanas gyrės i : ,,Gy ytoJas zy as u Ų .e, et< pa-

sprukęs . Bet mes ir jį nugalnbijom". • . 
Dar daug bu\'O nugalabyta, kol nuzudytŲJ Ų skaičius pasiekė 

5269. 
Liepos 2 d. Tilžės operatyvinis bū rys. Tauragėj e n_u!u~ė 

133 žmones; liepos 3 d. Jurbarke - 322 zmones ; nuo birzelto 
22 d. iki liepos 11 d. Kudirkos Naumiestyje - 192 žmo n:~; n~~ 
liepos 11 d. iki liepos 18 d. Virbalyje, Kybartuos e - maz1aus 1~1 
230 žmonių: tiksliai neišaiškinamą dieną liepos mėnesį Kal~_an
joje - 150 žmonių; rugpiū čio pabaigoje Vilkavi škyje - ma z1au
siai 300 žmonių; tiksliai neiša iškin amą d a tą 1941 metų V~Ja.~ą 
Švėkšnoje - tiksliai neišaiškintą žmonių ska i čių ; tiks liai ne1sa1s
kinamą dieną kitos egzekucijos Palangoje metu - 60-80 ko~ 
munistų ; tiksliai neišaiškinamomis dienomis šau domi pa vieniai 
žmonės ; be to, 25 km pločio pasienio ruože Til žės va lstybės po
l!cii~ !r s~~g-~m_o iarnyba bei jų lietuviškieji pagalbininkai žud~ 
t1ksli~1 ne1sa1s~onamomis dienomis 1941 metų vasarą ir rudenĮ 
G_a,:Į;zdų: K'.etmgos, Palangos, Batakių , Jur barko, Virbalio, Ve
v1r~enų Ir kilų dar neiša iški ntų vietov ių moteris žydes ir žydų ,·atkus . 

. ,.Vi~noje _tiks_li~i n_<:iš~_iš~intoje vietovėje vien ą tiks liai neišaiš
kmtą_~1~ną t'.~sli_a1. ~e1sa1skmtas žmonių skaičius ... " 
t . Ą- 1tti ts~ei_~sh. valymo nežmogiškumo negalima. Kažkur , 
/

1
~

1
. ~ .P ocio JU?stoje, buvusioje Tilžės operatyv inio būrio 

U
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1ntoJe, ĘU_lt JŲ _la_\'Ona! kažkurioje vietoje žemėlapio kabančio už 
mo pris1ekus1ųJų teism t · .. , • 

Japyje . .. 0 eiseJų stalo. Kažkur praga ro žeme-

Pvz., Kretingos moterys žyd • . • 
1 1 

. 
ta truputį ilgiau gyventi ne u _es 1,r, zy( LĮ ~·ail~ai. Ji ems buvo ~1~
būrys uždarė 1·uos Jankau k gd JŲ \jram s tr tevams. Operat yv1n1s s o vare. 
26 

Albertas Barkauskas, 
revoliucinio judėjimo dalyvi~, 
komunistas, 1940-1941 m~!ais 
Vilkav iškio milicijos poltt1nis 
vadova s. Nužudytas 194~ m. 

liepos 10 d. Virbaly1e 

Mykolas Ma žei va , •. 
1940-1 941 metais iš prad~1ų 
buvęs Palangos valsči~us . ~e
mės ūkio komi_s!j~.s pirmi~m
kas vėliau - m1lic1ios skyriaus 
viriininkas . Nužudytas 194) m. 

birželio 27 d . PalangoJe 

Pranas Eidukaitis , 
revol iuc inio j udėj imo daly~i s, 
1935 me lais valstiečių streiko 
dalyv is, 1940 met ~is Liaudie s 
se imo atstovas . Nuzud y(a s ~a~
tu su sūnumis SergeJum1 ir 
Jon u (kom ja unuol iu) 1941 m. 

liepos 14 d . Vištytyje 

Teresė Stalmokailė, . 
1940-1941 meta is . _buvusi 
LLKJS Kretingos apskn he_s ko
miteto biuro narė ir Kr~l m_g~s 
vidurinės mokyklos p1rm1nes 
komjaunimo organizacijos s~k
relorė. Nužudyta 1941 1!1· lie-

pos mėn. KretingoJe 



Tačiau SS oberšarf iu rcris Ber:entas, . k a l bėd a,_n a~ . su K re tin gos 
apskriti es vi ršininku, įsiu tgs nu ,skund e: ,,!(ode! src nenaudin gi 
ėdikai dar nelik\'iduo ti?' ' 

Lukys, tam įga liotas saugumo poli cij os_ vi ršin!n l_rns,_ ,·erbuoj a 
li etu\'ius sa\'anoriu s, duoda ,·ell ui alau s rr dcg ( rncs 1r, un ifo r
muotiem \'Oki eč i ams pri žiurint, . , n en a ud i n gLĮ ėd ik1Į" burn os už. 
daromos amžinai. 

,\ \ ači us io l iudininko parodymai: ,.l'v\oterys buvo išreng tos nuo
gai ir hėri ' ka i sumuštos. Siaubo apimto111s m oti no ms plėšė iš 
rankų \'aikus ir nudurtu s mėtė j bendn) kapą ka ip sk a rmal tĮ pun
deli us. K.it i ,·aikai. moti noms matant, buvo pr ig ird y t i kūdroj e. 
Budeliai gėrėjo i klaiki ai . š i rdį ,·erian č i ais, p asib a isėj us i ų moti 
nLĮ šauksmais. Dauacl is mot erų bu\'O daužomos m etal ini a is str y
pais. Bet, užpil ant bend rą ka pą . kai kur ios dar judėjo . .. " 

Zudant moteris. žud ikų-i šk rypėlių kru v in os aist ros lab iau-
iai į i i a utėjo. Ba tak ių moterų s!ovykl,:1 j ie no rėj o išsprog dinti 

su ten esa nčiom is ka linėm i s. Operat yvin is būrys ka rtu su ve r
machto pionierių dalini u pa ruošė išsprog di ni mo p l a n ą. Bet vė li au 
pionieriai atka l bėjo. Vi sai netol i esanti geležinkeli o stoti s ir , g irdi. 
negali ma lengrn b0diškai j ai sudaryt i pa\'OjŲ . 

. . . . . . . . . . . . . 

.,Die \\'eit der Arbeit", !\oln, 1958 m. liepos mėn. , Nr. 29. 

GEBITSKOMISARŲ POTVARKIAI 2YDŲ KLAUSIMU 

Nr. 7 

Privalomas nutarimas Nr. l 

l . Vi ln iaus miesto a b iejų l yčių žydai, kad atskirt i , y ra įp are i 
goja mi ant kairės krūtinės pusės ir nugaros nešioti geltoną Siono 
žvai gždę. 

2. Zydų tautybė gy,·entoj ams dr audžiama na ud ot is ša l i gat
\'i ais. Zydai pri, ·alo ga t\'ė e eit i ,·ažiuoja moj o kel io deši niu oju 
kr aštu \' ienas po kito. 

3. Zydų t au tybės gyventojams draudžiama naud ot is v isom is 
pasi\·a!kW oj_imo be_i_ poi lsio v~~tomis ir viešaisiais pa r ka is I~: i 
k\'era,s. Taip pat Jiems draudzrama naudot is v iešose v ietose 1s

statytais suolais. 

. ~L ~ydų ~a~ty_bės g~vc11tojams dr audžiama naudo ti s v isomis 
,·1es~m1s sus1:1~k_1111? pnemonėmis, kaip auto tak si , vež ika is, auto
bu_sa1s, ~ar lal\ :ia_1s 1~ pan. V isi viešoj o naudoj im o susisieki mo 
pnemo111 ų san nrnka1 arba nuomotoj ai pr ivalo nu rodytų p r iemo-
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nių mato moje v ietoj e iškab inti ske l b imą su užra šu: ,,Zydams 
dr audžiama " . . 

5. Nesi laikan ti ej i šio nut ar imo nuosta tų bei j iems pr iešt arau
j anti ej i bus gr iežtai baud žiami. 

6. Sis nutar imas ga li oja nuo šios di enos. 

V iln ius, 1941 m. rugpiiičio 2 d. 

Hingst 
V i ln iaus m iesto apyg ard os 

komi sar as 

J\mtsblatt dcs Genera lkommissars in Kauen, 1941 m. lapkričio l d., Nr. 2. 

Nr. 8 

Skelbimas Nr. 3 

Kauno apygarda i 

l. Ti ems gyn ' ntoja ms. ku r ie kilus karui ar jo metu bu\'O pa
bėgi,! ir ik i šios d ienos negrįžo . draudžiama grįž ti į Kauno apy
gardą . Vi siems namLĮ sav in inkam s ir \·aldyto j ams draudžiama 
pri imti pastogėn grįž ta n č i u žydus. 

2. Gy\·entoj ams žyd ams šiuo draud žiama pard a\' i nėti, keisti 
ar koki u kitu bDdu reali zuoti Yisą jtĮ tu r i mą j u domąjį ir neju do
llH) j į tur te). Taip pat įsakmiai dr audžiama naikint i į ren gimus i r 
šiaip va rt oj amus daiktu s. 

3. Vi si Kauno apygar doj e esami ej i nam LJ saYininka i arba va l
dytoja i šiuo įpare i goj am i tu oja u pareikšt i apie namuose esan 
č i us t uščius i r pal iuosuoja m11 butu s Yirša i č iam arba burmi strams 
per 24 v al. 

4. Tos pa čios re i kšmės Ka uno apsk ri ti es vir 'i ninko išleist i nu
tar im ai tuo pa č iu t\' i r ti nami. 

5. č i a ske lbi a lllLĮ nuos tat1J ne\·yk d) nIas bu gri ežč iaus i a i bau
džiamas. 

6. č i a skelbiam ieji nuos tat ai įs i ga l ioja nuo šios d ienos. 

Kaun as, 1941 111. rugpiiičio 4 d. 

Lenl zen 
Kauno apyga rdos lw 111isaras 

ObL'r i iur eri s SA 

Amtsb latt cles Gcnrr a lkommissa rs in Kauc-11. 1941 111. lapkri i'·io l d„ l'-ir. 2. 
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Nr. 9 

Skelbimas Nr. 3 

Vilniaus srities* gyventojams 

l 

1. Zydų ta utybės ~)'.\'e_11toja:1~s ?rau? žiam~ va i~<.šč_io t~ ša ligat. 
,·iais. Zydai privalo eiti tik vazmoJamoJo kelio des m1u0Ju krašt u 
,·ienas po kito. 

2. ZydtĮ tautybės gy,·en!o]ams draud ži?rna pasi_va_ikščiojimas 
visuose soduose. parkuose 1r skveruose, taip pat poilsi s ant suo
lu šiose Yietose. 
• 3. Zydų tautybės gy\'entojams draud žiamas pravažiavimas ir 

naudojima is Yisomis viešojo susis iekimo pr iemonėm is, kaip tai: 
aulotaksi. ,·ežikais. autobusa is. gar laiviais ir pan. 

Vie·ojo su isiekimo priemon ių sav ininkai ir va ldytojai priva
lo matomoj Yietoj iškabinti skelbimą „Zydarns dra ud žiama". 
.. 1· Visi abi_ej~ lyč(ų_ žydų _tautybės gyvent oja i įpare i gojami ne
s1ott ant krutmes kaires puses. taip pat ir ant nu aaros . ge ltonos 
spalrn Do,·ydo fra i gždę 8- 10 cm dydžio. "' 

5. Zyd ų tautybės gyventojams yra draudžiama iše iti iš jų bu
tų nuo 20 iki 6 Yal. 
. 6. Zy~ar:is yra draudžiama ne žydų tau tybės as meni s sam dy

ti arba leisti pas sa,·e pernakvoti . 
. 7: \ is! anksčiau išleistieji įsakymai sriti es* kom isa ro šiuo 

tY1rt111am1. 
8 .. _Cž _šio patYarkymo nep i l dymą nusikalt usieJ·i bus rrriežtai 

baudz1am1. ~ 
9· Sis įsakymas į gyj a galios nuo šios dienos. 

l\'! u lff 

Vilnius. 19./J m. rugpiučio 9 d. 
Vilniaus sri ties* komisar as 

Amtsbla!t des Generalkommi 
ars in Kauen, 1941 m. lapkričio l d., Nr. 2. 

Nr. 10 

Skelbimas Nr. 2 

l. 2ydams draudžiama \' v ·· t' • . 
tinkamos de;inės judėjimo t 1. sc_io I sal!gatviais. Ji e ga li tik ati-
kui kita eiti 111 ,mes gatves pakraščia is vienas pas-

2. .žsilaihmas aikš tės l 
žydams draud-žiama. Be t e, } ~veruose, soduose ir pan. vieto s~ 

0
• zy ams draudž iama va ldyti , laikyti 

• Tu ri b1i1i - apygardos. 
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bei naudotis susisiekimo priemonem1s: k. a. au totaksi, leng. ve
žikais, autobusa is, keleiviniais ga rlaiviais ir pan. susisiekimo 
priemonėms . Viešojo susisiekimo priemon ių naudojimosi sav inin
ka i yra įpare i goti priemonės matomo je vietoje pritYirtinti plaka 
tą : ,,2ydams uždrau sta". 

3. Zydai be amžiaus ir lyties skirtumo privalo prie krūt inės 
ka i rės pusės ir nugaro s nešioti gelton os spalvos Dovydo žva igždę 
8- 10 cm skerspiūvio dydžio. 

4. Zydams draudžiama apleisti savo gyvenamąsias vietas 
nuo 20 va l. vaka ro iki 6 val. ryto. 

5. Zydams draud žiama ne žydų tau tybės asmen is pas sa\'e ap
gyvendinti bei jų darbais naudot is. 

6. Tuo reikalu apskričių viršininkų išleisti parėdymai šiuo 
tvirtinam i. 

7. Neprisila iką šių nuostatų bus griežč i aus iai baudžiami. 
8. Skelbimo nutarimai veikia nuo paskelbimo dienos. 

Gewecke 
Šiaulių apygardos komisaras 

Amtsblatl dcs Generalk ommisars in Kauen, 19-11 m. lapkričio l d., Nr. 2. 

Nr. 11 

Vilniaus miesto gebitskomisa ras 
Mūsų ženklas M/K 

Atsakant nuro dyti šį ženklą 

Vilniaus miesto saviva ldybei 
Ponui Buragui 

Vilnius, 19-11 111. lapkričio 26 d. 

[Rezoliucija ] 
Ponui Glazmanui 

P rašau imtis priemonių kaip ga lint 
greičiau parūpinti reikalaujamų ži nių. 

1941 m. lapkričio 27 d. 
Inž. A . Fridas 

2ydų tarybos pirmininkas 

Vilnius 
Dėl mišrių santuokų 

Pr aša u įsakyti žydų policijai * ir žydų tarybai tuojaus iša iš-
kinti : 

l. Kiek yra mišrių žydtĮ ir arijų santuokų? 
2. Kiek jų gyvena gete? 
3. Kiek jų jau išs iskyrė ir kiek arijų gyvena už geto r ibų? 
4. Skaičių vaiktĮ , gyvenančių atskirai gete ir esančių už jo 

ribų. 

• Vilni nus get o žydq policijos vadas buvo J. Gc nsas. Pollc_ija _turėjo l Ir . 11 nuo• 
vadą, krlmtnall nĮ bei regi s 1rncljos s k~rh1. ar ešto n amus. Polic ij a, pnklausė va dinamos ios 
darbo Ir sanita r inė polic ija. pol icijos s tovykla. te isėjas (Polizc irich ter) . prokuro ra s prie 
Vilniaus geto policijos va ldybos , varh 1 sa rgyba. 

31 



'. 

• • V t y ◄ • • • t. '\' 1 n 

. 
l • 

!. l . !.~ .. ! 
l 

✓ .... \ s. 
·· . .. "" 

l ' 

3 

J 

5. Vaikų ir sutuoktinių , sud a riusių mišrią sa ntuoką, gim imo 
datos. 

6. Ar_ vaik ai ir sutuo ktini s arijas priklau so žydtĮ re ligin ei ben d
ruomene i ar ne? 

7. Vardini s są rašas esamų miš ritĮ santuokų . 

Įga l iojus 
Adjutanta s Murer 

[R ezo l iuc ij a) 
Zydų ta rybai ir policijos vad ui gete 

Tučtuoj aus surinkti ir duoti žini as kal
bamu reikalu . 

1941 m. lapkričio 27 d. 

Buragas 
Zydų reikala ms referentas 

Lietuvos TSR C\ "A, i. 643, ap. 3, b. 195, l. 165. 

VYKDANT OSTLAMDO REICHSKOMISARO 
INSTRUKCIJĄ CIGOMŲ REIKALU 

Nr. 12 * 

Asmeniškai Der Kreischef 
Za rasai 

Zarasų apskriti es 
Viršininkas 

Za rasų apskr ities policijos vadui 

1942 m. rugp iūčio 27 d. 
Nr. 3868 

Yra gautas iš arbeitsamto ved ėjo reikala \·imas, kad Yisi Zara
S LĮ aps krit yj esami čigona i su visom šeimom būtų perduoti jo ži
nion , persiun č i ant į Daugail ių koncentra cijos stovyklą. Pr ašau 
duoti parėdymc1 polic ijos punktų vedėj ams, kad pastar ieji s tro piai 
išaiškintų, ar nesiranda j ų punktų ribose čigonų šeimų ir jei jų 
a ts irastų , ta i skubiai pra ša u sulaik yti ir persiųsti DaugailitĮ sto
,·yklon su turi mu jų turtu . 

Jei ats itildtĮ, kad kuri s nors či gonas tu ri savo a rkl į, tai e inant 
generalk omisaro išleist u potvarkiu dė l arklių iš lyg inimo, ark lys 
su vež imu ir pakin ktais reikali nga iš jo tuojaus paimti ir perduo -

. • Hi llcrl11ink 11 direktyva elg tis s u člgo11 als kaip s u žydais, paske lbta dokumentų 
rin kinio „/1\as inės žudynės Llclu ,·oj e" l d ., p . 40. clok. Nr. 21. 

3 Masinės žn d yni•s Lictu ,·c,jc 33 



. •. . •. •. · kuris perduos nustatyta tvarka tam i.iki·-h \'alsc1aus v1rsa1c1u1, . . . •1, l l l . . .• . b paimtas kariuomenes 1 e1 , a ams ar < )(S ir mnku1, 1s kurto uvo . ·d· bt" . • 
d ·1 . v • l . ne· 1·a gaves ir neturi kuo Į tr l sa \ o zem~. ar 1 o 10 JO . 

l. Gumbinas 
Apskriti es vir šininkas 

LietuYos TSR C\ 'A, 1. 1106. ap. l, b. 56, l. 189. Antras originalo eg
zempliorius. 

Nr. 13 

SS und Polizeigebietsii.ihrer Panevėžys, 1942 m. lapkričio 25 d. 
in Ponewesch * B/ Be 

P onams Panevėžio, Rokiškio ir Biržų apskričių policijos vadams 

Per žandarmerijos postus Panevėžyje ir Rokiškyje 

Priede siunčiu saugumo policijos viršin inko nurodymus su pra 
šymu iš 1942 m. l apkričio 23 d. esančius apskrityje č i gonus sulai
kyti ir prisiųsti į P anevėžį. 

Bellmann 
Ltn. d. Gendarmerie 

und Gendar merie-Gebietsf uhrer ** 

Kommandeur der Sicherheitspolizei 
und des SD Litauen *** 
Paneyėžio punktas Panevėžys, 1942 m. lapkričio 23 d. 

Per SS ir policijos apygardos virši ninką **** Pane-vėžyje 
Ponams Panevėžio , Biržų ir Rokiškio apskričių policijos vad•ams. 

Li eč i a : čigonus 

Vykdant Rytų saugumo policijos vado parėdymą> visi b.e nuo
la tinės gyvenamos vietos čigonai , kaipo nesocia lus elementas , dėl 
paYojaus besipleči a nčių ligų ir dėl jų politinio neišt ikimumo yra 
pr ilyginami žydams. Aš nustatau, kad visi č i gona i turi būti su
laikyti ir tikslu pristatyti į durpynus, pirmiausia turi būti pri sta 
!Y~i į Pane~~žį. Da_rba_ms_ durpynuose jie bus pr ista tyt i su visais 
se1mos nartais, s_em, v1s~1 nedarbingi, bus apgyvendinti barakuo
se . Jų pragyvenimas priklausys nuo j tĮ laikysenos . 

• : SS Ir polic!ios Panevėžio apygar dos vad as. 
• •• Zanda rmen Jo~ l_tn . fr žand armerijos apygardo s vad 

Sa ugu,!'? polrcl10s fr SD va das Lletuvoi·e a.s. 
• ••• Tu ri bu u - va das. · 
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čigonai, kurie turi nuo l a tinį darbą ir yra užsiregistravę arbeit
sa mte arba tur i nuosavybę ir gana tvarkingai gyvena, kol kas 
nesuimami, bet kas mėnesį apie juos duodamos žinios. Zmonos 
ir n ep ilnamečiai vaikai gal i likti prie j ų maitintoj ų. Kiti šeimos 
naria i yra suimami, jeigu jtĮ darbinguma s būtų abej ingas. Su
imamų čigonų nuosavybė yra perimama ir pristatoma kart u. Jei
gu bū tų suimt a dešimt ar daugiau čigonų, praša u iš anksto pra
nešti. Skambinti - Panevėžys 355. Lenkų tautybės pil iečiai yra 
pri lyginami čig?na.1:1s, kuri~, _vo~i ečių- len~ų_ karui prasid.ėj~s, ~t~ 
vyko Lietuvon tr c1a neturi JOk10 nuolatinio dar bo. Dazmaus1a1 
tie asmenys yra t ik prisidengę, todėl kiekvienu atveju reikia juos 
tikrinti. 

Sa ntykiaujant su pona is viršaičiais ir kitomis įsta igom is, pra 
šau už asocialius elementus nešti a tsa komybę. 

A.B.* 
Backer 

Vertimas tikras: Anučauskas 

Vertimo nuorašas tikras 

Rokiškio apskrit ies policijos vado 
sekretorius 

[Parašas neįskaitomas] 

Rokiškio apskrities Rokiškis, 1942 m. gruodžio mėn. 5 d. 
policijos vadas 

Nr . 2670 

Rokiškio nuovados viršininkui ir 
policijos punktų vedėj ams 

Ligi š. m. gruodžio 10 d. suregistru oti visus va l sč iaus_ ribos~ 
gyvenančius čigonusv ~u jtĮ šeimomis i: ~urt~ ir sąrašus _prist aty~1 
man liai š. m. aruodzto 12 d. punktualta1. Taip pat suregistruoti 1r 
lenkus,"' apie ku~·iuos kalbama si unčiamame rašte. Kadan gi seni11-
nai tur i žini tĮ apie sen iūn ijos gyventojus, todėl reikalauti iš j ų 
žinit! apie č igom! gyvenamas vietas. 

A . A viž ienis 
Policijos vadas 

Lietuvos TSR CVA, f. 708, ap. t, b. 6, l. 149. Antroji dokumento dalis -
originalas. 

• Auf Befehl (vok.) - Įsaki us . 
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Nr. 14 

Rokiškio apskrities 
Policijos radas 

>Jr. 295 

Rokiški ·, 19..J..J m. vasa rio 3 d 
Sku bu · 

\ uorados riršininkui ir policijos punktiĮ vedėj a ms 

Krimin alinės policijos Pane,·ėž io apygard os viršin inkas prašo 
suteikti zini11 apie esamus apskrityje č igonus. 

Praša_u pati}~rinli ir n_ian pranešt i~ ~r. yra m2ovados , policijos 
punkto ribose c1go~~l-Jei yra - sura_syt1 JLĮ vs ~'.·as_ą, nur odant var
dus, pa,·ardes. amz1ų, gyvenamas r ietas, uzs1em1mą ir tą sąrašą 
ligi š. m. vasario 11 d. atsiųsti man. 

A. A viž ien is 
Policijos vadas 

Lie(ul'os TSR CVA, f. 708, ap. l, b. 17, l. 13. Originala s. 

11 SKYRIUS 

LIETUVOS GYVENTOJŲ 
PERSEKIOJIMAS 
IR ŽUDYMAS 



ALYTAUS APSKRITYJE 

ALYTUJE 

Nr. 15 

[Ne vėliau kaip 1941 m. birže 
lio mėn. pabaig oje ] 

Ponui Alytau s komen dantui 

Alytaus mieste ir v isoje aps krit yje buvo la bai daug žydų ir 
nemažas skaičius komunistų. Kadangi apskr ities ir miesto apylin 
kės yra pal yg inti mi šk ingos, todėl vietiniai komunis tai, pabėgę 
į mi šk us su valka ta ujančiais rusų kariais , pa la ikydami ryšį per 
žy dus a rb a net ir lenkus , nu olat terorizu oja gyventojus ir žud o 
net vokiečių karius. Antr a teroro ir žudymų pri ežas tis yra per 
šv elnus elgi masi s su komu nis tai s . Trečia priežastis - vokiečių 
karitĮ kišimasis ir užtarinėjimas areštuotų komunistų ir žydų. 

Apskrities liet uviškoji vadovybė gerai supra nt a, ka d daba r
tinė kova su bol ševizmu ve dama ne tik už Europo s kultūrą, bet 
ir už vokiečių, lietuvių ir kittĮ tauttĮ a teitį, dėl to šauniosios vol<ie
čių kariuomenės Alytaus poną komendantą prašo: 

l. Leis ti vykdančius nusik a ltim us kom un ist us, žydus ir len
kus šaud yti vietoje be Jūsų žinro s ir dar yt i a reš tu s ta ip pat ni e
ko neatsiklausu s . 

2. Prašome nep riimti skundų iš neatsa kingų elementų, nes , 
daugumoje buvę komu nist a i, norėdami išprovokuo ti gerus san ty
kius vokiečių su lietu viais, skundžia pramanytai ir mela gi ngai, 
gi pasitvirtinu s me la g inga m sk undui , skundėj us šaud yti. 

3. Iš kalėjimo nepal eis ti nė vieno komunisto ir komjaun uolio, 
nežiūrint jų turimtĮ protekcijų, nes tas erzina visuomenę, kuriai 
ir dabar komunistiškieji berna i - žy dai ir visokios a tmatos - gra 
so ir net nurodinėja revanšo dienas. 

4. Leisti visoje apskrityje pri e poli cijos organizuo t i g inkluotus 
partizamĮ būrius ap skritie s va lymui nuo komunistų, p lėšikų ir nuo 
valkatauj anči tĮ rustĮ karitĮ , kuritĮ yra nemaža miškuo se. 

5. Iš savo pusės mes pasiža da me, leidus vy kd yt i š iuos mūsų 
prašymus , visą apskrities valymą atlikti pilnai per deš imt dienų. 

6. I. Leisti dviem sunkvežimiams važinėti po apskritį su 
parti za nais , kaip pagalbin ei jėgai vietiniams partizanams. 
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Be to, apskričiai aptarnauti su būstine Alytuje reika linga: 
II. Išvežiojimui maisto . . . . . . . . 2 au tosunkveži miai 
III . Ryšių tvarkymui . . . . . . . . . . . l aut osunkvežimis 

l lengva automašina 
3 motocik lai 

IV. Administracijos kūrimui , ap-
saugos steigimui ir tikrinimui , 
sanitarijos reikalams, kelių ir 
tiltų tvarkymui ...... .. ... 3 lengvos automaš inos 

Viso: 5 autos unkvežimiai 
4 lengvos automašinos 
3 moto ciklai 

š ias priemones tikimasi bus ga lima surinkti iš aps krityj e iš. 
mėtytų bolševikų auto priemonių ir jas Yarga is nega lais atre. 
montuoti - sutvarkyti. 

7. Leisti miestuose ir miesteliuose statyt i, reika lui esa nt, sar
gybas. 

Pastaba: visoje apskrityje reikalinga policijo s iš 200 žmonių, 
partizanų iš 850 žmonių - viso: 1050 žmonių. 

Po valymo 850 žmonių bus nuginkluota, o su ginklais liks tik 
policija (200 žmonių). 

8. Policija bus išskirstyta po valsčius ir mi este lius, o partiza
nai bus suorganizuoti prie policijos ir tose a pylinkėse, kur iš tik
rųjų pasirodys reikalinga. Kitokiu būdu va lymas bolševikiškojo 
šlamšto neįmanomas, nes jie dažniausiai slapstos i miškuose ar
ba kaimuose, kur suėmimas galimas tik esa nt v ietoje ginkluotai 
pajėga i . , 

Priedas*: apsaugos sudėti s, dislokacija ir pa rtizanam s or
ganizuoti taisyklės.** 

Alytaus apskrities apsaugos viršininkas 
Apskrities administracijos komiteto pirmininkas 

Apskrit ies \"irš ininkas 
Policijos vadas 

Partizanams organizuoti taisyklės 

l. Į partizanus priimami savanoriais tik lietuviai, tarnavę ka
riuomenėje, nesusitepę komunizmu, nebuvę komunistų ag itatoriai, 
slapti agentai, skundėj ai , komjaunuoliai ir komuni zmo rež imo pa· 
laikytojai ir nekriminaliniai nusikaltė li a i . 

2. Parti zanų veikla - padėti vokiečių kariuomene i, t. y. bel 
kokia kaina likviduoti besislaps ta nčius bol ševikų kar ius, komu· 

. '. Dokumentų apie apsaugos sudė!I Ir dislokacij ą byloje nėro . 
Zodž,a, ,.partizanams organizuoti tai syklės" jrašy!l pieštu ku . 

-lO 

nis tiško režimo veikėjus , komunistus, komjaunuo lius, piomenus ir 
Yisus plėš ikauja nčius bei trukdančius nustatytai tvarkai kenkė
jus, net ir gandonešius, be to nešti tarn ybas d ieną ir naktį rei
ka lingose vietose. 

3. Part izanus va lsčiuose organ izuoja policijos nuovadų virši
ninkai ir prie jLĮ skirti specialus partizamĮ vadai. 

4. Partizanai va lsči uose priklauso betarpiška i partizanų va
dui, kuris priklauso nuovados viršininku i. 

5. Parlizan ų drausmė kariška . Išstojimas iš partizanų gali 
mas tik su nuovados viršininko sut ikimu. 

6. Neturinti eji ta rnybų parti za nai apmokami. 
7. Par tizan ams duodami ginklai tarnyboj e, o išimtinais al\ ·e

jai s ir ne tarnyboje . 
8. Partizanų sąra šai, jų asmens ir veikimo bylos laikomos 

part iza nų bO rių pata lpose. Veikimo bylose tur i būti žymima visa 
pa rtiz ano veikla, kad ateityje p asižymėjusius partizanus būtų ga
lima išsk irti. 

9. Likvidavus parti zan us, visas susirašinėj imas persiunčiamas 
Alytaus apsa ugos viršininkui (komendantui). 

10. Įstojan t į parti zanus, kiekvienas pasira šo pasižadėjimą: 
,.Aš Jonas Kandrotas s toju į partizamĮ eiles. P asižadu, nesigailė
damas nei j ėgtĮ, nei pavojau s gyvybei, kovoti su besislapstančia is 
bo lšev i ktĮ kariais, bol ševikų rež imo veikėj a is, komunist ais, kom
ja unuoliais. pionieriais ir visais plėšikaujančiais bei kenkiančiais 
Yiešajai tvarkai žmonėmis, nesivadovauti asmenišku kerš tu ir 
šventa i pildyti visas man pavestas va dų ir virš i ni nkų pareigas. 
Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja išlaisv intoja Vokietija ir jos vadas 
Adolfas Hitleris" . 

11. Tarna ujantieji partizanai ga li būt i iš įstaigLĮ partizaninia m 
Yeikimui komandiruot i. 

12. PartizallLĮ vadus ski ria Alytaus apsaugos viršininkas, gi 
part izanus priima va dai. 

13. Partizana i gydomi veltu i, o, reikalui esant, gali bOti ir 
maitinami. 

14. Prie part iza nų bCiritĮ steigiami s lapti saugumo skyriai . ku
rie tur i savo agen tus, pranešėjus ir sek lius. ie skyriai turi biHi 
aukščiaus i u ž i nitĮ rinkimo orga nu \· alsčiuose. 

Lietuvos TSR CVA, f. 1-136. ap. l. b. 29, l. 12- 13 . .:,.;uorašas. 

Nr. 16 * 
Pažymėjimas Nr. 203 ** 

Tikslu p agelbėt i vokieč i tĮ kariuomenei išYalyti krašt ą ir ap
saugo ti gy\'entojus nuo besis lapstanči tĮ raudonarmieč iLĮ ir komu
nis lLJ. tcrorizuojanč i tĮ ir plėšia n čių gyventojus , šiuo įpareigoju 

• Dokument as llc tuvi11 Ir vokieč h1 kalba. Skelbi amas tik lietuviškas teks tas, 
•• Tolrn1 pažymėJin111, išcluot11 kiliems asmen ims, byloje gaus u. 
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. .. 
šaulį Griškevičių Juozą * sulaikyti besis l a pstan č! us r_a~~lonar. 
miečius bei vietinius komunistus ir ju os p ris ta tr_ti rnkicc1ų ko. 
mendantūron , rinkti iš gyventojų ir i šmėtytus mis kuosc bei lau. 
kuose ginklus. 

šia m pareigūnui visi gyventojai priva lo teikti visoker iopą pa. 
galbą. 

Alytus 
1941 m. birželio 30 d. 

Atsargo s kpt. D. lėčys 
Laikinas Alytau s miesto 

apsaugo s komi sa ras 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 27, l. iO. Spausdinta rotat oriumi. 

Nr. 17 

[1941 m. liep os 6 d.] 

Komunistu sąrašas ** 

l. Akromas Andrius, sulai• 
kytas 

2. Abečiūnas Antanas, jau 
sulaikytas 

3. Aleknavičius Adolfas 
4. Aleknavičius Stasys 
5. Akst inas Martynas 
6. Andreisvičius Jonas 
7. Adnomachas Aleksas 
8. Abramavičius Simanas 
9. Balynas Julius 

10. Balynas Leonas, jau su-
laikytas 

l l. Balčiūnas Kazys 
12. Banislauskas Juozas 
13. Belevičius Zigmas 
! -!. Bele\·ičienė Anelė 
15. Bagočius Petras 
16. Bakšys Vladas 
17. Bakšvs Julius 
18. Buroim· i čius J\1 [artynas] 

19. Bubulas P ra nas 
20. Bubul ienė Teoiilė 
21. Berč i ūnas Sta svs 
22. Barysas Juo zas· 
23. Bačiurinas Andre j us 
24. Bakšytė Anelė 
25. Burokas Ant anas 
26. Carikas Ju ozas, j au sulai-

kytas 
27. Ciūnys Ju ozas 
28. Cesnakova s J evge n ij us 
29. Cepukas Vaclo\·as 
30. Cesnulevičius Gab rys 
31. Ceikaus kas Feliksas 
32. Dabravolskas Vikt oras 
33. Dabravolskienė Anelė 
34. Gavenaus kas Juliu s 
35. Gotčel ka Juo zas 
36. Gecevič ius J onas 
~7. Giršausk as lcikas 
38. Juškev ičius Adomas 

• Vardas Ir pavardė !rašyti rašalu. . po· 
•• Pr iedas prie Alytaus policijos nuovados viršininko raporto Alytau s apskritie; 

ticijos vadui, atsakant l Jo 19-11 m. liepos 4 d. raštą Nr. 141 (ra štas nerastas). Raportas 
neskelbiamas. 

2odžlal „Jau sulaikytas•, ,.Jau sušaudytas vokiečhl'' jrašytl pieš tuku. _ 54 Asmenys, pažymėti sąraše Nr. Nr. l, 5, 10, 12, 15, 18. 19, 31, 35, 41. 42. 40. ~': 1· 
57, 62, 66, 72, 73, 99, 102, 103. 110, 117, 119. 128, 130 Ir 132 buvo suša udyti, Nr. Nr- 3· b~ 
13, 14, 16, 21, 23, 26, 36. 45, 46, 47. 52, 56, 61. 70, 71, 87, 90, 105, 123, 124 ir 126 - d11,ge 
žinios, Nr. 30- nuskandintas, Nr. 108- mlr~ kal~Jlme. Visi - komunistai. 
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39. J uškev i čius Petras . 
..io. Jalmbauskien ė f~n.elc 
4-1. J uškevičius MoheJ us 
42. Jekelevicius Mart ynas 
-13. J ac iunskas Vladas 
44. Jvaša uskas Juoza s 
45. Jaruševičius Vladas 
46. Jefrcmovas Micha ilas 
-17. Ivanauskas P ra nas 
-18. Judinas Aleksas, j au su-

ša udytas vokiečių 
49. Jankauskas Andrius 
50. Keršys Petras, j au sula i-

kytas 
5 1. Kašinas Vaclovas 
52. Kava liauskas Bronius 
53. I(am inskas Ju ozas 
54. Kava liauskas Rapolas 
oo. Kantaravičius Teofilius 
56. Kielė Adolfas 
57. Kanta ravičius Juozas 
58. Kantaravičius Juozas 
59. Kvascevičius Juozas 
60. Kavaliauskas Fran as 
61. Karpovas Pilipas 
62. Keršys Vincas 
63. Kmilskis Berkus 
64. Kiznova Mina 
65. Kamandulis Mikas 
66. Kaz lauskas Ju ozas 
67. Kalašnikovas Juozas * 
68. Kojelienė Anelė 
69. Maž eika Petras, jau sulai-

kytas 
70. Makštutis Motiejus 
71. Mickus Juo zas 
72. Makselė Juozas 
73. 'v\iseliūnas Povilas 
74. Mankeliūnas Juliu s 
75. Macidulskas Pranas 
76. Maza liauskas Viktoras 
77. Maza liauskas Jonas 
78. Medziukevičius Jonas 
79. Mande ika Antanas 
80 . .Muralovas Nikolajus 
81 . .Mockevi čius Prana s 

• Tur i būti - Jonas. 
•• Turi būti - Noglnas lvanas. 

Fel iksas Ce ikauskas, 
revoliucin io judėjimo daly
vis, 1940-1941 metais d ir
bęs LKP Alytaus apskrities 
komitete instruktoriumi. Su
šaudytas 1942 m. kovo 

20 d. Al ytaus kalėj ime 

82. Malakauskas .Mykolas 
83. Mačialovas Aleksas 
84 . .Mikalauskas Vaclovas 
85. Matačinskas Juozas 
86. Mikulevičius Jonas 
87. Navickas Feliksas 
88. Nag inas ** Juo zas 
89. Prakapas Petras 
90. Petrauskas Jonas , jau su-

laikytas 
91. Pekeris J ankelis 
92. Petkevičienė Ona 
93. Paškevičius Julius 
94. Paulauskas Leonas 
95. Palevi čius Vincas 
96. Prakapas Jonas 
97. Raškevičius Mindaugas 
98. Ramanauskas Petras 
99. Rutkauskas Zigmas 

IOO. Rumskas Jonas · 
l O l. Ražanauskas Aleksas 
102. Rusinas Petras 
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103. Romaška 1'\t~s as 
10-1. Slipkauskas ,;ne s 
105. Sakalauskas Vol nda 

120. Tamu le\'i či us Ant a nas 
121. Triband is Jonas 
122. Urbonas Motiejus 
123. Uldukis Pet ras 

106. Stravinskas a as 
107. Simana\'ičius Juozas s 
108. Stražnickas Romualda ' 

12-1. Vainštcinas Abramas 
125. Vade i ka i tė Monik a 
126. Vildkinas * Dovydas 

jau sulaikytas 
109. Sau lev iči us Pranas 
1 l0. Saulevičius Juozas 
111. Sulkev i čius Stasys 
112. Savčenka Vincas 
113. Suskinas Jonas 
114. SuchanO\·as P. 
l 15. š idlauskas Jonas 
116. niurka Petras 

127. Varžev ičius Ju ozas 
128. Vadeika Vikto ras 
129. Zavestau skas Vin cas 
130. Zakševs kas J\\ikas 
131. Zakševsk i cn ė I as tė 
132. Zaloba "'* Andrius 
133. Zingeris J\\endelis 
134. Zmu idzin a ,· i č iu s Mar tynas 

117. Tamule\"ičius Tomas . . 
l 18. Tamule\' ičienė-Piliuka1te 
119. Tamulevičius Bolius 

135. Z ičko,·as Jonas 
136. 2ilionis J uozas 
137. Ziog ienė J [uzef a] 

J. Vasiliaus!ws 
L. e. nuova dos \·irš ini nko p. 

Lietu\·os TSR C\"A, i. 1436, ap. l, b. 29, l. 65. Originalas. 

Nr. 18 

Alytaus miesto asmenų, kuriuos numatoma suim ti , 
sąrašas *** 

Eil. l p d. . d l Kokias pareigas ėjo ir ką l Nr. a,·ar e 1r \'ar as ,·eikė Pastaba 

l. Ražanauskas Alek-
sas 

2. Tunyla Juozas 

3. Gavėnauskas Julius 
4. Kryžiauskas Zigmas 

5. Akromas Bronius 

6. Pilka Čes lovas 

Alytaus apskriti es virsrnrn
kas, aktyvus kompa rti jos 
veikėjas 

Priklausė kompart ijai ir bu 
vo statybos komisara s 

Butų komisaras 
N\O_PR'o . orga nizacijos kas i

ni~kas _ir aktyvus veikėjas 
Komjaunimo oraa nizacij os 

sekretorius 
0 

Butų valdytojas 
• Turi būti - Vildikanas (žr 9 .:: Turi būti - Zdoba. · p. 1• dok. Nr. 38 sąrašo Nr . 12). 

P riedas pr ie Alytaus pol' .. 
kant i Jo 19-11 m. liepos 4 d. raš tt~ors t~~ova dos virš ininko raport o policij os va dui, a tsa· 

Asmen ys, pažymėti sąraše Nr. Nr. 20 . . . 
Ir 26, d inge be žin ios . Abu - komun is ta i. 
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7. Kryž i a uskiū lė Juzė 

8. Akranickis Ilijon e
kas 

9. Skuta Faibelis 

10. Aleksa ndrav i čius 
Petras 

11. A l eksandraviči us 
Jonas 

12. Ribakovas Mykolas 

13. Sul akevi čius Stasys 

14. Platūk is Pr anas 

15. Visockas, s iuvėjas 

16. Ka l ėda Antanas 

l 7. Ta rškevič ienė Moni-
ka 

18. Kaval iauskas Jo nas 
19. Kaga nas š lama 
20. Verbickas Petras 
2 l. Kaš inas * Vac ius 
22. Karpavičius Vla das 
23. Valenta Juoza s 
24. Zinger is N\endel is 

25. Zingeris Chaimas 
26. Sluckis, vardas ne

žinomas ** 

Aktyvi ve ikėja ir buvo i šs i ųs
ta Maskvon 

Sakydavo viešas praka lbas ir 
daug sykių yra i šsire iškęs, 
kad iš ša ulių virsiąs košc
lieną 

Abu su nus buvo aktyvūs 
komjaunimo ve i kėj ai ir ag i
ta toriai ir teikė žinias dėl 
išveži mo žmonių į Rus iją 

Viršaič io pad ėjėjas ir aktyv us 
ve ikėj as komunis tų naudai 

Aktyvus veikėjas, platino ko
muni stinius ats išauk imus 
ir ag itavo žmones p ri sidėt i 
ra šytis į kompa rtiją ir ki
tas jų organizacijas 

Aktyvus veikėjas , agitato 
rius ir a ts išaukimų platin 
tojas 

I šd avinėjo rekomendacijas 
tarnybai a r dar bui gauti ir 
buvo aktyvus kompartij os 
veikėjas 

Buvęs didelis šnipas, didelis 
komunis.tų veikėjas 

Buvęs sandė l ių sarg ybos vir
šininkas, turėjo dešimt ša u
tuvų 

Buvęs sandėl ių viršininkas , 
komunistų didelis Ye i kėjas 

Saug umo agentas 

" ,, ,, 
Pasų stalo viršininkas 
Saugumo agentas 
Buv. milicijos inspektorius 
Sa ugumo ag entas ir gais ri-

n i nktĮ politvadovas 
Sa ugumo age ntas 
Buvo žydų mokytojas, saugu 

mo ag entas ir smarkus vei
kėj as komunistas 

• Zr . p . •l2-· l3, dok. Nr . 17 sąrašo Nr. 51. 
• • Nochas. 
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27. Underis Feliksas 

28. Barišnikas Chaimas 

29. Jurkus Kazys 
30. Kazlauskas Čes lo-

vas 
31. Sipila Juozas 
32. Rusinas Pranas 
33. Matačinskas Juozas 
34. Visockas Aleksas 
35. Volfas Lifmanas 
36. Maslauskas Marijo-

nas 
37. Jekelevičius Jonas 
38. J asionis Jonas 
39. Vitukynas Juozas 

40. Vitukynas Juozas, 
Juozo 

41. Vaškevičius 

42. Klevinskas Pranas 

-t3. Tunyla Antanas 

44. Mikulev ičiu s Mikas 

45. Sukas Chaimas 

46. Vedorovnikas 
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Didelis aktyvistas. _Da!~va~·.o 
'minėJ'imuose ir 1svez1-sue . t . 

me į Rusiją lie uv1 ų ~ 

Komjaunuolis, .~l<tyvista s, lie
tuvių įskundeJas 

Dariaus ir Girėno g. l r. 3 

Alytus J, prie pat vai s ti nės 

Vaižganto g. Nr. 7 

Simno a. Nr. 28. Pastebėtas 
komu; istiniamc veikime 
nuo seniau ir dabar nesi
liauja, palaiko ryšju~ s_u 
žydais ir su nepatikimais 
žmonėmis 

Ta~kistų mokytojas, didelis 
veikėj as, tėvo pasekėj as 

Alytus, Simno g. Nr. 35. 
Buv. SeintĮ apskrities vir
šininkas 

Simno g. Nr. 14. Nusista tęs 
prieš dabartinę santvarką 
ir laukia grįžtant rusų 

Ligoninės g. Nr. 28. Sūnus 
komunistas buvo Vilniaus 
prokuroru, duktė komjau
nuo lė ; yra nusistatęs prieš 
dabartinę santvarką 

2alioji g. Buv. pyliavos pr i
statymo komisaru ir įskun 
d inėjęs ūkininkus 

Alytuje Dundžio name. Nak
timis šnipinėja komunistų 
naudai 

Kauno g. Slapstosi ir pa lai
ko ryšius su komunistais 

47. J aškevičius Jonas 

48. Jaškev ič i us 

49. avickas * Feliksas 

50. Urbonavičius 
St [asysJ 

51. Str ažnickas Vladas 

Daro naktimis susirinkimus 
ir pa laiko ryšius su komu-

nistai s 
,, (komjaunimo sekre-

tor ius) 
(apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininkas) 

,, (komunistų komiteto 
sekretorius) 

Duselnykų k. 

Alytus, 1941 m. liepos 6 d. 

l . Vasiliauskas 
L. e. Alytaus nuovados policijos 

viršininko p. 

Lietuv os TSR CVA, f. 1436, a p. l, b. 29, l. 64. Or iginalas . 

• Zr. p . 42- 43, dok. Nr. 17 sąra§o Nr. 87. 

Visi 

I<abi
nių k. 
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00 Nr. 19 

Alytaus šaulitĮ-partizantĮ kuopo s vykusitĮ darbtĮ dienynas 

Gau ta pr ancš i111L.\ Vykd ymas 

Pradėta : 194 1 m. Uepos 13 d. 

Vl . Sim olii 'inas 
Kuopos va das 

Pas taba 

194 l. V I I.1 2 Ga utas pra neš imas iš O cl ri- 194 1.VII.12 Du otas įsak ymas žodžiu š. j aun . pu sk. 
J0,00 j os, Alyta us vis., kad ten Odri 

jos a pylinkėj e s laps tos i žinomi 
komuni s ta i, kuri e skleidžia ga n
dus ir gąsd in a gyve nt oju s. 

Pra neš imas Nr. 2 

8,00* š. ja un . pusk. V as ili auskui 
Ju ozui vykti su pe nki ais 
ginklu otais šau liai s-part i
za nais sunk vež imiu Odri 
jon sul aikyti minėtus pra 
nešim e komuni s tu s. 

Liep os 12 el. 18 v a l. b u
vo iš Odrij os pr ist atyti į 
A l ytų sa ugumo poli cij ai 
sept yni asmenys komuni s
ta i. 

194 1.V I I.14 
11,50 

Pra nešė pil. Pauliukev i č i u s 
Tomas , gy v. Alytuj e, Merkinės 
g. N r . 27. Paslebėla prie nu
g riaut o š a llupės l illo buv. J\ ly-

194 l. V l I.14 Du olas įsakymas a tsa r-

194 1. V I l. 14 
14,00 

l 94 l. V l 1.14 
14,00 

1.aus vyk domojo komiteto pirmi 
ninkas Raža naus kas. 

Pranešimą priėmė: Vl . Simo
liiinas 

Pra neš imas Nr. 3 
· P rane š ta , kad Bakš itĮ ka ime 

pas pil. B aranauską l a n kėsi ir 
la nkos i buv. Alyta us apsiui 
l ies vykdo mojo komi lelo pirmi
ninkas Ražanauskas. 

Mankev i č i aus Leono, gyv . 
Mikl ū sėmĮ k. , Alyta us vi s. , 
pra neš imas, kad liepos 13 d. 
naklį buv. prokuroras Var ževi
~ius su dviem kila is asmenimis, 
g ink luot i ša utuvais, veržės i pas 
j į į lrn rn barį . 

13,00 gos j a un. ltn. Borev ičiu i 
su penki ais g inklu ota is 
ša uli a is vyld i pa tik r inti ir 

194 1.VII.14 

išvaly ti pranes un e Nr. 2 
nuro dytas vietoves ir ra dus 

sulaikyti pil. Ražanauską. 
Atsa rgos j au n. ltn . Bo

rev ičius rapo rtu žodžiu 
p ranešė, kad duotą užda 
vi nį įvykdė. Nieko nepa
stebėjo ir nes ul a ikė. 

Duotas į sa kymas atsar
gos ja un . ltn . Bo rev ičiui 
su septy niais-dešimč i a 
ginkluotų šaulitĮ vykti 
į M iklūsėmĮ-Bakš itĮ rajo
ną žva lgybos ir are što 
liksiu . 

Atsa rgos ja un. lln . Bo
rev ičius raportu p ra nešė, 
kad duotą u ždavin į įvyk
dė. Nieko nera do ir nesu
l a ikė. (Ra por tas Nr . 2 iš 
l icpos 15 el.) 

V as ili au sko rapor
tas ku opos va dui 
194 1.VII.1 3, N r . l 

<'o • Taip dokumc nl e. 

{ 



Pr:i1w ;:;i,11as Nr . ,1 
l !J.I 1.\:11. 1~ Pil. \ ' ;11,o li s Vac y~, g-yv. Pad -

vari š ki1_1 k., pra 1wšė, kad Ta u
i:io 11i1.1 k. g yvl'11loja s Petra s Ga 
lavcd«1 s liu vr s ko1111111i :, t 1 Į akl y
,·isla s ir :1g il ,1lur i11s . 

P r:lll cš i111as Nr. G 
f9,Jl. V ll.l G Pil. Navic kns .l11ozas, gyv . 

0,00 Padvariški1Į k., pra 11ešė-. kad 
P ach ·ar iš kit.! k . g yven toj as Jur 
g-is h~aralcvičius yra buvęs apy 
linkės pirmininku ir perse kioh 's 
gyvc 11toj11s ir, be to, s lap s tan 
ti em s rusams ir komuni s ta m s 
prista tinėj ęs maistą. 

Pr a n eš im as Nr. l * 

19 11.VI 1.15 P ra11cš i111as Nr. 4 perd uo -
ll i,00 tas s a ug u1110 po lic ijo s v ir

š i11i11ku i . .Jo į~aky 111u t ,Į 
p;i č i ,! d il' n ,Į pi l. U a ta v1.:c
kas P e tra s, ka ip s varb us ir 
p.1vuj i11gas , IS IIIII O, buvu 
a rcš lu o tas . 

l tM 1.V l l. l G Duot as įsaky111 as š au -
14,00 liui V la dui Za bitai a reš 

t uo ti Jurgį l(.ara l cv ičitĮ ir 
pr ista tyti .Aly tau s po lic i
jai. V ykti s u ša uliu Za
gorskiu. Ka ralev ičius su 
laikytas liep os 16 d . ir pri 
statytas .Alytaus po lici jai. 

194 1. Vll.14 
12,00 

Pil. Navickas Juozas iš Pa
dvariškitĮ k. pranešė, kad Bazo
rtĮ mi š ke (api e 10 km nu o Aly
t a us ) s la p stos i gink lu ot i žymūs 

194-l. V l 1.15 
9,00 

Duotas įsakymas ra š tu 
1-mo ša ulitĮ būrio va dui 
atsargos jaun. ltn . Kurui 
vy kti su bū riu iš 20 žmo
nitĮ stipriai gink luotų į 
Bazorų mišką ir apy lin
kes žva lgy ti ir vieto j e at 
likti reikalingtĮ s ulaik y ti 
žmonitĮ areštus. 

(JI 

komun is tai ir ska ič ius raudon-
arm i ečių. 

Pranešimas Nr. 7 

Buvo p a daryta kraflĮ ir 
a reš tu o ti piliečia i Mi ku -

č ionis Vlada s , Mikučionis 
Alek s as ir Gataveckas. Su 
la ikyti du raudonarmie
čiai. 

1941.VII.21 Andruškevičius Ju ozas, gyv. 194 1.VI I.22 
Kružiūnų k., Butrimonių v is ., 
pranešė, kad KružiūntĮ ap. vyk-

Perduota saugumo po
licijo s v irš in inkui 

dom oj o komit eto sekretor iu s 
Karčiauskas Pranas , gyv. Sil-
gionių k., Butrimonių v is. , e i-
damas par e ig as, žmones pers e-
kiojo ir bu vo parsidavęs komu-
ni s tin e i valdžiai . 

Pr aneš im as Nr. 8 
194 1.VII.21 Andru škev i čius Ju ozas pranes e , 

kad S le inota s Boliu s , būdamas 
a py linkės vykdomojo kom itet o 
pirmininku , vertė v is us sto t i 
j ko mj a unim o orga nizac iją , o 
kas nes i rašė, gra s ino išvež imu . 

Pran eš ima s N r . 9 

1941.V II. 22 P erdu ota s au gum o poli-
c ijos vir š in inkui 

194 1.V II. 2 1 Dudavičius J ona s pranešė, 19~1.V ll. 22 P e rduota sa u g um o po li 
cijo s v ir<\i11ink11i kad Seni'ita Jm gi s , gy v. R.ul 

ko s dv ., .Aly ta us v is ., aidin g ai 
d irbo komunistin į da rb ,) ir pri 
l<l ;11 1 sė MOPR.'o ku op ele i. 

S aul io Zabi lo:, 
194 1.V ll.1 6 rapor
tas 

Būrio va do ra 
po rta s Nr. l 



C.,I ,._, Pr a 11eši111as Nr. 10 
l!Jll.\ ' II. 2 1 , _A~1_clruškevičius Ju ozas, gyv. 

l\i uz , ~1 ~ 1tĮ k., BulrimonitĮ vis ., 
pran ese, kad S ta nkev ičius Vin
c~s, gyv. PaliepitĮ k., Bulri1110-
n1tĮ vis., buvo žia uru s komuni s
tas, . karui prasidėjus dv ira čius 
rck, ·1z:1vo ir aps ig inkl avo. 

1941.\111.2 1 
Pranešimas Nr. 11 
(Pa pild omas prnn eš imas p rie 

Nr . 8) 
. Dudm:ičius J unas pranešė, 

k.J~ š le1notas Boliu s buvo di
d_el,s komuni s tas, MOPR' o skv
naus pirmininkas ir <Yra sė l'f)'-
,·ent oju s išvež imu . b b 

Pranešimas Nr. 12 
1941.V ll.21 •VN~vickas Ju ozas, gyv. P a dva 

n_skių k., pranešė, kad Takni š 
ktų k., Aly ta us vis., gyve na sa
vo -~-amuose komuni s tas Matu
lc~i.cius J\\ikas ir dc1bar palaik o 
rySi~s ~u besislapstančiais ko-
111u111sta1s. 

1941.VII.21 

1941.Vl 1.21 
12,00 

Pran eš imas Nr. 13 
Ky_ajauskas J uozas, gyv . Vai

sodzt tĮ k., ~lytaus vis., pranešė, 
kad Zaganų k., Alytaus a ps. , 

gyve na komj aunuol is Gudaiti s 
Saveras, kur is pasižymėjo kom
jaunuolių orga niza vime. 

Pr aneš imas Nr. 14 
Krululi s j onas ir kili pran e

šė, kad yra š ie įlarl i ni as me
nys, kurie palaiko ryš ius su be
si slapstančiais komuni s tai s: 
l) Kaukas Anla11as, gyv. Gc-
ni tĮ k., 2) Usc ila St asys, gyY. 
GenitĮ k. , 3) Sat rauskas Simo
nas, gyv. Genit) k., 4) Tarftla 
Petras, gyv. VytauliškitĮ k. ir 
5) P aruli s Ado mas, gyv. Kal 
m:rnonių k. Vis i Alytau s v is. 
Visi š ie asmenys dar ir dabar 
1;usirenka s lapti ems sus irinld· 
mam s ir pal aiko ry š ius su Sa
bališk iu miške esa n či ais komu
nis tai s.' 

Pran eš imas Nr. 15 
1941.VII. 17 Pr anešta než inomo asmens, 

ka d Bakšių ir Ka niūkų kaimtĮ 
rajon e s lap stos i žymūs komu
nist ai Ražan auskas, Varž ev i
čiu s, Bubula s * ir kl. 

• Zr . p. 42, dok. Nr. 17 s~rašo Nr . 1a. 

.. Pcrd_u~la saugum o pol i
CIJ OS v1rsininkui 

Duolas įsakymas r. 11 
sn1ogikų l>ur io vadu i a t
sargos j aun. ltn . Borevi
čiui išva lyti apylink~ ir 
sula ikyti įt arti nus asme
nis, ypač Raža nau sk,), 
V:,rfrv i č itĮ ir Buhul ė). 

Sulaikyta: 
l ) Ma rčiu l ai li s 
i\\ika s, Lelioni t1 k., 
Al ovės ,~1s. , 
2) J\\arč iula i li s 
Vaclovas, gyv . Lc
lion i tĮ k., 3) P is-



C.11 

"' 

Pran eš imas Nr. 16 
1941.VII.21 Aleksandras Balin skas pran e-

šė, ,kad Zvirl>lis Antanas, gyv. 
? **, bu vo komunistų veikėjas, 
o karui prasidėjus dar padarė 
komjaunuolių susirinkimą ir ra
g ino visus , kad duoftĮ rusams 
ar kliu s ir vežimus. 

Pranešimas Nr. 17 
1941.V II.21 Aleks andra s Balin skas, gyv. 

KružiūntJ k., ButrimonitĮ vis., 
pranešė, 'kad I<rasinskas Vin
cas, gyv . ? **, buvo žymus ko 
munistų veikėjas agitatorius ir 
gyve ntoju s gąsdina išvežimu į 
Rusiją. 

Z 111011itĮ skai č ius ir <1ĮJ 
g i11klavi 111as s uli g reika lu. 

Prane š imas Nr. 18 
1941.VII.21 Ališauskas Jonas, gyv. Vai so-

1941.VII.22 Perdu ota sau g umo poli-
cijos viršininkui 

džių k., Alytaus vis., pranešė, 
kad Jovaiša Aleks as, gyv. I(ru-

z111nu k., BulrimoniLĮ vis., gavo 
iš Rtis ijos, iš savo bro lio la išlq, 
kuri ame ragi no lie tuviu s 
sma ugti ; ji s ta ip ir d arė: rinko 
žinias ir darė sąrašus hĮ, ku 
riuos reikia išvežli į Sov ietų 
Sąj ungą. 

Pran eš imas Nr. 19 
1941.Yll. 2 1 M ank aus kas Antanas, gyv. 

194 1.VII.21 
13,00 

1941.VIl. 2 1 
14,00 

Vaisodži tĮ k., Alyta us vi s. , pr a
nešė, kad ZagaritĮ k., Alyta us 
vis ., gyve n a komjaunuoli s Sa
veras Gud a iti s. 

Pr aneš imas Nr . 20 
Sa uly s Aleša uskas Bon even

tūras pranešė, kad Ka les nyktĮ 
miške - Ak lažeryje yra vieti 
niai kom uni stai ir turi įsita isę 
s l ėpt u ves. 

Pr aneš imas Nr . 2 1 
Takni škitĮ k. gyve ntoja i raš 

tu pranešė, kad TalrniškitĮ k. 
yra š ie pavoji 11g i kom unis tai : 
l ) Ma(ulcvii: ius Mikas, 2) Za
pereckas Doma zas , 3) Bie litinas 

• Turi hldi - Vi clc horov3s. 
0 Tai p doku mente. 

194 1.VI 1.24 Duota s įsakymas smog i-
20,00 ktĮ biirio va dui s u 10- 20 

n aritĮ patikrinti ir išva lyti 
apy linkQ su vie tos g·yven
tojtĮ paga lba. 

194 1.Vl l.24 Duolas įsakymas smog i-
20,00 lrn bi1rio va dui su 10- 20 

šauliLĮ pa tik rinti ir išva lyti 
apyl inkG Sll vietos gyvc n
l nj LĮ paga lba . 

ko11ov<.1s Vas il iju s , 
4) Dzcnk11s J 11r
g is , 5) Og11 l av iči u s 
J11ozas, G) /\ za rn 
vič ius I g n as , 
7) Victcharatas * 
Mika s, 8) S1nols
kis Vincas ir 
9) Pra ka pas Vin 
cas 

Nieko neras ta 



C, 1 
a, 

e, , _, 

1\ \ilrns, ·l) Račka u:-.kas .J 1101.as 
5) U il' l_ i 1_111a ilt' 1\ \011ilrn. 6) Rač~ 
k.i1!~~,;a1\e Nas t;i„ija, 7) J\\ ;tl11-
k, ·1c1cne E lc11a. kuriuo s vis 11s 
ka! 1110 g-yvenluja i pra šo s ui11Jli 
ka ipo p;1,·oji11g 11s as111c11is (2 :3 
p:iraša i) . 

Pran cš i111as Nr . 22 
19•11.\/ 11.22 : aul ys_ V~iliu11as Vi11cas, gyv . 

111,00 P1l'\'nga l1L! k., prn11cšė , kad J\ 1-
u,u( av ii:'ius Kos tas ir jo s11111,s 
h.os las. abu gyv. Pi cv,1ga li1J lc, 
1\l y(aus _ Yls ., buvo apylinkės 
, ·y_kdo!11_a~~1'.1e komitete ir s la p
loJ mtl1c1JOJ, persek iojo ram ius 
gyvc n!oj~s ir dab ar pa reiškė, 
kad gyv i nep as iduo s. 

Pr a neš imas Nr. 23 
1941.\/ II. 24 ~? ulys Na vickas Ju oza s prn-

nese, kad Kružiiinų k., Butri
mon iLĮ v is ., viel iniai komuni s t a i 
š~ uclo, s lapstosi ir lank os i pas 
,
1
,_,ctos konmnistą šlcino tą Bo -
1ų. 

194 1.Vll. 24 Pr a neš ima s Nr. 24 
Baliulevičius Mikas pranešė, 

k~vd. Derv us Juoza s, gyv. Juo
c 1 sk1ų k., ir Matulevičius Mika s, 

gyv. Takniški ų k., yra žinomi 
komu nistai ir pri e buvusios val
džios did eli veikėjai. 

Pran ešimas Nr. 25 

1941.Vll.28 Pr aneša ma , kad VabaliLĮ miš-

194 1.VI I.29 

ke, Alovės vis., slapst os i kom
parlijos inst rukt orius Vacleika 
su keleta kitLĮ komunishĮ ir žy
dų ir gras ina vietos gyventojus. 

P ra 11eši111as Nr. 26 
I-Jraneša ma , kad MikuliškitĮ 

k., Aly tau s v is. , gyve na Motie
jus Barlusevičius, kuri s pala iko 
ryšį su komuni s tai s. 

1941.VII. 30 Remiantis praneš imu 
14,00 Nr. 25 ir apsaugos vi rši

ninko rezo liu cija, buvo pa
dary tas minėto Vaba liLJ 
miško val ymas - patik
rimmas . J ame da lyvavo 
ginkl uotas smogikų būrys 
iš 25 žmoni t! ir vietos gy
ventojLĮ para ma - viso 
apie 60 žmonitĮ. P atikri 
nus miška. nieko neras ta. 
Vietos gyventoj tĮ pasako
jimais, paskutinėmis die
nomis nieko m inėtame ra
jone nepastebėję. 

Zyg iui va dovavo kuopos 
vada s l\11. S i111oliu11as. 

1941.Vl l.29 Pran cš irnas Nr . 26 per-
10,00 duotas atsk iru raštu sc1u

gu mo policijos virš inin kui 

l 



Pr ane š imas Nr . 27 
194 I.Vl 1.27 Pr anešimas vokiečitĮ kom en-

da ntiiros kareivio ir l ari nio v ir
š inink o rezo liu c ija „vy kd yti " . 
P ranešama, ka d kryptyje A ly
tu s - Dau ga i, Griciii11tĮ 111iš ke 
(a pie 20 lm , nu o /\lyla1 1s ) žrno
nės uo ga ud a mi p aste bėjo 17 
g- i nkluotLĮ ruS LĮ. Pranešė pil. J . 
S. ir V. R. 

P ran eš imas N r. 28 ir 29 
194 1.Vll. 30 P ra neš ta vokieč iu kom end a n-

13,00 tūros ka re iv io rašt u Nr . 28. 

[P r i era -
š a s] 

Tikrinta 
1941.VIII .2 

Reikia pasta 
boje pažymė-

ti, kur pra 
nešima i nu 
kreip ti arba 
kokie žygiai 
pad ary ti . 

Mjr . l . fva. 
šauskas 

Ap ie 18 km nu o Alytau s, Z i
zėmĮ mi š ke s lap s tos i gink lu o ta 
banda pabėgusitĮ rustĮ ir vietos 
komunistų , va dov a 11ja m a vie no 
po litinio komi sa ro. 

Pran eš ima s Nr. 29 - praneš
i a a pie buvimą Zizėnų mi š ke 
než inomų gink luoltĮ asmenų . 

Pranešėj as x y. 

Pranešimas Nr. 30 

19-11.V 11.28 
13,0 0 

1941. V ll l.4 
13,00 

Du o las įs a kymas Nr. 11 
s 111og ik1Į būrio v;id ui s u 
liūriu vy kli ir išžv a lgyt i 
Gr ie iuntĮ miš k,) , bendra
darb iaujant s u v idu s gy
VC'11loj ais. S us is iekimo 
priemonė - au tobu s as . 

1941.V II.2 8, 19,00, bū 
rys grįžo u žd av inį a tlik ęs ; 
i šžva l gė nur ody ta s v ietas , 
be t ni eko nes ur ado. S rno 
gikLĮ bf1rio vn clo r ap o rta s 
Nr. 9. 

Pran eš im a is Nr. 28 ir 
29 va dova uj antis , duot a 
smogiktĮ bftri o va dui įsa
kymas Nr. 12 s u būriu 
vykt i į Miros l avą; te n , 
su dariu s ryšį [su ] v ie to s 
po licij a ir gyve nt oj a is , iš 
žva lgy ti Zizėnų mišką. 

Būrys uždavinį a tlikęs 
grįžo 1941.V III. 4, 20,00. 
Būrio vado raportas žo
dž iu . P agr indin a i p a ti krin
ta s Z izėnų mi š kas, pa de
da nt Mi ros lavo po li c ij a i 

ir vie tos gyven toj ams, ir 
ten ni eko neras t a. J o ma
nymu, miškas gana ret as 
ir s lapstymu is i ne pat ogu s . 
Jei buvę ka s užkl ydę, t ai 
tuoj pat turėję pa s iša linti 
į saugesnę vietą. 

1941.VI II.4 Pranešė šau lys parti za nas N, 1941.VIII.5 Sauliui parti za nui N 
kad Vaisodžių k., Alytaus aps., 
pas gyv. Gubertą lank osi nepa
žįstami, rusiškai ka lbantiej i as
menys . Palaiko ryšį su artimais 
krūmais, ten gabe ndamas n e
a iš kaus turinio ryšulius. Yra 
žinoma , kad ten nakt imi s daro 
mi slapti susirinkimai. 

duot as įsakymas org a ni
zuoti vietoje sekimą ir 
žvalgymą, į darbą įtraukti 
v ietos akt yvis tu s - TD A 
nariu s. Tam uždaviniu i 
aprūpin tas priemonėmis . 

Lietu vos TSR CVA, f. 660, ap. 2, b. 231, l. 3- 14. Originalas. Rankra štis. 



Nr. 20 

\!/. Si1110/i iinas 

Trumpa TDA (Alytaus kuopos) veikimo apžvalga 

XIX r i nkti nės karininko Juozapa,· ičiaus šauli11 kuopa, vėliau 
pasiradinusi TDA (f auli:1io darbo apsaugos) kuopa, pagrindinai 
pers itrarkė saro naujam veikimui 1941 111. liepos 15 d. vietos ap
saugos viršininko majoro l\·ašausko kviestame susirinkime rnies-

to sode. Burn aptarti opiausi ir aktualiausi dienos klausimai ku
rie_ turėjo buti ~eatidėl ioja nt . sprendžiami. Alytaus TDA k~opai 
toliau radorauti buro pakviestas atsa,gos ltn. VI. Simoli ū nas. 

Naujai persitva rkiusią TDA kuopą sudaro: smorriamasis bū
rys. keturi šaulių-J~~rt iz~n~ būriai_ (j ų tarpe vienas š~ ulių pionie
rių burys) ir gelez 111keliec1ų skynus prie 1-mo b. Bendras TDA 
k~~pos nari~ ska ičius -::-160 žmoni ų. Kuopos orga nizacinė su
det1s tokia: zr. l_ lapas_'·. TDA. !'.~opos tikslas buvo, glaudžiai 
ben.dradarb1auianr_ su vietos_ pohc1Ja ir saugumu, 0 taip pat su 
pla~1a Alr taus 1r.io apyl111k_1J \IJ~uomene, baigti likviduoti užsili
kusius musų krasle tautos 1sdavikus ir užplūdusius mūsų kraštą 

• Turimas omenyje Alytaus šaulit1 (TDA) kuopos vado 1941 m. liepos 16 d. Jsa· 
kymas Nr. l (Lietuvos TSR CVA, f. 600, ap. 2, b. 211, 1. 47). 

60 

bolševikus-komunistus, laiduojant vietos gyventojams rim tį ir 
saugumą. 

Tame darbe ypač pasi re iškė specialiai paruoštas smogiama
sis bi"1rys. J į s u d a rė 25 TDA nariai - savanoriai, daugumoje ak
tyviej i partizanai. Tinkamam veikimui bi"1rys buvo o-erai a inkluo
tas ir aprDpi11las susisiekimo pr iemo nėmi s - autobusu i~ dvira
čia i s. Bfirys veikė vielos gyventoj ų raštiškais pranešimais apie 
esamą reikalą. Gauli pranešimai buvo atitinkamai įve rtinami : 
vieni buvo persiunčiami tiesiai saugumui, kiti skubiai tikrinami 
vietoje pas pranešėj us, dar kiti su rezoliucija perduodami smorria
mojo būr io vadui vykdyti. Buvo vedamas dienos darbu žurnaias
dienynas, į ku rį atlikti uždaviniai ir gaunami pranešimai buvo 
į rašom i . 

Iki š ių di emĮ, laike pusantro mėnesio , buvo gauta virš 50 pra
nešimų, reikalaujant 11klyvaus veikimo. Pilieč i ų pranešimais bu
vo sulaikyti ir areštuoti 36 vietos komunistai, 9 raudon armiečia i 
ir didesnis skai čius žydų. Pažymėti n a, kad gaunamų pra nešimų 
tarpe buvo keletas gauta tiesiog iš vietos voki ečių komendant ū ros . 

Vykdant įva irius uždavinius, iš biirio suže istų ar nukaullĮ ne
buvo. 

Būrys, veikdamas staigiai ir greit, darė didelio i s p ūdžio besi
slapstančiam-p lėšikauj ančiam gaivalui ir jų pakalikams. Savo 
veikimu smogiamasis būrys save pilnai pateisino ir rado didelį 
pritar imą Alytaus visuomenės ir už v alsči aus ribtĮ . Cia daug 
iniciatyvos ir veiklumo parodė smogiamojo bū rio vadas atsar gos 
jaun. ltn. Borev ičius . 

Į bendrą darbą buvo įtraukti ir kiti būria i , kurie mažiau ar 
daugiau atlikinėjo duotus jiems ap i brėžtus uždavinius. Be to, 
nepertraukiamai ėjo tarnybos pareigas savo -bi"1ste, kaip budėto
jai, ir kituose postuose, kaip sargybiniai. 

Alytaus TDA kuopa visoje savo organizacinėj e sudėtyje savo 
egzistenciją tuo sunkiu pereinamu mi"1SL) tautai laikotarpiu patei
sino. Visur ir laiku paskubėj o ten, kur buvo j a uči amas m i:1sų tau
tiečiams pavojus gyvybei ar jtĮ turtui. 

Naujai persitvarkiusi TDA arba paga lbinė policija, kaip da
bar ji vadinama, lieka iš esmės ir toliau sa,·o garbingoje tarny
boje, pasiruošusi bet kur iuo metu ginti ir saugot i tai. kas vi siems 
lietuviams yra brangiausia. 

Alytus 
1941 m. rngpiučio 31 d. 

Lietuvos TSR CVA, f. 660, ap. 2, b. 231, l. 1- 2. 
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Sla pti! 

agentii 
verbavi-

mas 

Saugu
mas, 

areštai 

Nr. 21 

Tolesnis atstatymo darba s valsčiuose 

(Kalba. pasakyta policija~ v:'~do aviacit ~s kpt. 
Audronio per nuo,·a dų virsminkų suvaz iavima 
š. m. liepos 16 d. Alytuj e) • 

Reikalinaa i. kiekvieno kaimo užve rbuoti po ke. 
l etą creru p;ti kimu rimtų žmonių,- vyrų, moterų ar 
jaum7oliu.- kurie ·praneštų tiksliai , kai tik ką nors 
pastebės: ypač apie raudonuosius kariu s ir besislaps. 
tančius komunistus: kada, kur , kas, ką veikė. Sias 
žinias reikalinga registruoti. Geria us iai tokias žinias 
nst i kart oteka. t. y. kaimais ir dar deta lizuojant: ži
nios apie besi s l apštančius rusus, apie komuni st us, 
crandai yaaystės, karo !lrobio s lėpimas . Visas šias b , o, ., ~ 

kaimo žinias ga lima talpi nti viename lap e. 
Visi aktyvūs komunizmo šulai, terorizavę ir 

skriaude žmones, turi būti arešt uoti. Are š to pag rin
du turi ·būti dYiejų rimtų lietuvių ra štiškas par eiški
mas, kuriame tur i bfiti nurodyt a, ką konkrečiai pra
• omas areš tuoti d a ręs blogo žmonėms, arba inkrimi
nuojančių dokumentų rad imas. Areštavus tuoj au pa• 
daryti kratą , paimant inkriminuojančią medži agą, be 
to, plati ną, auksą . sidabrą ir brangi uos ius ak menis. 
\ 'isa turi būti suregistruota. Pr avedus kvotą (joje 
turi būti aiškiai matytis jo kaltumas, o komuni stai 
Yisi kalti. tik reikia sąž iningai ir kruopščiai apklaus 
t i gyyentojus), ją pristat yti vietin ei vokiečitĮ karo 
n dO\·ybei ir jos sprendimą tučtuoj au vyk dyti. Kur 
nėra vok iečių , ten šias kvotas pristat yti man - poli
cijo Yadui, o atsiklausus ir gavus l eid imą, pri statyti 
ir i mones. Pabrėžiu, kvotas vesti rfipes tingai, sąž i · 
ninga i ir pilnai užbaigti. Savar ankiškai suimtu osius 
paleisti ar netirti paduotuosius žmon i tĮ pa reiškimus 
dėl n a ujų are~tų griežta i draudž iu ir reika lauju pa
leisti a reštuotą ir į tartą bolševikišku veikim u tik su 
mano arba ,· iet i nės \'Ok i ečių kar o vadovybės žinia. 
Reikia atsiminti, kad kiekvienas, nors ir did žiausias 
niekšas, visada turės užtarėjų , net ir iš ga rbing~ 
asmenų, nes ir niekšas kartai s moka bf1ti žmog ur:ni, 
be to, paleidimai labai erzina v isuomenę, tai ypa!1t1: 
gai p a brėžiu . Todėl ir reikia prieš areštavim ą ištirti , 
o areštavus jau nepaleist i. Gi padu otus par eiškim~s 
tučtuojau ištirti, ir, pasitvirtinus, pra šomus asmenis 
areštuoti. 

Gandai 

Tarnau
to it! 

tyrimas 

Karo 
grobis 
ir karo 
žymės 

Mažumų 

klausimas 

Kovoti su gandų skl eidėjais, reikalui esant, juos 
a reš tuoti , arba įsakyti j iems nuolat registruotis, su
daryti !)ylas-kvotas, kaip ir komunistam s. 

Apie visus susitepusius komunizmo puvėsiais 
(pa rtieči us, komjaunuolius, agitat orius, šnipus) , pa
s itarus su atitinkamai s pareigūnais, pranešti skubiai 
ttĮ įs ta i gtĮ viršinink ams, kurie turi būti at leist i iš tar 
nybtĮ; joks komunisttĮ bernas neturi rasti vietos mūsų 
įstaigose. 

š iomis dienomis bus išleistas rusų kalba ats išau
kimas į raudonarmiečius. Reikia žiūrėt i, kad šitas 
atsišaukimas būttĮ iškabintas ten, kur slapstosi rau
donarmiečiai. Be to, gyventojus per seniūnus įspėti , 
kad pas idavusiems raudon armiečiams vokiečių va
dovybė užtikrin a garbingą karo belaisvio gyven imą. 
Apie tai pra šyti ir klebonus, kad paskelbtų per pa
mokslus. 

Vokietijos interesai - mūsų interesai. Kas prie
šas Vokietijai, tas ir mums. Zydija. kaip išsigimusi 
tauta, kuri po priedanga raudonosios vėli avos aukš
čiaus io sad izmo priemonėmis nori pavergti v isą 
žmoniją ir j ą sugyvul inti, rnkiečių tautos fiurer io ra
dikaliomis priemonėmis labai greit tvarkoma . Rei
kia skaityti, kad šitas klausimas jau išspręstas, ta
či au atsiranda dar vienas kitas lietuvis, net ir poli
cistas, kuris band o tą klausimą rišti sava ip. Aš jums 
sa kau, kad šituo klausimu dviejų nuomonių negali 
bi:Hi. Turi būti ir yra tik viena nuomonė, j i turi būti 
visu 100% pildoma, ji aiškiai apibrėž ta Adolfo Hit
lerio knygoje „Mano kova" (,,Mein Kampf") . 

Kas bendrauj a su žydais , kas patarnauja žydams. 
kas tarp ininkauja žydams nupirkti maisto produktus 
ar palaiko vienokiu bei kitokiu biidu žydu bei lyti
nia i santy kiauja. yra tautos išdavikas ir bus skelbia
mas gėdos lentoje-stulpe, o vėliau bus baudžia 
mas. Pirmos e il ės piliečiai yra vokiečiai ir lietuviai. 
o·i antros e ilės piliečiai yra lenkai ir rusa i. o žydai 
yra paskutini ai iš YiSLĮ tau l tĮ ; taip yra ir tm i biHi 
kiekvieno mŪSLĮ skaitoma. Aš pra šau ir reikalauju 
griežtai ž i ūrėti, kad žydai ncšiotLĮ iš priekio ir užpa
kalio nustatytą ženk l ą ir vykdyttĮ visus nurodymus, 
duolus š. m. liepos 12 d. NuovadtĮ viršininkai griež-
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f>i 

Maistas 

Bendra
darbia
vimas 

Tvari.a 

tai į pa re i gojami žiil rė!i. ka_d tas įsakymas b u(ų .•. 
dy!as. _ l\er_ykda~čius !o. Į ~ a!<ym_o ŽY?;ts a reš~~~11: 
7.enkla1 (un buli an! ~-1r~utini~! !-u~ LĮ ~1skiai ma(o ti 
11euždenat i nei skarele1111 , net s a l1ka1s . 1111, 

Istaigose ir Yicšosc vietose ga li būti ,·artoj a 
tik Yokier itĮ ir l icluvitĮ kalbos. Kitas ka lbas var7~~ 
griežtai draudžiama. 0 1 

\·ok iečių karo nido\'ybė Lictu rnjc nusta tė mais
to normas sayaitci vienam asm eniui : 

duonos 
milt11 
kruopt) 
mėsos 
rieba l ų 
cukrnus 

1750 g r 
200 „ 
150 „ 

-100 „ 
125 „ 
125 „ 

žydams 

875 gr 
l 00 „ 
75 „ 

nieko 

" 

Tik paga l šias normas ,·is i gy, ·ent oj ai ga lės mai
tintis. o policija turės pr ižiūrė t i , kad š is įsakymas 
bū tų v~-kdomas be iš i mčių. Kaip matot e, skirtumas 
žydam ir č i a padarytas. is įsakymas bus tuoj pa
skelbtas. 

Pas tebėta. kad policijos par cigCmai Ycikia labai 
indi,·idualiai a reš tų ir kitais a tvej ais , nepas iinforrna
,·ę pas gerai va l sčia us gyvenimą pažįs ta nčius, ypač 
hol' e,·ikiškojo režimo metu sekusius tą gyvenimą, 
kaip. p\"Z., vielos li eluviLĮ k lebon ą ir lietuvius kuni
gus. vir' aiij. seniunus ir kitus liet uv ius patri otus-in
(eligentus ar ukininkus; jų pat a rima i ir nuomonė tu
ri buti labai !eigiamai \'Cr!ina ma ir ka ri ais vien dėl 
to galima išn 'ngti ,· alsčiui skau <l ž i LĮ ir papiktina nčių 
n• ; ;kinių (arš i ų komunis !LĮ pa leidim as, nea reštavi
ma erqų. o are· !a,·imas \'is i ' kai nes,·a rbių ir t. t.). 
Į parl'ig-uju policiją tampriai bendr adar biauti su vie
tos lietu,·iais patriotais anl ibolšev ikais. 

Pa tebė t a. kad parcigunai. rns p ra dėj ę eit i pa
reig-as. pra dėjo girtuoklim1ti. 110 ijdomauja !arnyba, 
brndrauti su žemos mora lės žmonėmis ir įvai r iai ~a
\·a, aliauti. net bendrauti su Ž\'clais ir kitomis 111azu-
111omis. ypač kai kuril' Sl'ni ta rn autoja i ka rj eristai, 
t u rėję geras protekcijas. Į spėj u. kad vis i tokie ~s
mens. ncžiurint nieko, dė l a uk šč i a u m i nėttĮ pri: · 
žasčių dar i ą pač ią dien,) bus atl eisti iš t a rnybtĮ !r 
areštuoti kaip sabolažninkai . Siuo melu nors ir 
mažiausias gėr imas svaiga lų yra nele is tin as dė l esa· 

Išvados 

mo skubaus ·darb o ir dė l uždraudimo pardavi nėti 
svaigalus; taigi gėrim as ne tik trukdo atlikti parei
gas, bet ir papiktina plač i 1Į s ias mases. Gėrimas ne 
adata - jo nepas l ėps i k i šenėje, an ksčiau ar vėl i a u 
jis bus žinomas ir visuomenei ir man. Girluoklė l i ams 
ir mėgėj ams šio sporto ne vieta policijoje. Dar pa
s tebėta , kad policija labai nesus itvarkiusi: policistai 
nes i sku tę ba rzdų, apaug~ plaukais, nešvariam ran
kom, susivėlus i a is rubais, suplyšusiais batais. Kreipiu 
į ta i j ūsų dėmesį ir reikalauju visus tuos t rūku
mus paša linti, nes kaip gal i reikalauti tvarkos žmo
n i LĮ toks policistas, kuris pats nesus i tvarkęs ir spiau
dosi, kur pakliuvo, net ant grind tĮ, o nosį valo ran 
ka, nes nosinės netur i, arba nuolat nosį krapšto 
pirštu, atseit, sėj ai ruošias i. Kalbu apie tai dė l to, 
kad vokieč ių vietinė karo va dovybė į ta i prašo at
kreipti dėmesį. Be to, reikalinga atkreipti dėmesį 
į švarą miesteliuose bei tvarką prie parduotuvių, nes 
bus mums negraž u, kai vokieč i ai patys ims tva rkyti. 

Mes tur ime dėti visas pastangas, kad vokiečiai 
būtų įt ikin ti mūsLĮ darbo, jog mes verti nepriklauso
mybės, ant ra, mes turime kuo tik ga lime padėt i vo
k iečių armijai ir, treč i a, visus vokiečių įsakymus 
šventai pildyti ir išpildžius pranešti jiems. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 19-2 0. Spausdinta hcktografu. 

Nr. 22 

194 1 m. liepos 17 d . 
Nr. 437 

Ponui Vidaus reikalt1 ministeriui 

ApskritiC's apsaugą sudaro policija , parti zanai ir \"Ok ieč itĮ da
liniai. 

Part izanam s vadovauja generalinio štabo majoras lYašaus
kas. Prie policijos ir kaimuose yra suorganizuoti par tizantĮ bt1riai, 
iš viso 9 14 pa rt i za nų. Ginkluot i šautuvais, pistoletais ir lengvais 
kulkosvai džiais. Alytuje yra smogiamasis bttrys, kuris kilnoja
mas sunkvežimiais, arkliais arba dviračia is į ten. kur pas irodo 
ra udon a rm iečiai. Su parti zanai s bendradarbiauja vokieči ų ka
ria i, kurie vyksta kar tu į raudonarmicč i tĮ medžiokles. 

Policija vykdo areštus, daro kratas ir veda kvotas apie komu
nis!us, p lėšiku s ir gan doneš ius. Kvotos prista tomos vietinei Yokie
či LĮ karo vadovybei. 

5 Mas inės ž nd )•ncs Lie tuv oj e G:i 



Pa ga l vokiečių įsakymą apsk~ityje_ su~audy;.a 82 ko_munistai, 
Areštuotų yra 389. dar reikėtų arestuoti apie 34.:, komun is tus . 

P as t a b a: z1mos surinktos iš policijos nuoYadų virš ininkų 
š. m. liepos 16 d. pranešimų. 

rius. 

A. Audronis 
Už Alytaus apskriti es 

viršinink as 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. ~9. l. 69. Antras originalo cgzcmplio-

Nr. 23 

Alytaus apskrities komendantas 
Nr. 172 Alytus, 1941 m. rugpiiičio 14 d. 

Ponu i Alytaus apskrities viršininkui 

Pagal krašto apsaugos ministerio šių metų įsakymą Nr. 2, 
§ 3 ir Vidaus reikalų generalinio tarėjo aplinkraštį Nr. 400, Aly
taus apskr ities komendantūra ir TDA rinktinė likviduotos ir j14 
turta s, ginklai ir tarnautojai perėjo Tamstos žinion. 

Nuo š. m. rugpiūčio 15 d., įstaigą likvidavus, lieka be tarny-
bų žemiau išvardinti tarn autojai : 

l) komendantas, generalinio štabo mjr. Ivašauskas Juozas, 
2) jo padėjėjas, atsargos kpt. Jėčys Domininkas, 
3) vertėjas Bimšas Jonas, 
4) ūkio skyriaus vedėjas Vasiliauskas Juozas, 
5) šaulių-partizanų skyriaus vedėjas Babrau skas Albinas , 
6) regis trat orius-mašininkas Lingaitis Povilas ir 
7) sargas-pasi untinys Zabita Juozas. 
Pra šau Tamstą raštiškai man pranešti , ar minėti tarnautojai 

bus paskirti Jūsų žinioje į laisvas etati nes vietas, ar juos nuo 
likvidacijos užbaigimo - rugpiūčio 15 d. at leisti iš tarnybų? 
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!. Ivašauskas 
Generalinio šta bo mjr. 

Kpt. D. Jėčys 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 12, l. 162. Originalas. 

Nr. 24 

Iš liudininko J . BOREVICIAUS -~ parodymų 

1960 m. liepos 4 d 

Vokieč i ams okupa vus AlyttĮ, iš b uvusių buržu azinės Lietuvos 
kariuome nės karininkq , sa ugumo policijos da rbuotojų ir naciona
listiškai nusiteikusio elemento pri e vokieč ių karo komendantūros 
buvo suorganizuotas administr acinis „sav isaugos" komitetas. 
Įvykusiame orga nizaciniame susirinkime buvo pas iskirstyta pa
reigomis. Laikinu Alyta us apskrities kar iniu viršininku tapo ma
no sesers Juzės Borevičiūlės vyras, buvęs Lietuvos ka riuomenės 
genera linio št abo majora s, dirbęs 2-amc, vėliau 1-ame skyriuje, 
karo mokykloje - lektoriumi, Ju ozas Ivašauskas, Simo, gimęs 
1906 ar 1907 metais . Kilęs iš Alytaus . Dabartiniu metu gyvena 
JAV, Cikagoje, su ju o sus irašinėj a mano motina. 

Ivašauskas, kaip karinis viršininkas, tvarkos palaikymui ap
skrityje turėjo organizuoti ginkluotą b ūrį. Jis turėjo palaikyti 
glaudų ryšį su vokieči LĮ karo komendan t ūra ir žandarmer ija . Gink
luotas būrys turėjo bū ti suorganizu otas iš savanoritĮ. Tam bū
riui vadovauti Ivaš auskas rekomendavo mane, kaip buvusį atsar 
gos j aunesnįjį leitenantą. Taip atsirado ginkluotų žmon ių grupė, 
pasivadinu si smogiamuoju būriu , o jos dalyviai - smogikais. 

Ivašausko pavaduotoju tapo buvęs Alytaus karo komendantū 
ros kapit onas ir šaulių būr io vadas Jėčys . Iki karo gyveno Alytu
je. Sau gumo policijos virš ininku tapo buvęs pasienio polic ijos ba
ro virš ininkas Zenkev ič ius. 

Alytau s apskriti es policijos vadu tapo aviacijos karininkas 
Antanas Krasnickas-Audronis , kilęs iš Alytaus apskrities, tiksliai 
iš kur, nežinau. Ji s mokėsi Alytaus gimnazijoje. Greit Krasnickas 
buvo atšauk tas į Kauną. Jo vietą užėmė brolis Stasys Krasnickas 
Krosniūnas. 

1941 melų ru gsėjo mėnesio pra džioje Alytuje ėmė masiškai 
naikin ti žydtĮ ta utybės asmenis. N\ane i škvie tęs, saugumo polici
jos viršininkas Zenkevičius pasakė, kad surinkč iau ginkluotą bū
rį. nes reikės padėti v iešajai ir sa ugumo policijai nuvary ti į ka
lėjimą žydus. Apie kokius nors šaudymus Zenkev ičius nebuvo už
siminęs. Per valandą susirinko 10-15 žmonitĮ. Atėjo Laniau skas, 
Leonas ir Zenonas Pranckevičia i , Budrevičius, Kuzmickas, Kata
lynas, :Rauličkis, Zaleckas. KittĮ nepamenu. Visi buvo ginkluoti 
šautuva is. aš turėjau naganą. Nuėjome prie saugumo policijos 
bHstin ės ir iš ten kartu su Zenkevičiumi ir saug umo policijos va l
dininku Ju ra lev ičiumi nuėjome į piliečio Zimavičiaus kiemą (da
bar ten Alytau s liaudies teismas) , kur buvo laikoma apie 300 vy-

• BORl2VI CIUS Jonus, Pcl ro , glm~s 191 l m. Leni-,Jos Liaudies Respub likoje, Lodzės 
valvodljojc, Sla rn-U111ka k. Buržuazi nės Lietuvos kar1110111cnės alsnrgos Jaun. lc,tcn unlas. 
1932-1935 m. studijavo K11u110 uni versiteto medicinos fakul tete. 1937- 19-11 m. dirbo auto
lran sporlc 1(11u11c. W-14 m. ta rybinio teis mo 11ulc1, tns. 
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rų ir moterų. Vis i jie bu,·o alyti škiai. Ten juos saugo jo_ poli_cinin
kai. Iš ten juos nuvarėme į Alytau s kalėjimą ir per~a~_eme J~v ad
ministra cijai. Pri e kalėjimo buvo dvi ar trys vok1ec1ų kar tskos 
lencrvosios maš inos Mercedes- Benc''. Ten sužinojome, kad ša u
dyt žydus ir kad vr dzg irio miške, netoli ka lėji mo, tam reil~al~i 
kasamos duobės. Zenkevičius užėj o į kalėjimą, o aš su smo~_1)rn1s 
nuėjau pažiurėti, kur kasa mos duobės. Apie 700 n~ nuo !<aleJ1mo, 
Vidzg iri o miške, iš tikrųj tĮ buvo iškastos dvi duobes ma zdaug po 
30 m ilgi o ir po 5 m ploč io. Duobes kasė tarybi~i~i karo bel~1s
viai. Po kiek laiko atėjo vienas vokiečių SD karin_1!1kas , penk i
šeš i ka reiviai ir pusiau kariškai apsirengęs verteJaS. Kartu su 
jais atėjo ir Zenkev ičius. SD karinin ko pavedimu vertėjas _k1:ei_
pėsi į smog ikus, sakydamas, kad žydus naikins či~v S~ kare 1v1a1, 
ir jeicru kas nor i, cra lįs p risidėti. J is kalbėjo lietuv1ska1. Po to ke
letas"' vokiečių ka~eivių ir smogikų nuėjo kalėj imo link ir P? 
15 minuč ių atvarė daugia u kaip 100 vyrų ir moter~. ~uos nuvar _e 
į duobę ir stovinčius vok iečių kareiv iai bei smog 1ka1 L~onas tr 
Zenonas Pranckevičia i , Bronius Kuzmickas, Zal eckas v isus su 
šaudė. Iš pistoleto šaudė Butrimonių va lsčiaus policijos nuo va dos 
viršininkas Kasperskis. Kada sušaudė tą grupę žmonių, juo s už 
kasė karo bela isviai. Po to a tvarė kitą grupę žydtĮ, ta ip pat a pie 
100 žmonių , ir juo s sušaudė antro je duobėje. Saudė vokiečia i ir 
smogik ai brolia i Pranckev i či a i , Kuzmickas, Zaleckas, ka lėjimo 
prižiūrėtojas Dambrau skas. Pas taras is kilęs iš Alytaus ir !en gt 
veno; jis anksčiau dirbo savanorių ga isrininkų komando je kaz
kokiu vyr esniu oju. 

Smog iamasis būrys paskui dar šaudė. Į Alytų pradėj o važi n~ti 
vadinamasis savisa ugo s bOrys iš Kauno, kuriam vadov avo av ia
cijos ka r ininkas Norkus. Norkų aš pažinojau asmeniškai, nes gy
vena u jo tėvų namuos e Kaune, Aušros g., prie buvus ios P etro 
Vilei š io a ikštės . Į Alytų keleiviniu autobusu atva žiavo apie 30 
žmonių, apsirengusių buržuazinės Lietuvos kariuomenės un ifor
ma. Nork tĮ su jo būriu Alytuje mač iau vieną kartą. Kart u su ju o 
buvo atvaž iavęs aviacijos kari ninkas Obelenis. 

J au po pirmojo ša udymo, kadangi aš stipr iai gėriau, nuo va
do,·avimo smogiamaj am būriui buv au nuša lint as ir jam va dov~
vo Budrev ičius, mano padėjėjas . Paskui tas bC1rys pakriko. Atski
ri asmenys, buvę smogika i, vykdė saugu mo policijos virš ininko 
paYedimu s. . 

Sau dant dalyvaudavo sau gumo policijos v irš ininkas Zenkev 1_
čius ir va ldininkas Juralevi čius. Smog ikai šaudė sav anori škai, 
niekas jų nevertė ir pas vokiečius pra šyti leidimo nereikėj o. 

196 l m. balan džio 2 1 el. 

Ma ždaug 300 m nuo Nemuno, pietin iame mies to pakra š tyj e, 
100-200 m nuo kelio, ei nančio per Vidzgir io mi šką, pamači?u 
karo bclais,·ius, kasančius duobę. Juos sa ugojo pagyvenęs vok ie-
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č itĮ ka reivis. kuri s, baigus kasti, nuvedė j uos į stovykl,Į. Netru
kus ten at vyko aš tuoni vok ieč i ai iš sa ugumo poli cijos ir SD, sau
gumo policijos viršin inkas Zcnkev i či us, jo padėjėj as Ju ralev i č i us 
ir keletas policin i nkLĮ . Vienas vokietis lietuviškai pasakė: ,.Dabar 
naikins ime žydus. Mes vykdome fiurerio įsakymą. Kas no ri cla
lyvauli , nepri eštaraujame, bet kas turi si lpn us nervus ir jaučia 
negalįs tai daryti. prašau tuojau pasitra ukti kokius 30 ž ingsnitĮ 
į ša lį ir laiky tis ramiai". Po jo ka lbos daugelis pasitra ukė nuo 
duobitĮ. 

Tas pat s vok ietis liepė po licininkams eit i į ka lėjimą ir atvesti 
pasme rktuosi us mirti. Nuėjo ir ke letas gi nkluotų automatais vo
k i eč itĮ. P o kokitĮ 20 min uči ų polic inin kai , kalėjimo prižiūrėtojai ir 
vokiečiai a tvarė pri e duob itĮ ap ie 120 žydų vyrų. Kaž kas j iems 
į sa kė sul ipti į duobg. Visi ems nušokus į ją. sustojo vokiečiai, ke
letas poli cin inktĮ ir kalėjimo p ri žiū rėtojų. Tuoja u pasigirdo auto
matų ir šautuvtĮ šūvia i . Dar kokias penkias min ut es rnkiečia i šau 
dė priba iginėdami žmones. Netruku s pol icinin kams ir prižiC1rė to
j ams buv o nu rodyta eiti į kalėjimą atv esti kitą žmonių grupę. 
Vokieč i ai ir saug umo policijos vyresnybė ėmė gerti a ts i neštą alų. 
Po kokitĮ 20 minu či1Į atvedė kitą grupę žmon i tĮ, su kuriais susi 
doroj o ta ip pat, kaip ir su pirm ais ia is. Iš viso sušaudė ap ie 250 
žmon i ų. Sau da nt da lyvavo ButrimonitĮ policijos nuoyados virši 
ninkas Kaspers kis . 

Sau dyti pradėjo apie 18 val. ir užtruk o apie pus an tro s valan 
dos. Užbaig us ša udyti, visi i šs iskirs tė. Vokiečiai su saugumo po
licijos virš in inku nuėjo pr ie kalėjimo. Tą d ieną žmoni tĮ daugiau 
nešaudė. Apskriti es ir mies to vadovybė bei saugumo policijos 
virš inink as •kartu su vokiečiais vakare g irtuokliavo restorane 
,,Rytas" . 

Kartą ša udyti buvo atvykę kareiviai iš Kauno. 1941 metų rug
piūč io mėnesį, dienos neprisim enu, išėjau iš namLĮ į miestą ir prie 
pašto pamačiau stovintį a utobusą, ką tik a tvaž iavusį iš Ka uno. 
Iš autobuso išl ipo du karin inkai , apsirengę buržuazinės Lietu vos 
kariuomenės uniform a, ir kelet as kareivitĮ . P riėjrs arčia u atpaži 
nau tuos kar ininkus . Tai buvo Norkus ir Obelenis. Au tobuse sė
dėjo uniformuo ti kar eivia i. Visi j ie buvo ginklu oti: vie ni turėjo 
šautu vus, kiti - automatu s ir kulk osvai džius. N\aždaug po pen
kitĮ minučių karininkai vėl sul ipo į au tobusą ir nuv až iavo į tur 
gaus, dab ar Komja unim o, ai kštės pusę. Prie autob uso stoYėję 
žmonės. jam nuvaž iavus. ka lbėjo, kad atvykę kareiviai ša udys 
žydus. Tas autobusa s anksč iau priklausė Kauno m iesto savival
dybei ir kursavo po miestą. Kare iv iLĮ atva žiavo apie 30. Kokiam 
kariniam da liniu i pri klausė ji e, neži nau , girdėjau jį vadinant sa
visaugos batal ionu. 

Kaip jau sa kiau, iš atvykusitĮj tĮ karininktĮ paž inojau NorktĮ ir 
Obel enį. Norkus gimęs kok iais 19 l 8 metai s, gyve no Kaune, Auš
ros g. Jo tėvas batsiuvis, turėjo nuosavą ba ttĮ dirbtuvę. Norkus 
buvo aukštokas, ša tenas, ga rb a not ais plauk ais, l ieknas. Jį paž ino-
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jau nuo 1934 mell1, kada mokiausi ins titut e* ir nuomojau kam
barį pas jo thus. orkus tada mokėsi ,. \u vros·' gimnazijoje. 
Į Alytų jis atvaž iavo apsirenggs aviacijos karininko uniforma . 

Obelenis, gimęs kokiais 1916 metais, aYiacijos at sargo s kari
ninka , ba igęs Kauno aukštesniąją technikos mokyklcĮ. Yiclulinio 
ūgio, brun etas. Su juo susipa žinau 1939 metais VI forte, a tl ikda
mas drausminę nuobaudą. 

ADSR fondas, r. 113, l. 96-I01 ; r. 141, l. 88-9 0. 

Nr. 25 

l š A. NYKST AlCIO ** parodymtĮ 

1960 111. birželio 28 d. 

1941 metais , atrodo, rugsėjo mėnesio pradžioje, į Alytų atvy
ko iš Kauno gestapo vokietis SD karininkas Hamanas su ketu
riais puskarinink iais. Jie atvyko į saug umo policij ą. Pokalbį su 
saugumo policijos viršininku Zenkev i čium i aš yerčiau į vokieč1tĮ 
ir li etuvitĮ kalbą, nes pastarasis \'Okiečių kalbos nemokėjo. Ha
manas sakė, kad Kaune įsteigtas persiuntimo punktas ir kad vis i 
žydai per jį bus išsiųsti iš Lietuvos. Paga l Hamano pateiktą kon
tingentą, sekančia i dienai į AlyhĮ turėjo pristat yti iš valsčių ati
tinkamą skaičitĮ žydų Yyrų ir moterų. Tam tikslui Zenkev ičius tu
rėjo išsiLĮsti į kiekvieną valsčių po žmogų. 

l 960 m. biržei io 29 d. 

Zinau, kad iš kiekvieno Alytaus apskrit ies va lsčia us buvo pri
statyta į Alytų žydq vyrų ir moterų. Iš viso buvo pristatyta ap ie 
1000 žmonių. Juos suvarė į Alyta us kal ėj imo kiemą. 

Hamanas su tarybinių karo belaisvitJ stovyklos va dovybe su• 
sitarė, kad ji išskirs belaisvilĮ duobėms kasti. Kada duobės buvo 
i~kastos, nucjau pas ižiūrėti ir pamačiau. kad dvi duobės, daug iau 
kaip 50 m ilgio ir gana g ilios, buvo ivkastos už Alytaus ka l ėj i
mo. miške. Aš buvau nuvažiavęs iki kalėj imo dviračiu pasiž iūrėt i , 
kas ten darosi , bet į kalėjimą manęs neį leido, nes ten su „akty
,·istais" buvo Zenkevičius, Hamanas ir ketur i puskar ininkiai. 
Zenkev ičius bu,·o l iepęs i kalėjimo teritoriją nieko neįlei s ti. J au 

• Taip doku men te Tur i būti - unl n rs ite te 
. • • NYKSTAITIS Alfon sas •. Alek s andro. g,męs 1913 m. Virbalyje. 13uriu a z1Jal va ld ant 

½•ctuv~ . prikl a usė voldemarlnmkų „Gelež inio , ,lko" or ga nizac ijai, buv . šau lys Studijavo 
Kau no universite to \cch ni kos fak ulte te. t938 m., baig t ~ ka ro tarnybą pu skarmmk, o laip s • 
n 1u, sto! ? dirbti , l \ a lstybės saugumo dep n~ta_me nto kr lmfnafin~ policij ij, kur 1vnlriu lall<11 
bu vo d\l ej11 sk) rnt vfr , uun ku. 1~9 m. kn min alln~s policijos V1lnla us 11pyf( n rdo s va ldi · 
ninka s. l h tle rlne s okup ~c.ljo_s metai s iš _pra dž ht buv o Seir ij11 polic ijos n uovad os v lrš l11in
kas. t941.Vl f-194~ .V- kn~malmf s polic ijos_ Alytau s m,cst,, raj 0110 vi rš in inkas, viena s 
L let~vių n_aclonahstų p artilo~ Alytau _s ap skritie s vadov11. 1941 metų pabaig oje Ja m b u vo 
'!' te iktas kri ;n maltn io vyr . 111spekt on a u~ lalp s~lr 1914 V !stojo l Plechavlč laus vl c tln ~ 
rmktln~ . 191~- 1946 ~e )ais akt yv~s na c1~n~h stin111 gaujų orl(anlzatoriu s ; būdamas vad i· 
n ~mojo žvalgybos sk)n aus viršinin ku, šn,pmėjo hll lcrl11ink11 Ir kilt t lmpcrlall s tlni tl val s ty
b 111 n audai. 
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aš buvau beva žiuoj ąs į miestą, bel pastebcjau, kad ka lėjimo var
tai atsid arė, ir nuvarė grupę zydtĮ vynĮ miško link, ten, kur buvo 
iškastos duobės . Su ta grup e ėjo Zenkev ič ius, I Ia ma nas, keli vo
kiečitĮ puskarininkiai ir „akt ) vis tai" . Aš, supratęs. kad žydus va
ro šaudy ti, nuėj au iš paskos pas iž i urėti , ką jie ten darys. Kada 
a tėja u , šaudyti jau buvo pradcj ę . Pirmoje atvar ytoje grupėje bu
vo apie 50 žmonitĮ. 1\ \ane pakvi etc Zcnkev i č ius ir li epė pasižiūrėt i , 
kaip šaudys. J is buvo girtas ir rankoje l a ikė butelį degtinės . Bu\'o 
ir apie 20 ginkluoltĮ šautuvai s „a ktyv istų". Ji ems vado\·avo Bo
re\"icius. Vokicč itĮ puskarininkiai turėjo aut omatu s. š audymo Yie
toje buvo ir grupė ta rybin i ų karo belaisvių, kurie užkasinėjo 
sušaudytuo sius . ,,Aktyvistai" nuėjo į kalrjimą, iš kur vėl atvedė 
apie 50 žydų vynĮ, suva rė ju os į duobę ir liepė sugulti į e ilę . Po 
to keturi voki ečitĮ puska r ininkiai šaudc į sug uldytuosius, o „ak
tyvistai" grįžo į ka lėjimą atves ti kitas žmonitĮ grup es. Belaisviai 
užkasė nestoru žemės s luoksniu dar gyrn s žmones, nes žemė ju 
dcjo. ,.Aktyvistai '• vėl guldc ant sušaudytųjų kitus žydus. Kiek 
pamenu, trečią kartą atvarė vyrus ir moteri s. Tada Borevičius 
paprašė Hamaną . kad l e i stų „akty\·istams" šaudvti. Hamanas 
sutiko . Vok ieči ų puska rinin kiai ilsėjos i: šaudė „aktyvi stai". Ne
truku s nuėjau į miestą, nors dar šaudė. 

Zenkevi čius pasakojo, kad ten šaudė ir tarybinius akt yvistus. 
ša udyti pradėjo po piettĮ ir užtruko apie penkias valan das. Buvo 
š~udomi . žmonės tik. su apatin iais drabužiais. Tada bevažiuoj ant, 
vienas girtas „ak tyvistas" iškrito iš sunkv ežimio ir užsimušė. Jis 
buvo prad žios mokyklos mokytojas . 

Po to šaudymo Ham anas su puskari ninkiais išvažiavo į Kau
ną, bet po kelių dienų jis sugrįžo ir ats ivežė buvusį Lietuvos ka
ri uomenės aviacijos l eitenantą orkų. Hamanas Norkų p r istatė 
Zenkev ičiu i. Aš tada dalyvava u jtĮ pokalbyje kaip vedėj as. Ha
mana s Zenkevičiui nurodė, ka d žydų klausimą Alyta us apskrityje 
tvark ys atvykęs iš Kauno specialus btirys, vadovaujamas Norkaus. 
I-Iamanas nurodc, kad reikcs visus žydus suvaryti į viena vieta ku
:_iojc no:s. miesto dal)'.je, . ir .,aktyvi~tams" org anizuoti ·jų sa"ugo
J1mą bei JŲ turt o surmk1mą, kad, sa udymui pasiba icrus, Norimi 
turės !ą pe:du oti visas bran genybes, auks,), sidabrą ir Jų dirbinius. 

Kitą dieną Ham anas, Norkus ir keturi vok iečių puskarininkiai 
organizavo žydų šaudymą už Alytaus kalėjimo. šaudė ir Borcvi
či a us va dovaujam as būrys. Aš tada į ša udymo vietą buvau nu
ėjęs pasižiūrėti su Alyt aus apskriti es policijos \·adu Krosni ūnu. 
Mač ia u , kaip suša udė vieną apie 50 YYrLĮ grupg . audė juos ketu
ri vokieči tĮ puskarininkiai ir keletas , . aktyvis ttĮ". l ša udymo vietą 
buvo a tcjęs Borev ič iaus sesers vyras, buvęs Lietuvos ka riuomenės 
gene ral inio štabo majoras rvaša uskas. Ten jis parodė savo inicia
tyvą, papra šęs Haman ą, kad įsakytt! surasti ir atvesti rabin a. 
kurį ji s norįs suša udyti. Haman as įsakė Naujali ui, o šis crreit su 
man nepažįstamu „aktyvistu" jį atvilko. Kadang i rabina; necra
lėjo eiti, nes buvo visiškai senas, Naujalis su tuo „aktyvistu'~ jį 
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vilkdami mušė. Atvilkę senuką, įmetė į duobę, į kurią įšoko ir 
Naujalis atversti jį aukštielninkai, nes Ivaša uskas pa reiškė norįs 
šauti jam į a kį. lvaša uskas turėjo Valterio s istemos 7,65 mm ka
libro p istoletą ir juo šovė į senuką, taikydamas _į _,~kį. P aleido tri s 
šūvius, bet ar pataikė, nežinau. Po to aš su poltctJOS vadu grįžau 
į miesta. 

Po to šaudymo Norkus, Hamanas ir ketur i puskarininkia i 1s
važiavo į Kauną. Hamanas ir puskarininkiai dau giau į J\lyttĮ at
važiavę nebu\'o. 

Netruk us atvažiavo Norkus su apie 20-3 0 kareivių grupe 
šau dyti žydų. Kareiviai buvo lietuviai, daugel is apsirengę Lietu
vos kariuomenės, kiti - vokiečių kariuomenės uniforma, ža lsvos 
spa lvos, su trispalviu skydeliu ant rankovės. 

Pirmą kartą I orkų pamačiau tada, kai jis atvažiav~ į Alytų 
kartu su Hamanu. Jis buvo apsirengęs Lietuvos kariuomenės 
aviacijos leitenanto uniforma. Iš Zenkevičiaus pasakojimų žinau, 
kad Norkaus būrys priklausė kažkuriam savisa ugos batal ionui, 
dislokuotam Kaune. Jie atvaž iavo keleiviniu autobu su, kurį tu
rėjo savo žinioje; juo važinėjo šaudyti ir į valsčius. Nork us su 
savo būriu į Alytų dažnai atvaž iuodavo šaudyti. Zydai tada bu
vo ša udomi netoli vadinamojo Kan i11ktĮ t ilto per Nemuną. Vie
ną kartą buvau nuėj ęs pasižiūrėti , kaip šau do. Pamačiau i škastą 
duobę. Tad a buvo atvažiavus i kareivių grupė iš Kauno, va dovau
jama ne Norkaus, bet, kaip vėli au sužinojau, buvusio Lietuvos 
kariuomenės aviac ijos jaunesn iojo leitenanto Obelenio. 

Kaip jau minėjau, kada į Alytų atvaž iavo Obelenis su kar ei
vių gru pe šaudyti žydų, aš buvau nuėj ęs pasiž i ū rėti. žy dus vy
rus į šau dymo vietą varė pėsčiomis, moteris ir vaikus vežė ve
žimuose. Ypač žiauriai buvo elgiamas i su ligoniai s ir gimdyvė
mis. Juos kaip malkas sumetė į vežimą, o, atvežę į ša udymo 
vi etą , išvertė. Tada šaudė tik Obelenio būrys. Vyrai, moterys, 
va ikai, senel iai buvo be pertraukos pristatinėjam i į šaudy mo vie
tą ir tučtuojau ša udomi. Saudė juos ant duobės kraš to. Kareiviai, 
i škratę suša udytuosius, mėtė juos į duobę. Obelenis tik koman
davo ir mušė žydus . Visada jis rankoje laikydavo odinį bi zūną. 
Aš mačiau, kaip šaudymo metu motina paleido trejų-ketverių 
metų vaiką , ir tas , išskėtęs rankas, ėjo Obelenio link. Obe lenis 
kelis kartus spyrė jam ir, nuspardęs iki duobės, įmetė į j ą. 

Saudė• dar ir vėliau. Matydavau atvažiavusį į Alytų Obelenį 
su savo būriu. Baigė ta rybinius piliečius šaudyti rudenį. Kiek iš 
viso sušaudė, nežinau, žinau, kad visus Alytaus miesto žydus ir 
d a lį žydų, gyvenusių va lsčiuose. 

Į valsčių šaudyt i žydų važiuodavo ta pati kareivių grupė, ~u
ri šaudė Alytuje. Kiek pamenu, Norkus su kareivių grupe važia
vo šau dyt i į Simną, o vėliau buvo išsiųstas į frontą ir vietoje jo 
vis iems šaudyma ms Alytaus apskrityje vadovavo Obe lenis . 

Aš paž inojau tr is brolius Krasnickus. Ji e yra kilę iš Seirijų 
va lsčia us Zaremciškės dvaro. Vienas Krasnickas buvo advokatas 
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ir kurį la i ką - /v\ a rijampolės apygar dos teismo nar iu. Kiti du 
broliai - Antanas ir Sta sys - buvo Lietuvos kariuomenės karo 
a\'i acijos lakūna i. kapi tona i. Antanas Krasn ickas iki 1941 metų 
liepos mėnes io vidurio buvo Alytaus apsk riti es pol icijos va das. 
Man atvy kus dirbti į J\lyltĮ krimina lin ės policijos virš ininku, jis 
išvyko dirbti į Kauną, į prieš lėktuv inės apsaugos štabą ir dirbo 
iki 1944 metų. Statys Krasnickas vadino save Krosniūnu, po bro
lio Anta no Krasnicko atvyko dirbt i Alytaus apskr it ies policijos 
va du ir dirbo iki 1943 melų pradž ios, o paskui išvyko į priešlėk
tuvinės apsa ugos štabą. 

A DSR fondas, r. 113, l. 40-48. 

ALOVf:JE 

Nr. 26 

[1941 m. liepos 6 d.J 

Sąrašas* 
sulaikytų asme11tĮ ir laikomų Alovės valsčiaus 

savivaldybės areštinėje 

Eil.l 
Nr. 

Pa vardė, vardas ir 
tėvo vardas 

Gyvenam oji 
,·ieta 

Už ką su laikytas 
ir areštuotas 

l. S imanavičius Ju ozas, 
Vaclo 

Meškučių k. Aktyvus komu-

2. Kantaravičius ** Juozas, 
Vinco 

3. Aleknavi č ius *** Adolfas, 
Juliaus 

4. Kielė **** Adolfas, Vinco 
5. K.antarav i čius Teofilius, 

Juozo 
6. Bakšys ***** Vladas, 

Felikso 
7. čekavi čius Nikiparas, Za-

karo 
8. Zapereckas Vaclas, A nel-

ria us 
9. Babravičius Jonas, Vaclo 

" 

" 

Kudariškių k. 

DomantonitĮ k. 

Einorių k. 

nistas ir pavojin 
gas visuomenės 

· rimči ai 

" 

" 
Apylinkės va
giliu s-plėšikas 

• Prie das pr ie Alovės policijo s nuo\'ados \'iršininko ra porto .Alytau s apskritie s po
licij os vadni, a tsakant l Jo 1941 m. liepos 4 d. raštą Nr . 141. Rap ortas ne skelbiamas. 

•• Zr . p . •12- 43, dok. Nr. 17 sąrnšo Nr . 57. 
.. . Zr. p. 42, dok . Nr. 17 sąrašo Nr . 3. 

•••• ar. p. ~2- 43, dok. Nr. 17 sąrašo Nr . 56. 
..... Zr . p. 42, dok. Nr . 17 sąrašo Nr. IG. 
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Ei!. I 
Nr. l 

Pavardė, \"ardas ir 
tėvo vardas 

10. Tunyla Jonas, Jono 

11. Kielius Stasys 
12. Zapereckas Vincas 
13. Maslauskas Rapolas, 

Adomo 

\ 
Gyvenamoji 

vieta 

Einorių k. 

Pocclioniu k. 
Domantonių k. 
Svobiškių k. 

Už ką sulaikytas 
ir areštuotas 

Aktyvus komu
nist1-1s ir pavojin 

g:i-; visuomen~s 
rimčiai 

" 
" AktyYiai veikė 

komunizmui -
pavojingas 

J. Remeilw 
L. e. nuovados viršinin ko p. 

Lieturns TSR C\.A, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 3i. Originalas. Rankraštis. 

Nr. 27 
[1941 m. li epos 6 d.] 

Sąrašas* 
asmenu esančiu Alovės nuovados ribose, ... , .. ... 

kuriuos dar reikalinga arestuoti 

Eil. l 
Nr. P a y ardė ir rardas 

l. Vadeika ** Viktoras 

2. Aleknavičius Alfonsas 
3. Kašėta Alfonsas 
4. Aleknaričius Vladas 

5. Alekna\·ičius Modestas 
6. Ceikus Jonas 
7. Filonas Jonas 
8. Filonas .Mikas 
9. Fomičius Finagėjus 

l O. Fomič ienė Elžbieta 
11. Filonovas Vladas 

Gyvenamoji 
vieta l 

Už ką reikalin gas 
arešt uot i 

.MeškučiLĮ k. Aktyvus komu• 

" 
" Plikionių k. 

,, 

" 

nist as, laba i 
pavojingas , 

slapsto si 

" Komunistų rėmė-
jas ag itatorius , 

nesis lapsto 

" 

" 
" 
" 

" 
• Priedas prie Al_ovės policijos nuovados viršininko raporto Alytau s apskr ities pollcl• 

Jos ,·adui, atsakant l JO 1941 m. hepos 4 d. raštą Nr. 141. 
Asm_u~. pažymetns Sijrnšc Nr. 22, komunistas, buv. Dušnionlų ap. plrmi nin lrns. din· 

ge~ hc žinios 
" Zr. p. 42, 44, dok. ~r. Ji, sąrašo Nr. 128 ir p. Si, dok. Nr. 19. 
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Eil.l Pavardė ir vardas Nr. 

12. Filonovas Nikalojus 

13. f-'ilonovas Vladas 
14. Filonovas Kostas 
15. Smitas Chaimas 

16. Siurskas Antanas 
17. Basaitė Dinė 

18. Ka telynas Nikodemas 

19. Vabolys Antanas 
20. Kielė Zigmas 

21. Aleknavičienė Vladzė 

22. Kašėta Antanas 

23. Kielius Kazys 
24. Pilevskis Joselis 
25. Radzev ičius Jonas 
26. Tamu lionis Feliksas 
27. Tamulionis Vladas 
28. Zapercckaitė Ona 

29. Smitaitė Zlatkė 

30. Babakinas Tomas 

31. Zclnia Aleksas 

32. Klimatova s Abromiejus 
33. Milius Stasys 
34. Vikora tovas * N\ykolas 
35. Bingelis Antanas 
36. Plcskcv ičius Rokas 
37. Cckanauskas Zigmas 

Gyvenamoji ~-l Už lrn rcikalin -
victa i l gas are štuoti 

Plikionių k. 

,, 
A l ovės baž

nytka imis 
Gcčia laukio k. 

Alovės 
bažn ytkaimis 

,, 

Domantonių k. 
Meškučių k. 

,, 

DušnioniL! k. 

Pocelonių k. 
Nemunaičio k. 
Domantonių k. 

,, 
,, 

" 

Alovės 
bažnytkaimis 
BalninktĮ k. 

Alovės
Akalyčios k. 
KalcsnykLĮ k. 
Ziclonių k. 
Lel ioniLĮ k. 

J\i\cškuči LĮ k. 

.Komunistų rėmė
jas agi tatorius, 

nesis lapsto 

" 1\kty\·istė kom-
jaunuolė, nesi

slapsto 
. .\ktyvus komjau

nuolis 
,, 

Komunistų rėmė
ja agitatorė, 

nesislapsto 
Komunistų rėmė
jas agitator ius. 

nesislaps to 

,, 

" ,, 
,, 

Aktyv istė 
komjaunuolė, 

nesislapsto 

Komuni sttĮ rėmė
jas ag itatorius, 

nesislapsto 

" 
• Turi būti - Victchorovns (žr. taip pnt l' • &l, <lok. Nr. 19). 
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Eil.l 
l r, Pavardė ir rnr das 

3 . Baliukonis Kazys 

39. Asajavičius Borisas 
40. Fomičius .\leksas 
4 1. Kasiu lynas Petras 

42. Micavičius Juozas 
43. Ludavičius Vladas 

4-L Leša uskas Jonas 
45. Milaševičius Vaclas 
46. Zelnia Edmundas 

47. Ba l čitinas Albinas 

48. Slykas Jonas 

49. Kaminskas Kazys 

50. Kudarau skas Feliksas 

51. Kalinau skas Stasys 
52. Adoma,·ičius Juozas 

53. Cyžius Juozas 
5-L Damkaus kas Bronius 
55. Golcus Kazys 
56. Azara vičius · Juozas 
57. Vitchorota i tė * Leokadija 
58. OguleY ičius Juozas 
59. Vitchoratas ** Henrikas 

Gyvenamoji 
vieta l 

Už ką reikalin gas 
ar eš tuoti 

S,·abalaukio k. Kornunis ttĮ rėmė
jas ag itator ius , 

nes i !aps to 
Kuda riškitĮ k. 

,, 
A lovės 

bažnytkaimis 
,. 

A lovės
Aka lyčios k. 

,, 
Slabadė lės k. 
Dobrovolės k. 

J\loyės
Akalvč ios k. 

" 

l\ovop·lentos k. Aktyrns komjau
nuolis, pavojin

gas, slaps tos i 
Nemuna i čio k. Komunistų rė-

A l ovės 
bažnytkaimis 

mėjas, nes islapsto 
J\ktvrns kom

jaunuo lis, 
s lapst os i 

Nemunaičio k. Komunistų rė-

Butrimiškių k. 
A lovės

Akalyč ios k. 
Užupių k. 

Sl abadė lės k. 
Poteronių k. 
Kalesnykų k. 

" 
" 

mėjas , nesislap sto 

" Aktyvus 
komjaunu olis 

" 

" 

" 
" Komjaunu olis, 

aktyvus veikėj as 

Pas t a b a: Kiti įtariami ej i asmenys yra a iškinami, kuri e, 
paaiškėjus, bus suimti. Be to, tokitĮ įtariam1.ĮjŲ 
asmenų yra daugiau , bet tuo tarpu nežinomos jų
jų pavardės ir veikla. 
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J. Remeika 
L. e. nuovados viršini nko p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 38- 39. Originalas. Rankrašti s. 
• Turi būti - Vietchorovaitč. 

•• Turi būti - Viet chorous. 

BIRSTONE 

Nr. 28 

Lietuvos respublika [Ne vėliau kaip 1941 m. l iepos 8 el.] 
VRM 

Birštono policijos nuovados 
Viršinin kas 

Nr. 11 Alytaus apskr ities policijos vadui 

Raportas 1' 

Pild ycb1111as Tamstos š. m. liepos 4 d. raštą Nr. 1-!I, pristat au 
reikalaujamas žinias sekanči ai: 

Areštuotų, laikom11 daboklėje 

l J C,·ekas Abromas, a reštuotas kaipo komunistas ir agi tato
r ius. 

2) Rern ckas Antana s, bu,·ęs komunistų milicijos viršininku , 
parn jin gas esa mai tvarka i, 

3) Gudelev ičiu s Ju ozas, komunistas, buvęs komjaunimo sekre
torius. 

•l ) Jeru ševičitts Adomas. komunistas, pr iklausęs ir dirbęs ko-
munistL) saugume, 

5) Bajoraiti s Jonas, komuni stas, veikėjas, 
6) Mickevi čius Juozas, komunistas, didelis ve ikėjas, 
7) Vybu rytė Stefan ija, prik lausiusi komunistLĮ sa ugumui. 

Pagal gyventoji! parodymą reikalinga areštuoti: 

l ) J ėv a ltą Edmundą , komun istą, dirbusį saugum e, 
2 ) Germanavičių Joną, did elį komunistų ve ikėją, 
3) GermanavičiLĮ Bolių „ 
4) Germanavičienę „ 
5) Rauną DanielitĮ 
6) Raunienę „ 
7) C~rbinskai tę Jadvygą. dide lę komunistę, dirbusią saugume, 
8) Dan ile\' i č itĮ Pra n ą, komunistą ir pavojingą esama i tvarkai , 
9) Keturakį Juozą , a rštĮ komunistą ir pavojingą esa mai tvar-

kai, 
10) Nlule rčikus Simoną ir 1\fotiejLĮ , komunistus ir pavojingu s, 
11) Stankev i čių Juozą, a rŠ LĮ komunistą ir pavojingą, 
12) Feiferius Adomą ir JoncĮ „ 
13) PC1tį Vaclovą, kompartijo s sekretori tĮ, 
l-!) Labašausl«Į Antaną , komunistinės dvasios ir ž alingą, 

"' Pir1110J1.' <;<JrJ.šo dalyje .1!:iTnllO, p:il ymėl;is Nr 2, ir untrojc - Nr. S - dinf!~ be žl · 
nios ; pJ stnrn s is buv. 13iršlo no v is. vyk domojo komiteto pirmini nkas. Abu - komun lstnl. 
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15) Buzą Juozą, komunistinės dvasi os ir žal_i~g:č} , .•. 
16) Jermalą Juozą, buvusį komunistų mil1c1ios v1rsinin ku 

Birštone, . . . 
17) Ziuką Adomą ir jo žmon_ą , _k~munist~s pavoJ m gus , 
18) Juozai tį Antaną , komunistines dvas ios. 

M. Moclwpeiris 
Nuovado s viršininka s 

Lietuvos TSR C\':\ , f. 1436, ap. l, b. 29, l. 23. Origin alas. 

BUTRIJ\\ONYSE 

Nr. 29 

Alytaus apskrities policijos 
Butrimoni u nuovados 

Virši~ inkas 
1941 m. liepos 15 d. 

l r. .. ., 

Ponui Alytaus apskrities policijos vadui 

Raportas 

Pranešu Tamstai, kad man pavestos nuovados apžvalginė pa
dėtis vra tokia: 

l . ·sušau dvta komunistų vienas ir dešimt perduota vokiečiams: 
2. Dabokleje sėdi 17, kvotos padarytos ir perduotos ponui 

va dui. 
3. Registruojasi 35 komunistai. 

11. Partizanų yra trys būri ai apie 60 žmonių, kuriems vado
\·auja du atsargos karininkai ir vienas buvęs šau l itĮ būrio va do 
pad ėjėjas. Policijai padeda kiek reikalinga. . 

12. Slapstosi rusų apie 100, sugau ta ir perduota Aly tun 
33 žmonės. 

14. Išplėštos kooperatyvo trys krautuvės ir tai būk padarę 
vokiečitĮ daliniai, bet daug pasinau dojo ta proga ir vietinių, ir 
įsisk\·erbusių komitetan narių . 

22. Mažumų klausimas labai aktualus, nes mies telyje beveik 
gy\·ena per 2000 žydų, kuriuos artimiausiu laiku reikėtLĮ sutvar
kyti. 

23. Gyventojų nuotaika labai gera, ir vokiečių ka riuome!1e\, _ir 
Lietuvos atstatymui padėti visi pasiryžę, išskyru s komu111st 1111o 
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nusista tymo asmenis, kur ie lil~v_iduoj~mi_ ir l~ikui bėg_ant b~s iš
val yti. Pageidavima i ko greičiau 1Ikv1duol1 komunistus ir jų 
bendrada rbius ir i šp lėsti prekybą. 

/(. Pilionis 
Nuovados viršininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 70. Originalas. 

DAUGUOSE 

Nr. 30 
[1941 m. liepos 6 d.J 

Komunistų sąrašas * 

l. Sei lius Gabrys Dau gai Senas 
veikėjas 

2. Prakapas Jonas Griciūnų k. Kompartijos 

slapstosi 

,, 
sekretorius 

3. J ankauskas ** And- Daugai Valsčiaus 
rius pirminir.kas 

4. Bernatavičius Mote- Mokesčių 
lis inspekc [ija] 

5. Kazlau skas** * Juo- Rakščios k. Milicininkas 
zas 

6. Romaška ***':' Mi- Vinkšni- Veikėjas 
kas nių k. ėdikas 

7. Tribandis Juliu s Vieciūnų k. Edikas 
8. Mėkailionis Juliu s Komunistas 

,, 

suimtas 
veikėjas 

9. Kamandulis Mikas 2ilinčiškių k. 
l O. Dabravol skas Vikto- Užukal-

ras niuk. 
l l. čeikauskas ***** GriciūmĮ k. Tarna utojas 

Feliksas veikėjas 
12. Ciūnys Juozas Cižiūnų k. I Karin io 

kom [isariato ] 

slapstosi 

slaps tosi 

sekretor ius 
• Pr iedas prie Dn11g,1 pol lcijo~ n uovados virši n inko ra porto Alytaus apskrities poli• 

cljos vadu i, atsakant l Jo 1941 m. liepos 4 d . raštą Nr. 141. Raportas neskelb i_amas. . 
Asmuo. pažymėtas sąraše Nr. 21, sušau dytas . Nr. 17 Ir Nr. 22,- ding e be žinios. 

Visi - komun i~lnl, 
'* Zr. Jl . •12- 43, dok. Nr. 17 są,rašo Nr. 49. 

••• Zr. Įl , 42-43. dok. Nr. 17 sąrašo Nr. 66 . 
.... Zr . J>. •12, •14, dok. Nr. 17 sąrašo Nr . 103. 

..... Zr . p. 42-43, dok. Nr. 17 sąrašo Nr. 31. 
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. P d' . d El.l l l Gy\'e_namoji l Nr. avar e 1r var as vieta 

13. Ta mule,· iči us Anta
nas 

J 4. V ;i_deika Zigmas 

15. Vas iliauskas Juozas 

16. Trinu čė Feliksas 

i7. Aleksandra vičius 
Adomas 

18. Barauskas \ incas 

19. Baliukonis Silvest
ras 

20. Baravykas Alfonsas 

21. Krisiu l e,·ič ius * 
Vincas 

22. Vyšniauskas Jonas 

23. Vyšniauskas Adolfas 

2-l. Dūkšta Ignas 

25. Trimcė Bronius 

26. Baranauskas Bro-
nius 

27. Ba rana uskienė Emi-
1& 

28. Kaminskas Krisius 

29. Kaminskas Juozas 
30. Putr amentas Juozas 
31. Bara uskas Vincas 
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• T ur i būt i - l(rntavlčius , 
• • T aip dok ume nte. 

Daugai 

č i ž i ūn ų k. 

Daugai 

Užukal
n ių k. 

Geiduko
nių l. 

Skabei
Idų k. 

Gudžių k., 
Vėžionys 
Vėžionių k. 

Purvel i tĮ k. 

" 
Pagi l ės k. 

Rokon čių k. 

Melnytė 
l ės k. 

Skabc
1

lki ų k. 

Vykdomojo 
komiteto 

pirmini nkas 
ir aps. 

I Zmoniu 
ėd ikas • 
Sen i ū n i j os 
ėdikas 
Edi kas 

DaugtĮ 
Kompartijo s 
sekretorius 
Veikėjas 

komuni stas 

I:dikas 

Veikėjas 
dv-kom.** 

Butr imon itĮ 
vykdomojo 
komiteto 

sekretor ius 
Kooperatyvo 

vedėjas 
Edikas 

komunistas 
Senas 

veikėjas 
Komunistas, 

vagis 
recidyvista s 
Veikė j a 

kerštin ga 
Kom. kar. ** 

štabo 
viršininkas 
Padėj ėj as 
Aktyvistas 
Veikėj as 

--
ne,· ietin is 

s laps tos i 

Eil.l 
Nr. Pavardė ir vardas 

32. š ilanskas Jonas 

""., ' 

l Gyv~namoji l 
vieta 

Skabe ik i ų k. SI [aptas] 
milicijos 
agentas 33. Bl ažev i čius J uozas Geidu ko-

ni ų k. 
Senas slapstosi 
ėdikas 34. Talu lis Kazys 

35. Cenkus Vincas 

36. Baliukonis Jonas 

37. Zar auskas Vaclas 

38. Zarau skas Juozas 

39. Cibulskas 
40. Sa vickas Antanas 

Vėžion ių k. 

Skabei-
k i ų k. 

Zi l i nčiš-
Id ų k. 

Č iž iūnų k. 

Sekretorius, 
skundikas 

Komja unuolis 

Komjaunimo 
sekreto rius 

Komjaunuolis 
ėdikas+ 

ginkluotas 
f::dikas + 
ginkluotas 

41. Bar avykas Julius Daugai 

Veikėj as nuo 
1932 metų 
Saugumo 
agentas 

suimtas 

V. Paulauskas 
L. e. policijos nuovados 

viršin inko p. 

Lielu\'Os TSR CVA, L 1436, ap. l, b. 29, l. 27. Originalas. Rankraštis. 

Nr. 31 

[19-11 m. liepos 6 d.) 

Areštuotų ir išvežh! komunistLĮ sąrašas'" 

Ei!.' 
r . l Gyv~namoj i l Pastaba Parnrd ė ir vardas n eta 

l . Cesnul ev ič i us Bernar das 

2. MorkC1nas Sta sys 

Daugai Komunistas 
aktyvistas 

Mokytojas, ž in ių 
t iekėjas 

--- .-~ . D g poli cijo s nuol'a<los vlrsin 1n ·o rapor o , . k l Alytaus a1>skritic; poli• 
• Prieda s p ri e _au '\9 11 m liep os 4 d. raštą Nr. 1-11. l \l 

cijos vadui, atsakant J JO ·" N O sušaudvtas Panertuose, i\r. •t2,- sušauc ytas. 
1 

JU -Asmuo, pažy m~tas sąra .:sc t r. ' . 
komu n is t ai. 

6 Masinės žuclynės Lie tuv oJr 81 



Eil. l 
'.'J r. Pava rdė ir vardas 

l Gyv~namoji Į 
vieta Pastaba 

3. Senkeris Tevelis Daugai Aktyvus komj au-
nuolis 

4. Bekeris Dovydas " 
Senas komunistų 

veikėjas 

5. Kopelmanas Ausiejus " 
Komunist as 
kandi datas 

G. Kastravickas Vincas Komunistas , lietuvi ų 
priešas 

7. C ik a novičius Juozas ,, Komjaunuolis 
tarnautoj_asy, lietuvių 

pri esas 
8. Kastravickas Ignas Partijos kan didat as 
9. Rirvanovi čius Beka Seklys 

l O. Cikanas Ju ozas Seklys, vagis, re-
cidyvas 

11. Caplikas Algirdas Rekvizicijų 
vykdytojas 

12. Caplikas Julius " 
Nepartinis veikėjas 

13. Jusevičius Jonas " 
Seklys 

14. Vieža Simonas Nevietinis Nežino mas 
15. Kočnikas Aronas 
l 6. Berlinskis Leizeris 

" 17. Berlinskis Benjaminas 
" 18. Solnickas Iršas Daugai Didelis veikėjas 

19. Ilgovskis Aronas 
" 

,, 
20. Kvintas Zalmanas ,, 
21. Golubauskas Chaimas 

" 22. Kolekis Simelis Aktyvus 
komjaunuolis 

23. Giršauskas Jankelis 
" " 24. Jakubavičius Judelis Alytus Nežinomas 

25. Kopelmanas Maušas 
" 26. Skliarinskas Leizeris Daugai 

27. Ragauskas Motelis Alytus Nežinomas 
28. Poškovskis Izraelis 
29. Jakubavičius Zalmanas 

" " 30. Mazauskas Mendelis Daugai Tarnautojas 
3 1. Flešeris Chaimas 

" Nežinomas 
32. Kopelmanas Jusevičius Alytus 
33. Gronas Chaimas 
34. Giršauskas Danyla " " Daugai Komunistų 

35. Sklarinskas Icikas rėmėjas 

36. Okunis Jankelis " Partietis 
Alytus Nežinomas 
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Ei!. l 
Nr. Pavardė ir vardas l Gyv~namoJi l 

vieta Pastab a 

37. Skla rskas Chaimas Dauga i Aktyvistas 

38. J anke l ev i čius J\ronas Bu trimonitĮ 
tarna utojas 

1ežinomas 
miestelis 

39. Ilga uskas Tevelis Daugai Lietu,·ių priešas 
40. Gožanskis Efroimas Seklys 
41. Kolesnickis Ruvinas 

" 42. Ja rusevičius Jero nimas Geidu ko- Part ietis, 
nių k. didelis skun dikas 

V. Paulau slws 
L. e. nuovados viršininko p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l , b. 29, l. 26. Originalas. Rankra;ti,. 

DRUSK I NI NKUOS E 

Nr. 32 

Druskininkų policijos vadas 
1941 m . liepos 14 d. 

Nr. 90 
Druskinink ai 

Alytaus apskrit ies policijos vadui 

Raportas 

Pran ešu Tamstai, kad buvau užmezgęs santykius su Merkinės 
ortskom endantu *, bet užvakar į Druskininkus atvyko vokiečių 
kariuomenės dalinys ir įs tei gė savo komendantcirą. 

Lietuvių komendanturą panaikino. 
Burm istru , kaip ir seniau, paskyrė Luobikį, aš e u policai

šefu **. 
:lydai komendanto parėdymu š iandieną užsidės ant dešinės 

rankos ba ltą juostą su Dovydo žva igžde ir per d,·i dienas žydai 
bus apg yvendin ti įsteigtame žydų kvart ale. Zydai varo mi darba n. 

Kurorto dir ektori aus par eigas eina daktaras Gylys. 
Visi ginklai ir ka riuomenių bei Sov ie t LĮ Sąjungos turtas . įsa

kytas surinkti ir at iduot i vok ieči ams. 
Policijai pa liko 25 šautuvu s. 

• Orl skommandan t (vok .) - vielos komcndanla s. 
•• Poliz cichc f (vok .) - poli cijos vadas. 
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Be to. leidžia laikyt i neginkluotų tvarkda r iLĮ 
dienst *. 

Ordnun o-s
"' 

Dabokl ė n pasodint i 25 žmonės. 

Vienuo likos komun istu bylos buvo perduotos Merkinės komen
dantui . bet ah ·ykus į 1\1e~kinę ir į Druskininkus nauji ems komen
danta ms, bylų sp rendimas užsivilkino. 

Esa nt reikal ui, prašau a tsiųst i policijai - Poli zei ant ranko
YitĮ j uostų 14 štukLĮ. 

Policijos eta tą pakol kas numatau iš 15 žmon i ų, bet ju ostos 
reikalingos kitiems ginkluot iems žmonėms. 

Vietos policijo s va das 
[Par aš as neįskaitomas ] 

Licturns TSR C\'A, f. 1436, ap. l, b. 12, l. 122. Originala s. 

Nr. 33 

Druskininkų policijos nuovada 
19.JJ 111. liepos 18 d. 

Ponui Alytaus apskrities policijos vadui 

Raportas 

IR e z o l i u ei
j a J 

Pr ie 1-i!tĮ 
A. A udroni s 

• T\ ·arkos tarnyb3. 

į Tams tos pastaty tus klausimus praneš u: 
l. Druskininkų miesto ir va lsči aus yra su

šaudyta 26 komunista i, vienas p lėš ikas ir vienas 
provoka torius skundikas - viso 28 žmonės . 

2. ši uo laiku daboklėje sėd i vienas komu
nistas. 

3. Policijos priežiū roje yra 14 asment.Į. 

11. Pa rtizanų yra 38, visi vokiečių nu gink
luoti. J iems vadovauja buv. pas ienio policijos 
rajono viršininkas atsa rgos ltn. Jakavo nis. š iuo 
ta rpu partiz anai nakt ies metu patru liuoja ga t
vėmis, saugo sandėlius ir bazes, pad eda pol ici
ja i perkrausty ti žydus į atskirą kvarta l ą. Aps i
tvar kius, tuoj jų paga lbos reikalingumas su
mažės. 

12. š iuo laiku besis l apstančių rus ų nepast e
bėta. 

13. Kovoje su besis l aps ta nči a is komunistais 
ir rusais įtr a ukti visi sen i ūnai, sus i pra tę lietu
via i ir vienas klebonas. 

14. Užėjus vok iečiams pirmomis dienomis 
kariai laba i daug i šp lėšė prek ių iš krautm ·iL.1, 
pas iimdami sau ir duodami vietos gyventojam s. 
Maisto trC1ksta, ypač duonos ir mėsos, kelioms 
dienoms yra cukraus ir svies to. Liepos 15 d. vo
kiečiai išvežė iš restorano visus produktus ir, 
be to, ėmė savo žinion ir pra dėjo išvež ti prekes 
iš „Maisto" bazės . 

15. Darbin inkLĮ yra perte klius. 

24. Blogiausia, kad liepos 15 d. vokiečių 
komendanto p arėdymu Druskininkų policija ta
po nuginkluota . Tas neigia mai atsiliepė į pa 
reigC111ų ir kitų l i etuv ių ūpą. Bijoma, kad lenkai 
gali pradėti aktyviau pas ireikšti. Ginklų atėmi 
mą rišame su l enkų norai s ir nusiskundima is 
vok iečių komendan tui. 

Lietuv i ų komendantūrą vokiečiai pana ikino. 
Ats akingu už visa ką paliktas vietos burmistras 
p. Luobikis. 

V. Bajerčius 
Nuovados virš ininkas 

LictuYOs TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29. l. 67. Origina las. 

JIEZNE 

Nr. 34 

Iš liudininko J . MINKAUSKO * parodymų 

1958 m. rugsėjo 4 d. 

1941 me tLĮ liepos mėnesį prie Verknės upės ša ulys Pakro snis 
mane suėmė ir atvedė į Jiezną. 1940 met:lis dirbau VėžioniL! apy
linkės pirmi ninku . 

Tuo metu suimti tar ybiniai aktyvista i bei žydLĮ tau tybės pilie
čia i buvo laikomi valsčiaus sav iva ldybės pastato (dab ar ten mi
licijos skyrius) ir greta esančio namo (dabar ten pasų sta las) r0-
siuose. Kitos dienos rytą mane perkėlė į r ūsį, esantį valsčia us 
saviva l dybės pasta te, kuriame buvo uždaryta apie 30 žmon itĮ . 

• MINKAUS!(AS J uoza s, Vinco, gimęs 1905 m. Prienų ra j ., J iezno ap .• Dvarellšklų k. 

85 . 



t k. os l·ameros. Su manimi vienoje ka. 
šiame rūsyje buvo try,s Ia tsl· ir ·r v' 1·ncas Minkaus kas. 

· .d„ Jonas \ aa ,a 1 
meroje se eJO .. . 0 mano suėmimo į rūsį įėjo Ka tinas 

Po kokių trl)Ų_ d ie~ų Jl ~ ·r su juo dar du (vienas ša ulys' 
l~ikydam~s. ~a~koJe ~1st.ole ą, ~sakė, jog dab ar bus paba iga gy: 
lota~ pohc!mnkas) · _Katinas tfi ir žydams. Katina s pradėjo šau
\·en_111!0 _kaip l~~~rnn_1stam!ivi PKulka, atšokus i nuo sienos , sužei 
dyt1 _Į sieną v_n \ ~ us\g. a !i(atinas priėjęs pri e Jono Va Ia tkos 
de y1e~a_m_ suim k~la!nm 01\· d tasai 1:ažka da norėjęs mirt i po rau: 
nus1ke1ke ir pasa e ia , ' l · r , · I' t" 
dona Yė l i a,·a . todėl dabar galėsiąs patyenyo!, d1 sa ': o _not1 ai·; . t :,--al i_nas 

· · t l t v !atkai per kakta. Is za1z os eme e ,e i o au-smoge p1s o e u a . . . y. ; y Y • • 

j as. Jis dar yieną suuntąJĮ muse kum~c_i~is.y. . . 
Ji ezne mane kalino 14 parų. Paskui isveze l AI) t ų. 
Katina pažįstu nuo 1940 me~ų. Tada ji~ gyven_o Jund~li~l<ių 

kaime ir· dirbo buržuazinės Lietuvos k_ariuomenes pulk!nt~yl~o 
Vėbros d,·are ūhedžiu. Jį pažinojau gerai, nes gyvenau S t!a i cių 
kaime. 3 km. nuo d,·aro. 

.-rnSR fondas, r. l.JO, l. 197- 199. 

.-\!) taus apskrities policijos 
Jiezno nuo,·ados \·iršininkas 

r. 7. SL 

Nr. 35 

Policijos departamento direktoriu i 

Raportas 

Visai slap tai 

__ Vyl_<dyd_amas Ta_mstos s laptą raštą Nr. 3* 1941 mehĮ rugp iū
c10. menes10 pran esu!. ka_d pasižymėjusių komunist ine veik la ir 
kurte dabar dar pasizym1 komunist iniu veikimu žvdeliai Ji ezno 
'.;1_ie~teli~ ga_t~ė~e yra sul~i_kytų 89 asmenys, jų tarpe 26 'moterys 
z1des. Jie v1s1 s. m. rugp1ucio 16 d. p asiųsti į Pr ien us . 
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Aplinkrašt is pasiųstas Alytaus policijos vadui. 

Jieznas, 1941 m. rugpitičio 16 d. 

V. Bajerčius 
Nuovados virši ninkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 683 ap 2 b 2 l 23 O . . l • · , · , . . n gina as. 

• Zr. ,.Masinės fodynės Lietuvoje" 1 d 1 • ·• p. 09, dok. Nr . 90. 

Alyta us apskrities policijos 
vadas 
Nr. 11 

Nr. 36 

Alytus, 19..Jl m. rugpiučio 30 d. 

Slap tai 

Policijos departament o direk toriui 

Raportas 

Pildydama s Policijo s depa rtam ento raštą Nr. 3, si., pran ešu, 
kad J iezno nuovadijoj žydai buvo išsis l apstę, pradėj us suiminėti, 
gavus Policijos departament o ap l in kraštį f\ r. 3. Vėl i au dal is j t! 
sugrįžo į miestelį, bel kadangi nuova dos viršininkui nepavyko su 
sirišti su P riem1 rajon o saug umo policija ir iš viso rajomĮ su
skirstymas nėra galutinai paaiškėjęs, o aplin kraš tis turėjo būti 
įvykdytas per dvi dienas, tai tolimesnis suim inėjimas buvo vyk
domas su Alytaus raj ono sa ugumo viršinink o žinia . Iš v iso į Aly
tų iki š. m. rugpiūčio 3 1 d. buvo atgaben ta 38. Dalis žydų į mies
te l į dar iki šiole i nėra sugrįžę, bet gyvena pagal gautas žinias 
miškuose. Nuovados viršininku i duotas įsakymas, pa nau dojan t 
pag [a l binę] policiją, sugaudyti ir iš miškų ir pristaty ti į Alytų . 

Birštono nuovadoj apl inkraš tyje Nr. 3 nurodytų žydų nebuvo 
ir nėra. Pačiam mieste lyj iš viso gyvena \·iena sena žydė, kuri 
šiomis dienomis bus iškelta į Alytų. Biršton o nuovado s viršinin 
kas, gavęs apl i nkraštį Nr. 3, tmėjo tuojau pranešti apie jo įvyk
dymą departam ent ui betarpiai ir vėliau ma n. bet jis. kaip daba r 
paaiškėjo . pranešė tik man. Jo raštą gavau tik už trijų diemĮ, bet 
depar tament ui nieko neprane š iau, nes pagal aplinkraštį jau tu 
rėjo būti pra nešta nuovados viršinink o. 

S. Krosnii inas 
Policij os vadas 

Lietuvos TSR CVA, f. 683, ap. 2, b. 2, l. 85. Originalas. 



MERKIN ĖJE 

Nr. 37 

[l !N J 111. liepus 6 d.\ 

Merkinės areštinėje laikon111 [ as 111c111Į) s, ira šas 1
' 

-- - - ------ -------------- - ---·-- -- -- --- - --
Ei!. 
Nr. Pavardė ir ntrdas 

l. Gimbi ckas Aleksas l 

2. Dz irna rrn v ič ius Aleksas 

3. Gimbickas Aleksas II 

4. Kap lanas Rac hmili s 

5. Kons tant inavi čius Va clas 

6. Kriuk onis Jonas 

7. Guzas Broniu s 

8. Parafinas Kolka 

9. Zikas Petras 

l O. Saulev ičius ** Juoza s 

11. Saulev i čius Prana s 

12. J akubavičius Vincas 

13. Juknevičius Vincas 

14. Marcinonis Kazys 

15. Azerskis Mauša 

16. Prieski enis Juliu s 

17. Krav ecas Berelis 

18. Guzas Alfonsas 

Kada 
s u laiky tas 

birželio 29 el. 

,, 

26 el. 

27 d. 

28 d. 

liepos 4 d. 

,, 
" 

,, 5 d. 

,, 3 d. 

4 d. 

l d. 

Kilim o viela 

Merkin ės mieste lis 

,, 

,, 

Il gin inkLĮ k. 

KaminciškiLĮ k. 

Sukarepkos k. 

Gudakiemio 

Vadėm! k. 

Laukininkų k. 

Pilvingio k. 

Liškiavos 
bažnytkaimis 

Merkinės miestelis 

Dru skininkai 

.Merkinės miest elis 

KaminciškitĮ k. 

Lietu vos TSR CVA, l. 1436, ap . l, b. 29, l. 41. Originala s. Ran kra š ti s. 

Už k,Į sul ,1ikylas 

J\kly viai dir bo kornun ist i n į da rbą 

S ur a :; in ėj o šauliu s ir aktyviu s lietu
vius 

Tarnavo mokesč i ų inspekci joje Varė
noj e ir aktyvus komuni stas veikė
j as 

Seki ojo lietu vius ir prieš Gegužės 
1- ąj ą g inkluotas nešė sa rgybą 

Se kly s ir aktyvus komu nistas 

1\kt yvu s komuni s tas 

Seklys ir komuni s tas 

Komuni s tas veikėjas 

Komjaunim o pirmin inkas 

Komparti jos sek retoriu s 

FinanstĮ skyriau s vedėjas Alytuje 

Akty vus komuni stas 

Komjaunimo sekreto rius 

Komuni stas veikėj as 

Komun istinės spa udos korespo nden
tas 

J. K uaracie jus 
L. e. nuovados viršin inko p. 

• Pri edas pr ie Merkinės poli cijo s nu ova do s viršini nko ra porto Al y taus apsk ri ti es po licij os vadui, at sakau t i jo 1911 111. l iepo s •l d. raštą 
Nr. 141. Raporta s neske lb iama s. 

A "mu o, pažymėtas s:ira šc N r. 13. J.:01111111i.5l.1s, buv. Mcclingė1111 ap. pir mi n inka s, dingcs be ž inios. 
•• Zr . p. 42, 44, dok. Nr. 17 sąrašo Nr . 110. 



Nr. 38 
[1941 m. liepos G d.J 

Priešvalstybinių asmenų sąrašas:\• 

Eil.l p d" . d l Gyvenamoji l Kur, k~ di~ba a rba 
Nr. a\"ar e 1r var as vieta Įt::mamas 

kuo 

l. J anu leYičius Vladas Rodukos k. 

2. Sa u lcYičius Juozas Panedzingio 
bažnyt 
kaimis. 

Vadėnų k. 
3. Kalanta Jurgis Pilvingio k. 

4. Ju kne,·i čius Zigmas 

5. Prud auskas Leiba 

6. DimanaYičius Vitas 

7. Dimanavičius Alek
sa ndras 

8. Bunga rdas Valerijo
nas 

9. Macidulskas Pranas 

10. Gimbickas 
Aleksa ndras 

l l. Gordonaitė Mina 

Merkinės 
miestelis 

" 

Sutvėrė .Merkinėje vykdo
mąjį kom i te tą, kuriam 
vadovavo 

Kompartijo s sekretoriu s 
Merkinėje 

Tarn avo kalėjimo pr1Z1u
rėtoju ir nuo anksčia u 
dirbo komunishĮ nau dai 

Tarnavo Vilniuj e DVM 
milicijoj politvadovu ir 
dirbo nuo anksčiau ko
munis tų naudai 

Labai aktyvus komj aunuo
lis ir koopera tyve komi
saras 

NKVD sek lys ir sumušė 
mok [ytojoJ Prap iesčio 
žmoną, vežamą Sibiran 

Merkinės apylinkės sekre
torius ir surinko žini as 
apie vežamus Sibiran, 
už ką gavo 1200 rb ir 
dviratį premijos . 

NKVD ir aktyvus komu
nis tų veikėjas bei org a
nizato rius 

Steigėjas kompartijos Mer
kinėje ir vykdomojo ko
miteto pirmininkas 

Tarnavo Varėnoje 
mok [esčių] inspekto-
riaus padėjėju ir akty
vus komunistas 

Komjaunimo sekretorė 
• Prieda s prie Merkinės policijos nuova dos vlršinlnko ra por to Alyt a us ap skrities po

licijos vadu i, atsak ant l Jo 1941 m. liepos 4 d. raštą Nr. 141. 

1 
• Pavardė ir var das E·11 l GyvenamoJ·i l Kur, ką dirb a arba kuo 

Nr. vieta įtariamas 

12. Vildikana s * 
das 

Dovy. Merkinės 

13. Konstant inavičius 
Vac lovas 

14. Konstantinavičius 
Vladas 

15. Goldman as Solumas 

16. 2urauskas Kazys 
17. 2urauskas Pe tras 
18. Gembickas Broniu s 

19. Gembickas Leonas 

20. Dzimanavičius Sta. 
sys 

21. Puga ckis Smulkė 

miestelis 

" 

" 

" 

22. Kaplana itė Dižė „ 
23. Gegužis Ju ozas Balninkų k. 
24 . .Maza liauskas Vikto • Pil ving io k. 

ras 

25. Sinkevičius 
26. Krukonis Jonas Ilginin -

kų k. 
27. Cilc ius Vincas 
28. Barau skas Juliu s Raitinin-

ktĮ k. 
29. Karka uskas Ju ozas Kampų k. 

30. Batulevičius Ceza. ,, 
ris 

31. Pi gaga Juo zas Nauj a-
kiemio k. 

32. Kacvilin gas Anta- Makniū-
nas lllĮ k. 

33. Saka lauskas Vincas 

• Zr. p . 42, 44, dok. Nr. 17 sąra~ Nr . 126. 

Srau jos maluno direkto
rius ir žymus komuni s
tas 

Zymus komunistas, akty . 
vista s 

Komjaunimo sekretoria us 
padėjėjas 

Aktyvus komunistas 
Komunistas 
Komunistas (tarnavo paš

te ir dirbo saugu me) 
Dirbo mokesči tĮ inspekcijo 

je ir akt yvus komunis
tas 

Komunistas 

Aktyvistas komunista s 
Aktyvistė komj aunuolė 
NKVD šnipas 
.Merkinės vykdomojo ko

miteto pirmininkas, dir
bo kompartijoje 

Komunistas 

" 

Dirbo komunistin į darbą ir 
sekiojo išvežamu s Sibi
ran 

" 

Komunistas 

Aktyvistas komuni stas 

.Milicijos skyriau s viršinin -
kas Merkinėje 

91 



Eil.l p d . . d l Gyvenamoji / Kur. k~ di'.ba arb ::i kuo 
Nr. a,·ar e ir var as vieta it ariamas 

3-1. Guzas Bronius Kaminciš-
kitĮ k. 

35. Guzas Alfonsas 
36. Z iz iu levičius Izido· Raitinin-

rius 
37. Gudukas Izidorius 
38. Gudukas Vincas 
39. Lckm· ičius Rokas 

40. J(ilmanas Martyna s 

41. Sakalauskas Juozas 

42. Rudžionis Bronius 
43. Kaplanas Rachmilis 

44. Zikas Petras 

45. Kašėta Vytas 

46. Lukauskas Stasys 

47. Kardūnas Stasys 
4 Ka rdūnas Bronius 
49. Kilmanas Vincas 
50. Jevaišis Viktoras, 

Divo 

51. Saulevičius Pr anas 

52. Iškeviči us * Motie
jus 

53. Jakucevičius Juozas 

kų k. 

,, 
Manc iū n i š-
kiu vien-

k·iemis 
Naujakie-
mio k. 
Makniū -
n ų k. 

,½erkinės 

miestelis 
Gudakie-
mio k. 
Kašėtų k. 

Merkinės 
miestelis 

Puvočių k. 

Vadėnų k. 

Pilvin
gio k. 

Korespondentas komu-
nistin~ sp audą ir sek lys 

Komun istas 

Slaptas milicininkas 

Komunis(c1s 

Prieš Gegužės 1 -ąj ą nese 
sa rgybą su šautuvu 

Gudakiemyje steigė kom
jaunimo skyrių 

Dirbo komunistinės milici
jos Marcinkon yse sa u
gume 

Dirbo šnipinėj imo darbą , 
te ikdamas milicij ai ži
nias apie s la pstančius 
nuo išvež imo Sibir an 

Pu\'Oč i tĮ a py l inkės vykdo
mojo komitet o pirminin 
kas ir dirbo sa ug ume 

MokesfoĮ inspektorius Aly
tuje ir aktyvus komu nis
tas 

Dirbo komunistinį darbą 

Milicininkas ir akty vus 
komunistas 

• Tur i būti - Juškevičius (fr . p. 42-◄3, dok. Nr. 17 sąrašo Nr. 41) . 
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Eil. l p d ' . d l Gyvena moji l Kur, ką dirba arba kuo 
Nr. ava r e ir var as vieta įta riamas 

54. Kravecas Bt:relis 

55. Pu gackas Abramas 
56. Kušicas Elkė 

57. Gordonas Srolius 
58. Mizara (Sav i l i oni LĮ 

a pyl inkės vykdomo
jo kor.;iteto pirmi
ninkas) 

59. Barauska s Julius 

60. Gudukas Zigmas 

61. Krukonis Vaclas 

62. Pr ieskienis 
rius 

Izido-

63. Prieskienis Ju lius 

64. Pr ieskienis Vladas 

65. Bilinskas Pranas 

66. Redakas šo lomas 

67. Sege l y tė Taubė 

68. Sapockis Leiba 
69. Scrciskis Dovydas 

70. Ivan auskas Zigmas 
71. C il č i i:-itė Ona 

72. S vik l a itė Elena 
73. Lazauslrns Mykolas 

Merkinės 
miestelis 

Sa vilio
ni tĮ k. 

Klepočių k. 

Savilio
nių k. 

Druski
ninkai 

" 

Bingel itĮ k. 

Merki nės 
mieste lis 

Buro ka
ra isč io k. 

Mcrkir-iės 
miestel is 

Aktyvus komunistas, pir
mūnas 

Komjaunuolis aktyvistas 

Apyl inkės vykdomojo ko
miteto pirmininkas ir 
seklys, sekė J. Volung e
vičių, kurį rusai suže idė 

Tarnavo milicijoje Alytuje 
ir žinomas komunistas 

Tarnavo milicijoje Alytuje 
ir skleidžia gandus, kad 
rau donasis teroras su
grįš 

Komunistas seklys 

Propagandistas ir kompar 
tijos nar ys (ba i gęs pro
pagandistų kursus) 

Komunistas ir kompart ijos 
narys 

Kompart ijos narys, tarna 
vo Merkinėje kooperaty
ve 

Prienų bravoro direktorius 
ir propaga ndistas komu
nistas 

Komunista s 

Komjaunuolė 

Komjaunuolis 
Ko111ja unuolis ir seklys 

1 KVD 

Gimnazijos seklė, kom-
jaunuolė 



l . p d' . d J • E ·11 l Gv ve_na mo J"i l Kur, ka dirba arba kuo 
Nr. avar e Ir var as vieta įtariamas 

74. Lazauskaitė O lga 

75. Lurija Zu nde lis 
76. Murauskas Vladas 

77. Kuzovaitė Nina 
78. Kurkuzinskaitė St a 

sė 

79. Dubavičius Antanas 
80. Lukoševičius Bro -

niu s 
81. Kisi e lius Alfonsas 
82. Jezukevičiūtė Marė 

83. Caplikaitė Ona 
84. Juknev ičius Vikto

ras 
85. Juknevičius Vacla s 
86. Glaniauskaitė Anto-

sė 

87. Juknevičius Jonas 
88. Kibirkštis Jona s 
89. Valentukevičius Pi-

lypas 
90. Celevičius Jonas 
9 1. Grigas Juo zas 
92. Gri gas Juliu s 
93. Gri gas Feliksas 
94. Kašėta Mata s 
95 . R a dži ukas Ju ozas 

Merkinės 
m iestel is 

Subarto
nių k. 

" 

" 

Darželių k. 

96. Kilm a na s Petras Makniūnų k. 
97. J anuška uskas Va c

las 
98. Bilin skas Leo nas Merkinės 

m ies te lis 

NKVD 
Komj au n imo narys 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
Komunista s 

Vykdom ojo komiteto pir 
mininka s ir Sibiran s u 
raš [inėjo] 

J. !(varac ieju s 
L. e. nuo vados vi ršin ink o p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 42- 44. Or iginalas. Ra ~kraš tis. 
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MIROSLAVE 

Nr. 39 
[194 1 m . liepos 6 d.] 

Alyta us aps krities polic ijos Miros lavo nuovadoje 
areštuotų bei su l aikytų ir areštuoti nų asmenų sąrašas* 

~i/·I Vardas ir pavardė l Gy~~~fam oji l 
Areštuoti 

l. Petra s Simanavi- Manciūnų k. 
čius 

2. Pranas 
kas 

Kavaliaus - Balka so
džių k. 

3. J onas Matuli onis Bendrių k. 

4. Juozas Kvascevičius Mankū
nų k. 

5. Martynas žmuidzi- NorūntĮ k. 
navič ius 

Už ką areštuoti 

Kandidat as į aktyviuosius 
pa rt ijos narius ir buvęs 
apylinkės komi teto p ir 
mininkas , žia uru s parei 
gūnas 

P art ijos n arys, akt yvus 
veikėjas, buvęs milici
ninkas 

Komja unimo sekretorius, 
vykdęs žemės reformą, 
dalyvaudavo komp a rti 
jos slaptuose posėdžiuo
se 

Buvęs apyl inkės komit eto 
pirmininkas, žiaurus pa
reigūnas ir, spėjama, tei 
kęs žinias išvežamųjų 
sąrašams ruošti 

Part ijos narys, aktyvistas 
ir smarkus veikėjas 

Pas t a b a: surašyti asmens yra pavojing i rimčiai bei dab a r
tinei san tvarkai. 

l. Ignas P a lep as 

2. Blažys Urbonas 

Sulaikyti 

Vankiš
kių k . 

Maciškė
ntĮ k. 

Įtariamas le i dęs nepagrįs
tus gandus ir sukeitęs 
vokiečių karių ke liuose 
krypties ženklus 

Buvęs slaptas seklys 1r 
varęs komunistinę pro
pagandą 

• Priedas prie Miros lavo polic ijos nu o, ·ados vir ši ninko rap orto Alytaus aps kr ities po
licijo s vadui, atsa ka nt l jo 1941 m. liepo s 4 d. raštą. Nr. l-I t. Raportas neskelbiama s. 

Sąraše ar cšt uot1n11 asmc m1 (dokument o pab aiga ) pažymėti Nr. Nr. l , 2 - suša udyti : 
pa stara s is buv. J\\1ro~lnvo vis. partijos kom iteto se kre tor ius . Abu - komu nist a i, 



Ei\. l 
Nr. \"ardas ir pavardė l Gyv~namoji l 

vieta 

3. J\loticjus Kazlaus- Volun-
kas gių k. 

4. i\ \cč i slovas Baziu- Laukintu-
kevičius ktĮ k. 

5. Jonas Paulauskas Miroslavas 

6. Antanas Miliauskas Cigoniš-
kių k. 

7. Albinas Kasperav1- Pa rėčė-
čius nų k. 

8. Antanas Kratavičius Strimi-
nos k. 

Areštuotini 

l . Vincas Kratavičius • Strimi-
nos k. 

2. Juozas Kratavičius 
3. Pranas Kratavičius „ 
4. Vladas Jaru ševi· Padzirmiš-

čius kės k. 
5. Antanas Kizelis Pupaso-

džių k. 
6. Jonas Gavėnas Laukintu-

7. Antanas Barysas 
kų k. 

lemunai
č i ų k. 

Už ką areštuoti 

Buvęs slaptas sek lys ir va
ręs komunistinę propa. 
gandą 

Įtariamas vagystėje 

įtariamas pa l aikęs ryšius 
su raudonarm iečiais ka
ro metu 

Į ta rtas nepagrįstų gandų 
skleidime 

Buvęs slaptas mil icininkas, 
dabar gandonešis 

Vietos kompartijos vadovų 
brolis, atvykęs parinkti 
žinių. kas daroma su jo 
bes is lapstanč iais bro
liais 

Visi partijos nariai, kurie 
sudarė vietos vykdomąjį 
organą ir dabar , bend
raudami su rusų valka
tauj ančiais kariais, 
s lapstosi 

J. Talandis 
L. e. nuovados virš inin ko p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 34. Originalas. 

Nr. 40 

Alytaus apskr ities po! icijos 
Miroslavo nuovados 

Viršin inkas 

Miroslavas , 1941 m . liepos 27 d. 

Nr. 77 

Ponui Alytaus apskriti es policijos vadui 

Raportas* 

Pranešu, kad žemiau išva rdinti buvę Miroslavo va l sči a us ko
munistų veikėja i , iki šiol laikyti Miroslavo va lsčiaus areštinėj e, 
š iand ieną pata lpinti Alytaus ka lėj i man ir užskaityti Tamstos ži
nioje: 

l) Rusinas Juozas, Antano , gyv. Vardos k., 
2) Stankevičius Feliksas, Jono, gyv. Pupasodžių k .. 
3) Zilinskas Juozas, Karolio, gyv. Sapatiškių k., 
4) Mikelionis Antana s, Stas io, gyv. Vardos k. , 
5) Mikelionis Vladas, Stas io, gyv. Vardos k., 
6) Mikelionis Juo zas, Stasio , gyv. Vardos k., 
7) Palepas Ignas, Pr ano, gyv. Vank išk ių k .. 
8) Kazla uskas Motiejus, Adomo, gyv. Volungių k., 
9) Turauskas Antanas , Juozo, gyv. Dapkiškių k.. 

10) Denisovas Jokimas, Stepono, gyv. Ba lkasodž i ų k., 
11) Simanav ičius Petras, Petro, gyv. Manciūnų k., 
12) Lebedžius Jonas, Pr ano, gyv. Bal kasodžių k., 
13) Kizelis Antanas , Mykolo, gyv. Pupasodžių k .. 
14) Jaruševič ius ** Vladas, Kaz io, gyv. Padzirmiškės k„ 
15) Kvascevič i us Juozas, Jono, gyv. J\'\ ankūm1 k., 
16) Kaval iauskas Pranas , Jono, gyv. Balkasodžių k„ 
17) Zmuidzi navi čius .Martynas, .Marės, gyv. Norūn11 k., 
18) Račiauskas Petras, Juozo, gyv. VolungitĮ k., 
19) Dumbliausk as Pranas , Petro, gyv. RemeikitĮ k .. 
20) Matulionis Jonas, Prano, gyv. Beneirių k., 
21) Pa vasar is Juo zas, Antano, gyv. Pupasodžių k. , 
22) Kasperavičius Albinas, Antano. gyv. Parėčėnų k .. 
23) Soliūnas Alfonsas, Simo, gyv. Ob [elytės]-GelerltĮ k., 
24) Bernatav ičius Juozas. Antano. gyv. Balkasodž ių k., 
25) Bernatavičius Jonas. Stasio, gyv. Nemunaičio k .. 
2G) Barysas Antana s, Kazio, gyv. Nemunaičio k., 
27) Denisovas Jul ius, Stepono. gyv. Balkasodžių k., ir 
28) Gavėnas Vladas, Antano, gyv. Pupasodž i tĮ k. 

L. e. nuovados viršinink o p. 
[Parašas neįskaitomas] 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 108. Originalas. 
• Asmuo, 1>ažy:nėtas rapor te Nr . 21, komuni stas. i~vcžlas darbam s j Vokicliją . 

• • Zr. p. 42- 43, dok . Nr . 17 sąrašo Nr. 45 ir p. 96, dok. Nr. 39, arešluolim1 sąrnšt1 
Nr. 4. 
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SEIRIJUOSE 

Nr. 41 

Iš A. NYKšTAICIO * parodymtĮ 

1960 m . birže lio 18 d. 

Iki 1941 m. birže lio 22 d. s l a psč i aus i Seirijuo se ir jų apy l inkė
se. Birželio 22 d., anksti rylą, prasidėjo šaud ymas ir t ada , pama
tęs l ėktuvus su vokiečių ženklais, s~pr~t-~u, ka? v~rasidėjo kara s. 
Apie pietus Seirijuo se pasirodė p1~1~:1eJ1. vok1_ec 1ų ka r~uomenės 
da liniai. Tada aš su Sta siu Eimanav1c1um1, Algtrdu Kru zu buvau 
pas is lėpęs už Seirijų miestelio ir grįžome tos . pač~os _dienos pa
va kar y. Tą dieną nieko neve ikėm_e, nes tuo l~1~u zyg 1a_':'o vol~ie
čių kariuomenė. Kitą dieną , noreda~as gauti !nst:ukc1Jų _tol_1au 
veikti , nuėj a u į vokiečių kariuom~nes_ v':'a~ov~bes ?tabo_ bust_1nę. 
Ten buva u pristatyta s I-C** gr~pes _v1rs~n~nku1 kapit_onu1 Sne1d~
riui. Savo pavardę ji s man pas 1s~I«:. _As Jamvya sa k1au esąs lm
mina linės policijos va ldinink as, v1et111es va ldzros a ts tovas. 

1960 m. birže lio 21 d. 

Kaip jau parodžiau praeito tardymo met_u, ~a bu_v~jęs Eit~ū 
nuose su Sveiceriu a tvykau į Ka uną, o paskui - Į SemJus. Kel10-
nėje užtruk au dvi- tri s dienas. Dar prieš pr as ide?ant karu). ~š 
suorganizava u Seiriju os~ ginkluot ~ . ~rup f, ~a~admt_ą Gelez 1111? 
vilko grupe, kurią sudare buvę poltcm_1nka1. I_s _J_Ų ats 1me_nu ~t~s~ 
Eimanavičių, Juozą Kundrotą, Sta nulĮ . Pra s 1deJUS karu, , m1~e~1 
policinink ai dar a tsivedė buvusių policininktĮ. Tada atėjo polt c1-
ninkas Jaske lev ičius ir Bonifacas Na ujokas. Iš pat pradžių gink
luotos grupės dalyviai rin ko g inklus, kuritĮ nemažai liko, pa s!
traukus Raudon osios Armijos dalini ams. Grup ei vado vavau as. 
Pasika lbėjus su vokiečitĮ žvalgy bos skyriau s viršininku š neideriu, 
buvo nutart a paskelbti p riva l omą Ta rybų va ldžios ir partinių or 
ganų darbuotojų bei ta rybinių aktyvistų regi~tracij ą_. Tą pa~i_ūl ~
ma i škėlia u aš, motyvuodamas tuo, kad reg 1stru os1s ne v1s1, tr 
tie· kurie neis reg ist ruotis, yra pavojin gi ir juos tu oj pat reikia 
suimti. Reg istr acijos reikalu buvo iš leistas įsakymas, pasira šy ta_s 
vok iečių komendanto vyres niojo leitenanto Biomės. Turiu pn
mint i, kad vokiečių žva lgybos skyr iaus virš ininkas šn eideris, p~
buvojęs ap ie dvi dienas Seirij uose, išvyko Alytaus link , o į Sei
riju s atvyko nuol a tinė Geheime Feldpolicei - GFP - slaptoji Jau
ko policija su komendantu vyresniuoju leitenantu Biom e. Kartu 
s u ju o buvo 18 ka re ivių -- ta rdy toj ų. J am at vykus, š neideri s su-

• Zr. p. 70. 
•• 1-C buvo vadi nami štabų žva lgybos sk yrh 1 virši ninkai. 
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paž indin o su juo mane ir tolia u kon t a ktą įvair i ais klausimais pa
laik iau su Biome. 

Pas irašytą komen dan to _ B iomės regi ~trac_ijos. re ik al~ jsakymą 
paskui pasirašiau aš, bur~1 :'~ra~ ~endo _nus 1r E_im_~nav~c,us. _Įs~
kymas buvo parašy tas v?loec 1 ų 1r lt~tuv 1 ų ka lb_a .!r 1skab1ntas Įvai
riose Seirij tĮ mieste li? v~eto_se. Rel{1s~ravo pol1c1~a. 1'_1_ano n~rody
m u buvo sudaryt i sLtJmb mĮJŲ sąrasa1. Tuos, kurte neJo reg ist ruo
tis daviau nurodymą suimti. Reg istru ot is atėjo laba i maža i. Ir 
to<lėl tuos kuri e vengė reg is tra cijos, aš laikiau pavoji nga is žmo
nėmis ir, pasitaręs su vokiečių komendan tu Biome, įsa ki a u j uos 
sulaikyti. 

Aš tari aus i su voki ečitĮ komendantu Biome dė l ginkluoto bū
rio s udarym o. Ji s pr ašė, kad bū ttĮ sudar ytas toks būrys ti ~ sa~
dė li ams B a rauciškėse sa ugoti . Aš ga lvojau, kad būrį gen aus,a 
orga nizuoti i~ ?_uvusitĮ ~~ ulitĮ i: Įo_~:g_a ni!av i_mo i~i ~iatyvą ~erleis li 
buvusiam SetrIJŲ va lscia us virsa1c1u1, saulių bur,o vadui Ant a
nui Maskeli ūnui. Ant anas Maskeli ūnas 1940 meta is buvo Ta rybų 
va ldžios organų suimta s ir, pras idėjus ka rui , iš ka lėj i mo pal eis
tas. J am grįius į Se ir iju s, pave džiau sudaryti tokį būrį. Aš Ant~
nui Maskeliūnui minėj a u , kad g inkluoto bt:'1rio dalyviai tures 
vykdyti įvairius nešv ar ius da rbus. _surištus su žmon(~ žudymu, 
suimtųjų varinėj imu darban. Pasku i Ant anas Maskeliunas buvo 
paskirtas virša ičiu . 

1960 m. birželio 22 d. 

Aš ga lvojau, kad į ginkl uotą bū rį ga !im_a priimJ_i įv~iri~s pra
muštg a lv ius, trokšta nčius tu~to, le1~gva 1_ lt~ks tan_c~~s Į v ieną ~r 
į kitą pusę . Ant anas ~ask~l,ūnas _1P~: e,go J_o S_eirtJŲ _gyyentoJą 
Valerą Maskelillną sul~~1est1 as ~ en,s, 1 s, vku:1ų ~utų ga l,~a . su~a
ryti b ūrį. l jį buvo prum ama la1sv~_non ~ka1, niekas n.~~~1 te p n e
va rt a sto ti . VokiečitĮ komenda ntas 1sdave 20 ba lttĮ ra1sc111 su v_o
kieč ių komendantūros ants pau?~· Kie½~ien~n:iv bū rio -~aly?(ui 1~
d a vė ba ltą raištį ir šautuvą. V1s1 parase rastiską pas 1zadeJ1mą ir 
a tidavė vokiečių komendantui . 

Nur odymai būrio dalyviams per . Antaną_ ir Va l erą 1:'l~~kel~t:'1-
nus, pusbrolius, buvo 1:1'!,a~o duodam,, s~~~nnu s s~ vok1ecn1. k?
mendantu. Reik ia pab rez ti , kad GFP SetrIJUose _su1mttĮ ta ry~1~ 1~Į 
p iliečių netardė; tos funkcijosv_bL!V? ~erd_uotos ~111klu~~am ?11r1u_1, 
nors faktiškai jos buvo GfP z tntoJc 1r kitose v ietose Jte ta, dare. 

Per Antaną ir Va l erą Maskelit:'1nus bt:'1rio dalyviams dav iau 
nur odymus orga nizuoti ž~onitĮ 1~1.vonti i~ :1žmuštųv arl~l itĮ, liku
s i ų trauki anti s Raudonos ios Arm1ios dalt111ams, uzkasuną. T?.m 
reika lui naudojom e darbingus žydus. Buvo nurod yta Kasd 11„1, 
į voki ečių komendanW rą atves ti grupę žydų, o iš ten ju os nu
kreipda vo darban. 

Tarybinių piliečių, numa tytų suša udyti, są ra šus ~aruoš iau 
aš. Paskui vokiečių komend antui paskyrus ša udymo laiką , buvo 
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sur inkti būrio dalyviai. Apie tai aš juos painf ormava u ir praš iau 
iše iti sa ,·anorius. 

~ uvo paruošti du sąraša i , ]rnrit~ose bu~:o į r_ašy ta -~-at~i;_iau kaip 
20 zmon ių . Dė l ftĮ asmenų susaudymo ta i 1~us1 su v11sa~c1u Anta. 
nu Maskeliunu ir vokieč it) komenda_ntu B10!11~. Į ~ą 1:~sus įtra u . 
kiau tuos tarybinius p i li ečius , kurie aklyv1a1 p a_s 1 rc 1 skė 1940-
1941 metais. Informavau \'Okieč itĮ komendantą api e są raše esan. 
čius žmones, charakt erizavau juos kaip aktyvi~s taryb i n i tĮ organtĮ 
pagalb ininkus ir nevykdžiusius k?m~_nclanto ĮSa ~<ymo regis truo. 
tis. B iomė ant sarašo uždėjo rezo ltuc1ią: ,.exckutio n" (,,sunaikin. 
ti" ). Vokieči tĮ kon1endantas sak~. kad reik(a surast!_ t i n_kamą vie
t <Į šaudymui. A" apie tai pasakiau A11tanu1 ~·~askcl1unu_1, pas tara. 
sis - V;ilerui J\\askelit111ui. Valeras 1'v\askeltunas parinko viet ą 
prie žydų ka p i n itĮ , prie pe lkės . 

Kitą d ieną, maždaug 1941 metų liepos mėnes io pradžioje. 
Antanui J\laskeliunui nurodžiau į policijos nuovadą sukvies ti vi
sus bū rio dalyrn 1s. Po p i etų j ie ten susirin ko. Atėju s vokiečitĮ 
komend,mtu i su dviem kareiviais. aš paskelbiau, ka d komendanto 
įsakvmu bus šaudomi larybiniai p i l i ečia i , pa minėj a u pavard es 
pagal sąrašą ir pakv ieči au asmeni5kai norinčius tai vykdyti. Bū 
riui \'adorn uti šaudymo metu sutiko Anta nas Maskeli ūnas . Ne 
visi pareiškė norą šaudyti. Suimtųj tĮ buvo apie deš imt ir tiek pat 
būrio da lyY ių-šaudy lojų . Jau varant suimtuosius į ša udymo vie• 
tą, pakeliui prisijun gė keletas bf1rio da lyv ių. Iš j ų prisimenu 
A l girdą Kružą. 

Pasmerktųjų mirti sąrašą su vok iečių komendan to rezoliuci
ja saugojau aš, nes buvo reikalinga ateityje pa rodyt i, jog visa tai 
d arė vokiečia i , nors tuos asmenis sušaudyti buvo ma no iniciaty• 
va. Aš norėj au tai padaryti vokieči ų pried anga. Pirm ajame są • 
raše burn komjaunuolis Bu rbu l evi čiu s, S eirijų va lsčia us vykdo
mojo komiteto pirmininkas, kurio pava rdės nepa menu, žy daitė 
rudais plaukais, jos pava rdės nepamenu. Be to, toje pačioj e gru• 
pėje bu\'o sušaudytas Giedraiti s, atgabentas iš ta rybin i ų karo 
belaisvi ų laikymo vietos, t. y. Seirij ų evangel iktĮ bažnyčios. Kas 
j į suėmė, nežinau, tik vokiečių komendan tas ka l bėjo, kad jis 
esąs saugumietis iš Lazd ij tĮ , paliktas užnuga rio ve iksmams. 

Iš būrio dalyvi ų , kurie ėjo šaudyti, ats imenu Sinkonį, dirbu
į skerdykloje, vi eną iš Klim av iči ų, Skliutą . 

1960 m. birže lio 24 d . 

Mano nurodymu buvo sušaudyta 20 taryb i n i tĮ aktyv is ttĮ . Man 
biinant kelion ėje , Kaune ir Vilniuje, buvo suša udyti tr ys a r _1<etu_
ri asmenys, iš kurių man m i nėjo mi lici n inką Zvirb l į . Susa ude 
juos, kaip man pasakojo Eiman avičius , ryhĮ . S a u dė būrio ~alt 
viai ir jiems vadovavo J\ntanas Maskelit1nas. Sm ulkiau apte sĮ 
šaud ymą nesiteiravau, nes man nebuvo įdomu . 
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1960 m. birželio 27 d. 

Anlrąj <Į vok ieč i_ų okup~_cqos dien~ l~~~au nuėjęs pas _,,~ki~
čitĮ žvalgybos skyriau s v 1 rs 111111 _k,Į. Sne1d_cq 1r ka~a po pas1k~lbe
j imo ėja u iš _jo, j is _m~n _p~s_ake tik k~ _1s a kę~ su~audy_ti _d~ zmo
nes. kuriuos 1slwnde v1et1111a1 Ęyven toia 1 , p_as1vad111~. v_1etJ~es va!
džios atstovais. Aš mokyklos kieme pamactau Polup1 1r S1darav1-
čių, bet tada jų nepažinoja ~ ir pava r~!es suži~?ja_u v~liau .. Juos 
saugojo vok ieči ai iš lauko _za~dar~ ~r!JOS . . Suz1noiau 1r . ta 1, kad 
Po l ūpio ir Sid araviči a us suem_im~ 1111_c1atori_us _buv9 Nau3okas._ 

Tuos, kur ie nėjo registruotis, 1sak1au su11n t1. As tuo klausimu 
kalbėj aus i su Vidaus reika lų minister ijos policijos reika l ų tvar • 
kytoju Zarsk umi, su Pr apuoleniui ar timais asmenimis ir esu bu
vęs tuometinio l a ik rašč io „ Į la i svę" redakcijoje, v isuomenės atsto
vų susirinkime, kur sužinojau, kok ią nuomonę turi šiuo atveju 
dė l žmonių naikinimo li e tuvių buržuaz i nės v i suomenės atstovai. 
Sus id arė nuomonė, kad reiktų kiek gal ima vengti aukų . išaiškinti 
tuos. kuriuos vadiname „ tėvynės išdavikais", pas irodžiusiais sa 
vo konkreč i ais darbais, ir, juos sunaikinant, bendradarb iauti su 
vokiečiais . bet taip, kad didesnė a tsakomybė kris tų ,·ok iečiams. 
Vok iečių komendantas Biomė dė l t a ryb i nių aktyvistų šaudymo 
yra sak~s. kad reikės juos sušaudyti, bet tą k l a us imą pa liko 
spręs ti man. 

Kaip minėjau , pirmąjį taryb i nių aktyv istų są ra ·ą aš sudariau 
grynai savo iniciatyva , antrąjį - reikalauja nt vokiečių komen
dantui po to. kai buvo apšaudyt i vokieč i a i , žygiuojantieji į A lytų. 
Tai įvyko šiomis ap l inkybėmis. Maždaug liepos mėnes io pra
džioje buvo gautos neoficialios žinios, kad lik~ Raudonosios 
Armijos kariai naktį puls Seirijus. t urėd ami t i ksl ą išlais\'inti ten 
Psa nčius karo belaisvius. Konkreti tokio puolimo data nebu,·o ži
noma, bet nuo ž inių apie būs imą puolimą gav imo dienos nakti
mis budėjo ne tik vok ieči ų komendant f,ros kareiviai. bet į komen
da ntūnĮ buvo s i unč iami ir penki-š eši policininkai. Policininkus 
išskirdavau aš. Prie S e i rij ų yra buvusio dvaro kluonas. Ten poli
cininkai buvo pas i s lėpę su dviem kulkosvaidžiais. Praėjus 
dviem- lrims naktims tikrai iš miško ėmė šaudyti. šau dymas už
tr uko nuo vidurnakč io iki aušros. Bela isvių i"laisvinti nepavyko. 
VokiečitĮ komendantas i škv ietė SS dal i nį, kurį taip pat a pša udė 
iš miško. Jam atvykus į Seirijus. tuojau buvo surinkti ,·isi mics· 
telio gyventoja i: vyrai -- prie eva nge l ikų bažnyč ios . moterys -
prie katalikų bažnyčios. SS da linio vadas reikalavo iš p radž i tĮ 
kas t r0čią , paskui kas penkt ą žmogtĮ sušaudyti už tai. kad buvo 
užpulli Seirija i, kad buvo jie apšaudomi. Ji s sa kė, kad be gyven
toj tĮ para mos Raudonosios Armijos kari ai nebūttĮ išs i l aikę. Aš 
pats visas tas naktis prieš užpuolimą buvau kartu su policinin
kais ir j iems vadovavau. Kada ėmė šaudyti iš miško p usės . da
viau nurodyme) atsišaudyti. ša udymas nebuvo intensyvus. ir iš 
miško prie Sc irij tĮ niekas nemėgino eiti. Ka lbėdama s is su SS da-
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linio ni du, jam pareiškiau. kad esu geslapo į ga l iotas asmuo . 
kad aš susilr arkysiu pats. Po i l gų g i nčtĮ SS da linio va das sul ir 
kytus gyr entojus paleido ir s~1 sav~ 9_aliniu išvyko Alytaus li; t 
Sio po~a~?io melu .d~lyva\'O. ir \'Ok1~~ 1tĮ l:01~1e11d~nt ~s Biomė. 8~ 
to, vok1ec111 SS dal1r110 vadui pranes1_au_ c1p1e sur1111111,) tary biif 
a k tyvi sltĮ, kurie, įvykus _koki_ems_ n~rs. 1 nc1den ta ~ns su vokiečitĮ k~~ 
riuomene, bu sušaudyt1. B1ome liepe paruo sti numatytų sušau. 
dyli žmon itĮ sąrašą. . . . 

Seirijuose aš bm·au_ il~i 1~41_ metų_ l_1~pos ~nv~n~s10 viduri o. Pas. 
kui dir:bau Alyla~s _krnnmal m~_s._polic1Jo.s_ yirs rnrnku,_ o tų pačių 
melų liepos paba1g0Je ar rugp1uc10 pradz10Je 1:1an priskyrė Seinų 
ap kriti (dabar L.~zdijų rajonas) , be t~,. Rudn_10~, M_ar:cinkonių ir 
Drusk in inkų r alsc1us. Į Alytaus apslmti es lmmrn alrnes policijos 
viršininko postą buvau paskirtas Vidaus reikaltĮ ministerijos poli
cijos reika lų tnirkyt ojo 2arskaus įsakymu, kuris oficialia i buvo 
paskt'lbtas l 9~ l metų liepos mėnes io prad žioje. Paskyrė mane 
į šį pos 1 ą tuometinės buržuazinės Lietuvos „laikinosio s vyr iausy. 
bės" organai. 

Dar man būna nt Seirijuose, iki 1941 metų liepos mėnes io vi
durio. Seirijų žydų tautybės asmenys nebuvo suimti ir naikinami. 
Kiekrie nas gyre no savo namuose, tik nešiojo šeš iakampę žvaiaž. 
d ę. Juos naudojo darbams tik vok iečių komendantui Biomei ;u. 
rodžius. Aš bm·au griežtas antisemitas, bet į žyd ų ta utybės asme
lll ! kla usimą nesikišau, jtĮ likimo nesprendžiau , nes ga lvojau, kad 
j tĮ naikinimas yra grynai vok iečių reikalas. Aš, tik vok iečitĮ ko
nwndanlui nurodžius, liepdavau Antan ui ir Valerui Maske liūnams 
pristatyti \'Okiečių komendantūra i žydų gru pes darbam s. 

ADSR fondas, r. 113, l. 6- 7, 12- 13, 16- 23, 27-3 5. 

Nr. 42 

Iš J . CELIAVICIAUS * pa rodymtĮ 

1960 m. sausio 30 d. 

Vok iečiams okupavus Seirijus, buvo sudarytas g inkluotas 
ša ulių bū rys . Mane, kaip buvusį šau l į, iškvietė Sei rijų va lsčiaus 
,·iršaitis Antanas Maskeliūnas ir li epė įstoti į būrį. Antan as Mas· 
keliunas buržuazinės santvarkos metais buvo Seirijų va lsč iaus 
ša ulių orga nizacijos vadas ir viršaitis. 

Pirmomis vokiečių okupacijos dienomis būrio daly viai suėmė 
Seirij ų aktyvistus ir parti jos narius , užda rė juos į pol icijos pa· 
stato rūsį . Ka ri ą pavakaryj pas mane a tėjo policininka s Vincas 
Jaskeleviči us (i šbėgęs su vokiečiais ) ir Valeras Maskeliūnas (iš· 
bėgęs s1: ~,ok iečia i ~); jie li epė ateiti į policijos nuovadą . At~jęs 
radau buno dalyvius : Joną ir Vincą Klimavičius, Vladą Povilo-

• CELIAVICIUS Juozas , Pr ano, gim~s 1905 m. LazdiJ11 raJ ., Seir ijų miestelyje . 

102 

nį, Petrą Pera k lį, Juozą Salit111c), Vladą RuntiĮ . Mart yn;) Stankt•
v i č ių, Ju oz,J ir Sta sį Sinkonius, Ber,rnrdą Skliu tą, du brolius Kru• 
žus, Kazį Macedulską , S t asį Petrauską, Juozą S ta raž i nską , Petrą 
Cerešką , Alfonsą Nykš ta i lį, Juozą Va len t ą, ,\\ a t aušą Janušonį. 
Buvo ir daugiau, bel kas tokie, neprisimenu. Vėliau a tėjo ir Vale
ras MaskeliC,nas. Antanas N\askeliunas mums pa rei škė . kad yra 
suimti tarybiniai aktyvistai ir juos reikia sušaudyti. ša udyti turė
sime mes. I<as buvo suimti, dar nežinojau. Antanas J\\askeliunas 
l iepė visiems paimti šautuvus, sudėtus atskira me kambaryje. 
Kada užėjome į policijos būstinę, ten sėdėjo vokietis kariška uni
forma ir ka lbėjos i su Nykštai čiu vokiškai. Antanas N\askeliltnas 
kiekvienam i šdavė po šau tu vą ir ketur is šovinius. Po to visi iš
ėjome į kiemą . Ten atėjo ·dar vienas kariška uniforma apsiren
gęs vokietis. Nykštaitis stovėjo su \'Ok ieč iai s, o Antanas N\aske
liūnas atidarė rūs io duris ir li epė suimtiesiems išeiti į kiemą. 
I šėjo aštuoni- devyni žmonės . J11 tarpe mačiau pažįstamus : dar
bininką Joną Stučką, Alfonsą Burbu levič iLĮ, Rinką, darbinin ką Juo
zą Zenką . Visi jie gyveno Seirijuose. Antanas Maskcliunas jiems 
li epė sustoti po du. Po to tarybinius aktyvistus nuvarėme žydų 
kapų link. Priešakyje ėjo Antanas iv\askel i ū nas, Alfonsas ykš
taiti s ir du vokiečiai . A tvarėme juos prie žydų kapų, į p i evą . At
ėjo kunigas Laukait is. J is pak l ausė suimtųj ų , kas prieš mirtį no
rėltĮ atlikti i špažintį. Burbu lev i č i us, Stučka ir žyda i tė nuo išpa
žint ies a ts isakė. Kitiems atlikus i~pažinli, Antanas JV\askelii:lllas 
l iepė visiems sustoti į eil ę nugaromis į baudėju s. 10 m nuo pa
smerkltJjLĮ mirti išs irikiavo baudėjai: Jonas ir Vincas Klimav ičiai , 
Bernardas Skliutas, Valenta , Vladas Povilonis. Petras Peraklis, 
Vladas Runta , Juozas Sinkonis, broliai Kružai, Petras Cereška, 
Kazys Macedulskas , Stasys Petrauskas ir aš. Kiekvienas tu rėjome 
nušauti po vieną tarybinį aktyvistė) . šovė visi iš karto, Antanui 
Maskeliiinui sukomandavus. Du Yokiečiai ir ykštaitis s tovėjo 
atokiau mi:1sų, Antanas Maskelii:1nas ša lia mūstĮ . Kada visus su
šaudėme, Nykštaitis pat ikrino, ar visi negyvi, o mes nunešėme 
šautuvus į polic ijcĮ ir i šs iskirs tėme į namus. 

ADSR fondas, r. 113, l. 142- 148. 

Nr. 43 

Iš S. PETRAUSKO * pa rodymLĮ 

1960 m. baland žio 12 d. 

Maždau g po savaitės, kai vokieč i ai užėmė Seirijus (jau aš 
stovėdavau sar gyboje prie maisto sa ndėliLĮ), tcĮ dieną bi:1darnas 
laisvas ėjau pro SeirijtĮ policijos bustinę. Mane pamat rs p ašaukė 

• P ETRAUSKAS Stasys, J uozo, gimcs 1913 m. 
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~ir-~itis Antanas Maskeli_i~nas. Po~icijos raštinėje. pan:iačiau Kru. 
z? __ zentą._ A~tano 1\'\a~keltuno broli \!alcrą_, Joną ir Vincą _Klima. 
vicius. )::uzo du _ sunus. Bernardą ~kltut~._ Juozą Ce li avičit. 
Jaske lencių. Stara zin ką . Petrą PeraklĮ. a ltuną . Petrą Cerešk~ 
Ra ima,· i čių, Po\'ilonį .. \\artyną Stankevič itĮ. Runtą ir dar kcl~: 
tą policininkų. Viršait is ir Kružo žentas pasakė, kad varysime iš
davikus šaudyti. Ji e i šdavė visiems · autuvus ir šov ini ų. Po to visi 
i šėjome į gat\'ę, o Maskeliiinas. Kružo žentas , du Kruža i, l<Ji ma. 
vičia i i "varė iš policijos rūsio žmones. Suimtuo sius iš rikiavo po 
du. juos apsupo sarg ybiniai. Pr iekyje ėjo trys vokieč ia i , Antanas 
Maskel i ūnas ir Kružo žentas. Va rė juos anksčiau išvardinti eji 
pro Seirijų bažnyčią. Ten atsirado balta kamža aps ivilkęs kuni
gas Laukaitis. Jis prisijun gė prie vokieči tĮ, Antano .Maskel iūno ir 
Kružo žento. Toliau suimtuosius varėme Kapų gatve ir atvarėme 
prie žydų lrnpinių. Aš, Celiavičius, Staražinskas, Stas ys Sinkonis. 
st o,·ėdami sargyboje prie žydų ka pinitĮ, neleidome pašalinių 
žmonit). ,\\us sargyb inius po kurio laiko pašaukė. Pamatėme 
į eilg išrikiuotus suimtuosius. atsuktus nug aromis į bū rio daly
\'ius . Ir būrio daly\' iai buvo išsirikiavę. Aš, Celiav ičius, Staro
žinska ir Stasys Sinkonis stojome prie j tĮ ir, viršaiči ui bei Kružo 
žentui ukomandavus. iššo\'ėme i suimtuosius. Po ša udymo vir
šaitis. Kružo žentas. vokiečiai, kunigas Laukait is, Maskeliūnai , Kli
ma\'ičiai, du Kružai liko šaudymo vietoje. Mes nuėjome į polici
ją ir a tida,·ėme šautuvus. 

.\D R fondas. r. 113, l. 136-1 37. 

Nr. 44 

Iš liudininkės E. POLOPIENf:S * parodymų 

1960 m. balandžio 16 d. 

. ~\ano vyrą Juozą Polūpį, gimusį 1913 metai s, sušaudė Seiri
juo e prie k i rchės 1941 m. birželio 24 d. Kai vokieči ai okupavo 
Seirijus, po dviejų dienų a tėjo ginkluotos gaujos da lyviai Juo zas 
Celia,·ičiu ir Valer~s. Maske l iūnas ir nus ivedė jį pr ie klebonijos, 
kur g)Teno vargornnmkas Kružas ir jo žentas Nykštai tis, tos 
!{aujos \'adeiY_a. 1or~dama pamatyti. kur nuves mano vyrą , ėįa~ 
~s pasko,;;. Prie_ ~r~zo namo,_ užstalėje sėdėjo Nykštaiti s, poltci
JOS nuovados virs111111kas 1auiokas, Bendorius ir kiti. Mano vyras 
bu~·o ~ak!up_d_yta_s prieš . juos. Aš priėja u gan arti ir girdėjau. 
kaip. Nyksta~t,s Jam _sake: ,,Daugiau mūsų nega udysi" . Naujokas 
vyrui sudave per veidą. Po to a tėjo vokietis kari škis ir ka rtu su 
Naujoku mano vyrą nuvarė į pradžios mokyklą. Kai j ie įėjo į vi· 

POLOPIENE Elzbieta, Jurgio, gimusi 1915 m. LazdlJit raJ., ScirlJtJ miestel yje. 
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dų, aš nuėjau namo. Tą pawĮ diem1 suzrnojau, kad vyr1 ir Ber-
11 a rd ė) Si d aravič itĮ suša u dė prie kirchės ir ten užkasė. Ir iš tik
rųjų ten nuėjus i radau kastą žemę. Vaikščiojau į policija pas 
Nykšla itį prašyli, kad leish! velionį vyrą iškast i ir palaidot i ka
pinėse. 1 ykš laiti s is pradž itĮ nenorėjo klausyti, bet aš kelias die
nas ėjau pas jį ir paskui leido. Aš pasakiau Sida rav ičiaus dukrai 
Antosei Tamulioni enei, kad suša u dė jos tėvą . Negiliai iškastoje 
duobėje ra dome tris lavonus. Iš tos pačios duobės burn išimtas 
ir Bernardo Sidarav ičiaus lavonas. Kas buvo trečias, nežinau. Jo 
!š ten ~\ekas n~paėmė,_ nes buvo nevietin is. Vyrui, matyt, šovė 
t ~al~~USĮ, ~es visas_ veidas buvo sudraskytas. Apiplovę vandeniu, 
J! 1deJome ! kars tą 1r nuvežę pa laidojome naujose Sei rij ų kapinė
se. Si daravičių palaidojo senose kap i nėse. 

Mano vyras 1940- 1941 metais iš pradžių, prieš nacionali 
zuojan t pardu otuves, buvo parduotuv itĮ komisa ras, paskui -
kooperatyvo_ ve~ ėjas. Ir Berna rdas Sidarav ičius buvo tar ybinis ak· 
tyv1~~as, daznai lankydavo mano yyrą. Dirbo jis kooperatyve par
daveJU. 

ADSR fondas, r. 113, l. 160- 16 1. 

Nr. 45 

Iš l iudininkės A. TAMULIO1 IE ES * parodymtĮ 

1960 m. baland žio 15 d. 

Vokiečiams okupavus Seirijus, gink luotos gaujos dalyvia i 
Vladas Runta ir Valeras Nlaskeliunas tuojau suėmė mano tėva 
Bernardą S ida rav ičitĮ. tada turėj usį apie 63 metus. Jį paėmė iš 
n_a mtĮ. T~vas, įkūrus TarybtĮ val dž ią Lietuvoje, dirbo Seir ij ų fab
rike s~ali~mi ir tuo metu buvo va lsč i aus profsąjungos pirminin
kas. JĮ la ikė uždarytą pas SeirijtĮ bažnyčios vargonininką KružėĮ . 
Nuėj a u pažiūrėti , kur nuvedė tė\"ą ir atradau jį pas Kružą. Jį 
kambaryje saugojo Valeras N\askeliimas. Su tė,·u man kalbėtis 
neleido, tik liepė atnešt i j am maisto. Dar man ten būnant, Kru• 
žo sūnus Algirdas atvedė Juozą Pol itpį . Aš paskui nuėjau į namus 
at nešti maisto. Grįžus i pa Kružą , tėvo ir Polupio neradau. Kru
žas man paaiškino, kad juos i švežė į ,-\lyttĮ. Po tr ijtĮ dienų pas 
mane a tėjo Polūp icnė ir pasakė. kad mano tėvas ir jos vyras su
šaudyti prie kirchės, pievoje. ir ten užkasti ir kad ji kreipėsi į po
licij<) ir š i jai leidusi iškasti jos vyrą ir palaid oti. Tada pada rė 
ka rs tą ir tėvo lavoną iškasėme. N\ums atkast i beveik nereikėjo, 
nes duobė buvo neg ili. Tėvas gulėjo ant šono. Pamač i au dvi sky-

• TA MULI ONIEN f: Antosė, Bernardo, git11115I 1910 m. Lazdi) 11 ra) ., Kapčiamiesčio ar>., 
Nnvlktt k. 



les pakaušyje ir tris su i š plėšin~ a is kakt~je_. J?!<s gydyt_oj?s lava. 
:-·· re·J·o PalaidoJ·ome teva neve1k1anc1ose kapm ese nes 

nų neapzw . . . . -1• ·t · , 
naujose neleido la1doh kunigas Lau ,ai is. 

ADSR fondas, r. 113, l. 170- 171. 

Nr. 46 

Iš liudi ninkės Z. ADOMAVICIENE:S * pa rodymų 

1960 m. gegužės 18 d . 

Seirijuose gyYenau nuo 1926 mettĮ . Aš su vyru Leonu R.idlins
kiu pač i ą pirmąją vokieč ių okupacijos dieną pa sitr aukiau pas tė
vus į Leipalingio miestelį . Ta rybinės sa ntvarkos Lietuvoj e metais 
vyras buvo milicininkas ir kandidatas į TSKP nariu s. Kadan gi 
mūsų daiktai buvo li kę Seirijuose, vyras su arkliu nuva žia vo jų 
pasiimti. Jam beraž iuojant , ant kelio sulaikė Jonas Klimav ičius 
ir ,·a lsčiaus viršaitis Antanas .Maskeliūnas. Vyras negrįžo, nes 
burn sušaudytas už žydų kapinių. Apie tai sužinojau iš žmon ių 
nes pati bijojau eiti į Seirijus, kad manęs nesuimtų. Vyro lavo~ 
no iš šaudymo vietos nepaėmiau. Zmonės pasakojo , kad ji s buvo 
užkastas su Giedra i či u iš Šventežerio. 

ADSR iondas, r. 113, l. 157- 158. 

Nr. 47 

Iš liudininko V. STUCl(OS ** parodymtĮ 

1960 m. baland ž io 27 d. 

• .M~~o 5tė_v~. Joną S~učl5ą 1941 metų birželio mėnesio pab aigoje 
susau e emJ~o~e, uz zydų ka pinių . Jis buvo darbininka s iki [i~o m;tų . dazmau~(ai ?irbo plentų stat yboje akm enska ldžiu. 

~il~,~:: i1~~} :~ u~}~t ~r !ij~ei~:1:~t;ė::~rJf ~~li s.
1 v~1%~?~~; i:~: 

spėjo. Po k~li ' die~s i__Ta r~bų_ S~Jungos gilumą pasitraukti ne-

Klim , ~· I~ t JĮ s~eme gmkluotos gaujos da lyvis Jonas a, 1c1us. s pradzių teva u • d . . . • _ . 
sav ininka Seirijuose vad· 'v zb are Į vieno zydo rusĮ. Namo 
nyč ios, ct'abar nugriautas 

1
~ f ~ uck~. _Na~ as stovėjo pri e baž

š iojau jam valgyti. l(art en e_vą laike apte tris dienas . Aš ne
ėmė. P amač iau kad ru ą_ po_ pietų man nunešus mai sto nepri 
pro bažnyčią. jų tari e b~v gm;i~~~ų asmenų tėvą ir kitu s var o 

0 emJų gyventoja s Zenka žydaitė 
' AD0, \1AVIC IENI'.; Zofija Ber d . ' 

•• STUCl(A Vaclovas, Jono,' gim~~
3{93~· mg':'.'.iuzsJ.j l913j m. Alyta us ra j „ Butr imo n it1 k. 

• 1 ų ra •· Seirijų mie stelyje . 
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rudais plaukais, kurios p ava rdės nežinau. Kiek pr isimenu, juos 
varė surikiuotu s po tri s. Iš ginkluotų žmonių, kurie varė suim
tuosius, prisimenu Joną ir Vincą Klimav ičius. Kartu su ja is ėjo 
senas kunigas, vadina mas prelatu . Tėv,Į ir kitus taryb inius akty
vistus nuvarė Kapų ga tve ir pievoje sušaudė. Tėvo lavoną paėmė 
motina ir palaidojo Seir ijų kapi nėse. 

ADSR fondas, r. 113, l. 163-- 165. 

Nr. 48 

Iš liudinin ko V. RINKOS * parodymų 

1960 m. balandžio 16 d. 

Mano tėvą Aleksandrą Rinką, gimusį 1900 meta is, sušau dė 
1941 metų birželio mėnes io paba igoje Seirijuose, už žydų kapi
n ių. Tėvas, įkūrus Tarybų va ldžią Lietuvoje, buvo Sei l iūnų apy
linkės pirmininkas. Ji s buržuazinės santvarkos Lietuvoje meta is 
keletą ka rtų buvo suimtas ir kalinama s už antifašistinę veik l ą . 
Tėvas buvo siuvėjas. Visa mūsų šeima gy,·eno Mankūnėl iu kai
me. Jį suėmė Seirijuose, nes buvo i škvietę į policijos nuo·vada. 
Laikė apie dvi dienas buvusio degtinės monopolio namo rūsyje. 
Buvau atnešęs jam mais to. Sa ugojo jį Valeras .Maskeliūnas. At
ėjęs ki tą dieną, pro rūsio la ngelį mačiau Seirij ų gyventoja Bur 
bu lev ičiL!, nes ji s su tėvu buvo p riėjęs prie langelio. Rūsyje buvo 
daug žmon i tĮ. Kitą dieną vė l a tėj au į Seirijus, bet tėvo ja u nera 
dau. Atrod o, dėdė Boles lovas Cepukaitis man pasakė, kad tėva 
sušaudė už žydų kapinitĮ. Greit nubėgau namo tai pasa kyti mo: 
tinai. Tą pač i ą dieną mūsų kaimynas Jurg is Aravičius parvežė 
tėvo l avoną į Seirijų kapin es ir palaidojo. 

ADSR fondas, r. 113, l. 151. 

Nr. 49 

Iš l i udininkės J. VAITKUVIE1 f:S ** parodymų 

1960 m . balandžio 18 d. 

Kostas Tumasonis , gimęs 1905 metais Lazdijų rajono Nora
gėlių kaime, buvo mano pirmas vyras. 194 1 m. birželio 27 d. vy
rą sušaudė Seiriju ose, už žydų kap inių. Jis 1940- 1941 metais 
dirbo Seiriju ose iš pradžių - pa rduotuvės vedėju , paskui - vyk
domojo komiteto pirmininku. Vokieč iams okupavus Seirijus, vy• 

, : RI NKA Vlad as , Aleks andr o, Įlimes 1929 m. Lndl) 11 raj „ Zagarių ap„ Paliūnų k. 
VAITl(UV IE NE J uzė, J uozo , g imu si 1920 m. Lazdlh 1 ra j„ Sclrij 11 mies telyje . 
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ras pas i s lėpti nespėjo ir jį birželio 27 d. 1~aša~kė į_ Seirij tĮ pol ici. 
j os nuovadą. Tos pač ios dienos pa_vakaryJ s~sau? e. Ka da ngi tu. 
rėj au trijų mėnesių dukterį. gimusią kovo ~1~encsĮ, negalėj a u nu. 
ei ti pa s i ž iū rėti , kur lai kė mano vyrą. Nemac1au aš net , kaip var, 
jį šaudyti . Apie ta i, kad sušaudė vyrą, sužinoj au kitą dieną anks~ 
ti ry tą . N\a n pranešė sesuo. Aš tuoj au nuėj a t~. į šaud ymo vieta 
i pievą . Ten rad au sušaudytą s_avo :'.y rą. _ Gu!e10 de~x ni- deširnt 
lavont), bet ka dan gi buvau la bai sus11audrnu s1, nem ac1au , kas to
kie ten buvo. Vyras gulėjo ant nugaros ir krūtinėje buvo ma tyti 
kra ujo dėmė. Jo neperrengę, į dėjome į ka rstą ir pa lai dojome Sei
rijų kap inėse. 

.\DSR iondns, r. 113, l. 16i . 

Nr. 50 

LNP Slapt ai 
Alytau s apskrit ies policijos 

Seirijų nuovados 
Viršininkas 

---
Alytus, / 9-11 m. liepos 3/ d. 

Alytau s apskrities 
G au t a : 1941 m. 
rugpi ūčio l d. 
:--r. 1288- 1'.?96 

[R cz ol iu • 
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e i j 11] 
Sutinku 

A udron is 

Alytaus apskrit ies policijos vadui 

Raportas 

Anksč i au bu\'O numa tyta SeirijtĮ nu ova doje 
la ikyti penkis asmenis, įska itant ir nu ova dos 
vi ršininką. Bent daba rtinėmis aplinkybėmis 
toks skai či us yra nepakankamas . Seirij ų apy
linkė, kaip ir bendr ai Alytaus a pskriti s, buvo 
gerokai pris igėrusi komuni zmo dvas ios . Iš 
Se i rijų va lsčiaus yra k ilę buv. Alytaus mi lici
jos viršininkas Ramanau skas su pav a duotoju ; 
tai paro do, kad komuni stini s element as č i a bu
\ ' O stipru s. Todėl be pastovios nu ova dos būtLĮ 
visai racion alu įste i gti bent la ikin ai dar tri s 
punktu s: 

l ) Metel iuose - pus iauk ely lin k Simn o; 
č i a buvo gana stipru s komun istini s vei kimas, 
či a apylinkės gausiai miškuotos ir da r dabar 
slapstosi komunistų, kuri e lig šio l net šviesos 
ir rake!LĮ signa l i zaciją va rt oja; 

2) Avižieniuose - či a yra ga rsus komun is 
tine dvasia rusų ko lonistLĮ kaima s Burl iū na i , 
kur gyvena keletas rusų ka rininkų žmonų. Ten 
pat arti yra didelis Bestraigiškės mi škas , -kuri a
me pastebėta rustĮ kareivių; pas tari eji pal a iko 
santykiu s su kolonistais iš Burliūnų kaimo ; 

_....,. __ ..., ___ .,_ _____ ,_ ....,_..,,._....,_,,;,,> ""'" ., ..... ~---- -

3) I<rikšlonyse - I<rikstonys guli prie 
Nemuno, toliau nuo žymesni tĮ sus isiekimo ke
l i ų. P anemuniai miškuot i, v ieta pa tog i slėptis 
ir susisiekti neramiam elementui, g i pastaruoju 
laik u orga nizuot1i partiza mĮ toje vietoje nėrn . 

Tokiu bū du Seir ijuose - nuovados cent
re - l iktLĮ viršininkas su trim policininkais ir 
keletu ginkluotų pa rt iza mĮ - TDA n a r i ų . Me
teliuose - vie nas policininkas su vietiniais 
g inkluotais part izana is. Be to. ryšys tarp Me
telių ir Sei r i jų - Staciškėje keli ginkluot i par
tizana i. Aviž ieniuose - vienas policinink as ir 
keli ginkluoti vietos par tizanai. l( rikštonysc -
du policinink ai, kurių uždavinys įs te i gt i vieli
nę pa ga lbą . Tokiu būdu visa va lsčiaus apsau
ga būtų patik ima ir geresnė įvai r ių va lkatų 
kon tro l ė . 

Nuovados viršininko par eiga bū tLĮ ne re
či au kaip kartą per mėnesį tik rinti punktų dar
bą, neskaitant netikėtus patikrinimus. 

P rašau Tamstą č i a pat iektą p l aną pat vir
tinti. Pr ie šio pridedu schema tinį p l aną, kur ia
me mat yti nuotolis . ryšys, apy l inkės miškuotu
mas ir bo lševiktĮ slaps tymos i vietos. Taip pat 
pažymėtos vietos, kur yra ginkl uotų parti zanų. 

A . Ny kšlaitis 

P r i e d a s *: l) planas, 
2) vard inis projekta s, 
3) prašy mai. 

l.ictuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 2i, l. l6i . Originalas. Rankraštis. 

STAKLISKESE 

Nr. 5 1 

Iš liud ininko A. I<AMINSKO ** pa rodymtĮ 

1947 m. gegužės 14 d . 

TarybtĮ va ldžios metais Lietuvoje buva u Stakliški tĮ apyl i nkės 
pirminink as ir valsči aus vykdomojo komiteto ag itacijos-propa 
gandos skyriaus vedėjas. 1941 m. birželio 29 d. g ink luoto bū rio 

• Pricda!- n1.~s1'c1Hnmas . 
•• KAMI NS KAS Aleksas, Marl yno , gimcs 1908 m. Pr icm1 raj ., S la kllšk it1 ap . Ir k. 
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dal y,·iai P ranas Nore ika ir Ju?zas Bie li ūnas suėmė ma':,~ ~r pa. 
sodino į S takliškių daboklę . L1ep,as )6 d. Petra:. Raman c!uska ir 
Ju ozas Grybauskas man e, Joną I, amrn~laJ, va ls_c1_a~1s komi aunirno 
orrranizatoriu Aleksa Minkauską, Kaz1 Adorna 1t1 ir MOPR.' o or
ga0nizacijos vadovą ·Boru~hą Ko~!11an~ iš_. da_b?)<l ės nuvarė į Le
lioni ų mišką. Artėja nt prie to mis½o, _lyj eiu s1~J1. mu s Pra~ as Ra
mančiuška ir Juoza s Grybauskas eme sa udytt Į mu s. Krito nu. 
ša uti Boruchas Kopmanas ir Jonas Kaminskas. Aš pa s ileidau 
bėgti į mišką, o Aleksas M~1kauskas ir _Kazy_s J:'d..?maiti ~ nubėgo 
Lelioniu kaimo link. Man is paskos kazkas eme sa udyt1. Aš su
prat au. · kad tai pasa la. Tada nubėgau į Guostelių kaimą, bet ir 
ten buvo pasa la. Ju ozas Bieliūnas ir Jonas Germanavičius mane 
su laikė ir vėl atvarė į Stakliškių d aboklę. Kartą pastara s is, įėj ęs 
į kamerą. nukreipė šautuvą į mane ir ėmė taikyti . Aš atsikl au pęs 
su aša romis akyse pradėjau mald auti , kad ji s manęs nenušautų. 
Tad a Germanavičius, nuleidęs šautuvą, pasakė: ,,Na, tau dar at eis 
mirti es Yalanda ". Kai jis i šėjo iš kameros, pri e durų ka žkas pa
sakė: .,Tu. Jonai. esi kvailys. kad jo nenušovei". Po to mane iš
Yežė į Alytaus gestapą. Kalėjau ketu ris metus. Iš Lencburgo sto
vyklos mane išvadavo Tarybinė Armija. 

ADSR fondas, r. 16, l. 19- 21. 

Nr. 52 

(1941 m. l iepos 5 d.J 

Stakliškių valsčiaus areštinėje sulaikytų asmenų sąrašas * 
Eil.j Pavardė, var das ir tėvo 
Nr. va rdas 

l . Kaminsk as Jonas Mar-
tyno ' 

2. Kaminska s Aleksas, 
Mart yno 

3. Kaminskas Jonas, Vinco 

4. Mickus ** Juozas, Igno 

5. Minkauskas 
Jur gio 

Aleksas, 

Už k11 ji e a reš tuot i ar sul aikyt i 

Už pirmos ei lės komunistų veik imą 

,, 

Senas komunistas ir did elis veikė
jas 

Buvęs milicininkas ir kompartijai 
dirbo už pinigus 

Komjaunimo sekreto riu s ir kaip 
didelis veikėjas 

. • Pri eda~ pr ie Stakliškių policijos nu d .· • . 
lk1Jos vadu,, atsakant Į Jo l94I m lie;v a is d Hršininko r aporto Alytaus a pskrities po• 

Asmuo, pažymėtas sąraše Nr 1 · k os_ · raštą Nr. 141. Rap orta s ne ske lbi ama s. 
vedėjas . sušau dytas. · ' omunis tas, buv. Stakllškht grūd11 paruo š ,1 kont oros. 

•• Zr. p. 42-43, dok. Nr. 17 sąrašo Nr. ?l. 
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E il.l Pavardė, va rdas ir tėvo l 
Nr. var das Už ką jie areštuoti ar sulaikyti 

6. Helerienė Golda, 
Motkės 

7. Zdanavičius Jonas, Kazio 
8. Sugintas Vacius, Kaj a

ton o 
9. Sta nkevič i us Petra s, Ju o

zo 
10. Raižys Stasy s, Antano 

11. Žilionis Ju ozas , Martyno 

12. Klimav ičius 
Alekso 

Aleksas , 

13. Ka tkauskas Aleksandras , 
Jono 

14. Pa levičius 
kūbo 

Antanas, Jo-

15. Juškevičius Aleksas, An-
tano 

16. Zdanavičius Leonas, Ka-
zio 

17. Isersonaitė Chaj a, Meje-
rio 

18. Adoma itis Kazys, Ado-
mo 

l 9. Adoma itis Zigmas, Pr ano 
20. Kopmanas 

šliomo 
Boruchas. 

2 l. 2ukauskas Anta nas, Jo-
no 

Kaipo a ts i žymėjusi žymi komu
nis tė 

Už s l a ptą ve i kimą 

Pri stat ytas Užuguosčio partiza nų 
kaip o didelis veikėjas 

KomjaunuolitĮ sekretoriaus pa dė
jėjas ir didelis veikėjas 

Kaipo senas komunistas ir didelis 
veikėj as 

Dar vokiečiams užėjus dary davo 
susir inkimus są ryšyje su rusa is 

Senas komun istas, veikė 20 metų 

Kaipo seklys 

Buvęs milicininkas ir didelis ko
munistų veikėj as 

Kaipo aktyvus komunistų veikėjas 

Komjaunuolė, MOPR' o ir pionie-
ri tĮ veikėj a 

Kaipo didelis komunistų veikėjas 

Už vagystę 
Didelis orga niza tori us žydtĮ vei

kime už komunistus 
Kaipo prisidėjęs pri e išvežimo še i
mų ir kitų sva rbių agitac ijtĮ 

Policininkas A. Laurinavičius 
Už Nuovados viršininkas 

Lietuvo s TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. 9. Ori g inala s. 
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Nr. 53 

[1941 m. liepos 5 d .) 

Stakliškių valsčiaus ribose dar numatyta dėl flĮ pačitĮ priežasčitĮ 
suimti asmenų sąrašas* 

Ei l.l 
Nr. Pavardė, va rdas l GyYenamoji 

vieta Už ką 

l. Urmanavičius Leonas 
2. l iukas Antanas 
3. Dogovi čius Leiba, dakta-

ras 
4. Galp eris J uda 

5. Lakštuti s Adomas 
6. Kondratavičius Simas 
7. Vinskas P ranas, stu den

tas 

8. Makštuti s ** Motiejus 

StakliškitĮ I k. 

" Stakliškės 

Stakliškių l k. 
Trečionių k. 

Alytaus vis. 

Už komunizmą 

Dideli s" veikėjas 

Komja unu olis per-
sekiotojas 

Didelis aktyvi stas 
Slaptos milicijos 
Slaps tos i ir jį bū-

tinai re ikia su
imti 

Kompart ijos sek
retor ius 

Policininkas A. Laurinavičius 
Už Nuovados viršinin kas 

LieiuYos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 29, l. JO. Origin alas. 

VARl:NOJE 

Nr. 54 *** 
Įsakymas Varėnos gyventojams 

l . Yisi gi_nklai ir vk~ti ša~dmenys, kurie randas i pas pri vac 1us 
asmerns,_ tuoJ~u sun~sh Varenos l policijos būstinėn. Pa s kuriuo s 
bus rasti po s. m.y l!epos„ l d., tie asmenys bus suša ud yti. 

2. TuoJau s_unesh rad110 aparatus ir foto aparatus ir J'iems pri
klauso mas dali s. 

d 
3t: VRast_us voki1~č!~. bei rusų kariuomenės daiktu s tuo j au ati· 

uo 1 arenos po 1c1 J a1. 
4. Visi gyventojai nuo 21 val iki· 5 val t t · t · · 1·s·-T t · ·• k · . ry o ne un e1ses 

~1. 1 tg-~ venl •. iss_ 
1
yrus policijos tarnautojus kuri e turi ant ranko-

\ es 11spa VĮ ve 1avos kaspiną. ' 
• P rieda s prie Stakllškiti polic,jo 

policijos vadui, atsaka nt J jo 1941 m J'~ n~o~ados virš ininko r apo rt o Al ytau s apskrities 
• • Zr . p . 42-4 3, dok. Nr. 17 sąrašo 'J.05_

0 
• raštą Nr . 141. 

"' Dokumenta s vokiečių fr lietuvių kalb~ ·s k lb ' 
· e iamas tik lietuviška s teks tas. 

l 12 

_5 ... Visi _yy~ai __ žydtĮ t a utybės kiekv ieną rytą 8 va l. reg ist ruojasi 
pol1c11os bust111eJe darbu i. 

. 6 .. Ci~il_in_ia i, k_urie kovos _prieš vokiečitĮ kariuomenę ir prisidė
jO bet pn stde_s prie rusų ka riuomenės d alinitĮ pa laikymo, bus tuo-
1au susaudyt 1. 

7 . . Kas _n:~gins _užsiimin_ėt i _špionažu bei sabotažu tikslu pa• 
kenkt, vok1ec1t! kar 1uomene1, ta ip pat bus baudž iami mirtimi. 

Policininkas Pelrušis 
Už Komendantas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap . l, b. 29, l. 5. Spausdinta hektografu. 

Nr. 55 

Alytaus apskr ities po! icijos 
Varėnos I nuova dos 

Viršininkas 

Slapta i 

1941 m. rugsėjo 14 d. 
Nr. 7 

Ponui Alytau s apskr ities policijos vadui 

Raportas 

[R czo l iu -
c i j a i 

Rajono saug umo 
policijos virši

ninkui 
1941 m. rugsėjo 

20 d. 
S. Krosnirmas 

Pr anešu ponui vad ui, kad š. m. rugsėjo 
14 d. Varėnos l klebonas kunigas Gylys Jonas 
pasakė bažnyčioje priešvalstybinio pobf1džio 
pamoks l ą. Kadan gi paminėtą dieną Varėnoje l 
buvo atlaidai, buvo bažnyčioje daug žmonių. 
Kunigas Gylys savo pamoks le vadino Lietuvos 
pareigūnus budeliais, sakydamas: .,Nekaltus 
žmones mušė uniformuoti lietuviai, stumdė se
nius ir nėščias moteris, be to, Varėnos mišką 
aplaistė nekaltu krauju. J ie kentėjo kaip Kris
tus nuo judoš i ų. Be to, dar nespėjo j ų kraujas 
nudžiūti , o jie jau grobstė j tĮ turtą" . Kaip ma
tosi. klebonas, sakydamas šį pamokslą . turėjo 
omenyje užtart i žydus, kur ie š. m. rugsėj o 10 d. 
buvo likviduoti. 

P rie šio pr iduriu , kad kunigas Gylys š. m. 
rugsėjo 9 d. kre ipės i ~as mane yrašy da1!1as 
leist i jam užeiti pas sulaikytus Varenos l mies
tel io žydus paka l bėti . Klebonui vykti neleida~. 
Ji s be man o leidimo nuėjo į sinagogą ir prade 
jo saky ti jiems kalbą, ramindamas ir sakė: 

8 Masinės ¾udynės Lir tuv oj c l 13 



,,Būkit drąsūs ir paskutinėje valandoj e nors iš
tarkit e Kristaus vardą". Klebonas tuoj a u iš si
nagogo s buvo išp r ašy tas , ir nel eis ta toli a u ka i. 
bėti. Apie tai pranešu pono vado žini ai. 

J. Kv aracieju s 
Nuovados virš inink as 

Lietuvo s TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 30, l. 363. Originalas. Rankra š tis. 

Nr. 56 

1941 m. rugsėjo 23 d. 
Nr. 2579 

P onui Vilni aus apyga rdos komisarui 

P er Vilniaus srities viršininką 

Lie č ia: Varėnos l kleboną kunigą Gylį. 

Slaptai 

P a g r indas : Varėnos nuovados viršininko raštas Nr. 7. 
Pr i e d a s: l lapas . 
Pristatau parėdymui rašto Nr. 7 iš 1941 m. rugsėjo 14 d. nu o

rašą dėl Varėnos l klebono kunigo Gylio neleistino elgesio ir 
žydų užtarimo. 

St. Maliauskas 
Apskrities virš ininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1436, ap. l, b. 30, l. 362. Nuora šas. 

,_ _ .._.....,......_..._....,.--.1 _ _ _:,... _ _.....__,r.._JI~• ·:...:__....:, -... ;::,:• .!.'l---
BIRZŲ APSKRITYJE 

BIRZUOSE 

Nr. 57 

Aktas 

1945 m. gegužės 25 d., 14 va l., Biržų mi este Biržų apsk riti es 
Ypatingoji valstybinė kom isija vokiečių okupantų padarytoms 
piktadarystėms apskaičiuot i , sus idedanti iš pirmininko - LKP (b) 
Biržų apsk riti es komiteto se kretoriaus Griciūno Juozo ir narių: 
Biržų apskri ti es vykdomojo komiteto pirminink o Gražinio Ado mo, 
Biržų apskrit ies vykdomojo komitet o sveikatos apsaugos sky ria us 
vedėjo gydyto jo Bal čiausko Stas io, Biržų apskr iti es NKVD vir
š ini nko Beso novo, Biržų apkomo agitacijos-propagandos skyriaus 
vedėjo Cygo Juliau s, Biržų LKJS sekre toriau s Lapinsko Liudo ir 
Biržų ap skrities vyk dom ojo komit eto bendroj o skyriaus vedėjo 
Kuginio Jurgio , patik ri nus i padarytų piktadarysčių vie tas Ast ra• 
vo dvaro miškely, Biržų vis., nuo Biržų miesto už 4 km, ir Biržų 
miest e, žydų kapinėse, rado: 

l. As tr avo mi ške lio pakraščio aikštelėj e, apaugus ioje ap link 
krūmai s, yra supilti masiniLĮ aukų kapai, iš kuriu vienas kapas 
30 m ilgio, 2 m pločio ir a ntra s - 28 m ilg io, 2 m" ploč io. ši uose 
abiejuose _kapuo se, pagal vietos gyventojų nurodymus, yra žy. 
dų taut ybes aukos. Gr eta tų dviejų kapLĮ yra dar vienas , trečias , 
kapas ,- 10 m ilgio ir 2 m pločio. J ame rand asi li etuviLĮ t a utybės 
aukos. VisLĮ trijų duobių g ilumas apie 2.5 m. P aaa l duobės tūrio 
matinius duom en is, pirmoj e duobėje telpa apie 1100 žmoniLĮ, 
antroje - ap ie 1300 ir treč ioje - apie 90 žmoniLĮ . 

2. 2ydų kapinėse buvo atkastos tr ys duobės , iš kuriLĮ v ienoje 
yra žydLĮ tautybės žmonės, netvark inga i sum esta ap ie 15 žmonių , 
~urie d aug iaus ia buvo nu šaut i į ga lvos kiaušą spro gstamos iomis 
ir paprastomis kulkomis. Dau gumo s jų išlikę drabu ž iai , ba tai , 
juostos su dir ža is. Apž if1rint kai kuriuos lavo nu s, rasta supleišėję 
kiaušai su didelėmis kulkLĮ išėjimo angomis . Kitų lavom1 kauk o
lėse rastos nedidelės kulktĮ išėjimo angos l cmX 1,5 cm dydžio. 
Yra vyrų ir moterų lavonų. Lavonai supuvę, išlikę tik kaul a i ir 
kai kurie drabu žiai. Gr e ta esa nčioj e antro je duobėj e rastas vie• 
no jauno žmogaus lavonas su ba ltin ių likučia i s , ilgai s plaukais, 
gulint is kniftpsčias šo nu , ir pačioje duobėj e rast a du nes tori pa
galiai, kūnas smarki a i apipuvęs, be matomų kūno sužalojimų. 
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Nuoša lia u į šia urę, trečioj e duobėj e, arčiau eže ro , rast i penki la 
vo nai li etuvi ų ta utybės, v is i suša udyti į ga l vą. 

Be to, apžiūrėti dar a tskiri kapai pav ieni a i nuša utųjų žmonių 
lietuvių ir žydų tautybių. Iš viso žydų kapinėse y ra nu š auta apie 
20 žmonių žydų tautybės ir 10 žmonių lietuvių tautybės . 

Antanas Nagurevičius, 
kumetis, 1940-1941 meta is 
naujakurys . Nužudytas 
1941 m. rugsėjo mėn. 

Biržuose 

Be rastų masinitĮ aukų kapų, Ypa
t ingos ios vals tybinės komi sijo s konsta 
tu ota vok i ečių grobikų padarytų pikta
cl iuysčių sekančiai: 

l. Pagal va lsčių vykdomųjtĮ komi 
t etų prane š imu s, išvež ta laike okup aci
jos Vok ietijos ve r g ijon iš Biržų a ps kri 
ties : vyrų - 30 1, moterų - 44 ir va i
ku - 22 . 

• 2. Laik e išva dav imo, išmu š ant vo
kiškus grob iku s iš Biržų aps kriti es, 
nuo jų teroro, bombtĮ ir a rtil er ijos sv ie
dinių žuvo virš 100 žmon itĮ v ie n Biržų 
miest e bei jo apylinkėse. 

Iš pridedamų prie š io akto valsč i tĮ 
vykdomųjų komitetų dokumentų, vokil !· 
čių grobikų okupacijos metu padaryltĮ 
piktadarysčių atsk iruo se va lsčiuose 
kon s ta tu ota sekanč ia i: 

l. Paga l Biržų mi es to komi s ijo s 
1945 111. gegužės mėn. 18 d . aktą, 
194 1 metų rugpiūč io mėnesį masinėse 

žudynėse apskrit ies komisijos apži ū rėtuose trijuose kapin ynu ose 
pr ie As tra vo miškelio ir atsk irai suša udyta žydų tautybės pilieč itĮ 
a p ie 2400 . kurių tarp e vaikų iki 14 metų amžiaus - 900 asm e m1, 
yyrų - 720 asmenų, moterų - 780 asmenų, o lietuvių - ap ie 
90 asmenų. 2ydų tautybės piliečiai 1941 m. rugpiūčio 26 d . buvo 
s uv a ryti į getą ir vėliau, rugpiūčio 8 d., iš ten po 100- 200 as 
menų buvo varomi į As travo miškelį ir sušaudomi. Ve da nt į su
ša ud ymo vietą , buvo mušami sp eciali omi s lazdomi s. Pri e duobi1Į 
buv o g uldomi kniūps ti , ir kas paj udėdavo, mušdavo. Pri e duobės 
po de š imt žmonių bu vo nur eng iami iki apatinitĮ baltini ų ir ant 
duobės kra š to šau domi . Kuris duobėje bu vo dar gyvas, v iena s 
„ partizanas" pi stoleto šūviais pribai gdavo . ša udyma s tęsėsi nu o 
l l va l. ry to ik i 7 va l. vakar o. 

2. P aga l Daujėnų NKV D žinia s, iš 1945 m. gegužės mėn. 
17 d., nu s ta ty ta , ka d Daujėnų va lsčiuje vokiečių su ša udyta ketu
r ios žydų tauto s še imo s iš l l asmenų ir lietuvių - šeš i asm e ny s, 
iš v iso - - 17 žmonių. 

3. P a gal Joniškėlio valsčiaus komis ijos 1944 m . s pali o inėn . 
4 d. aktą, Joniškėlio va lsčiuje vokiečių okupanttĮ padar y ta: 
194 1 m. liepos 9- 10 d. įvairitĮ organizacijų , partinitĮ ir akty v is-
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tų, 12 ž_monių bu:,ro . žvėri škai s uša udyt a. Buvo š au dyta s pro gs ta 
mo s iornrs ku lkom is ir netv a rkin gai duobėje sume s ti. S audė sava
nori a i-,,partizanai". Buvo išvež ta 70 žmonių Vokie tij os vergovėn. 
Na uj ak ur ys pil. Dumpė, dėl to , kad g avo žemės, buvo žvėr iška i 
lauk uose suš au dyta s. Pil. Lip š icas, Joniškė lio gyve ntojas, buvo 
žia uriai kankinta s ir s ušaud y tas. Apie 200 žyd ų tautybės piliečių 
1941 m. liepo s mėn . 19 el. bu vo išva ryti į Pasva lį ir ZadeikiLĮ m iš
ke su ša ud yti. 

4. P ag al Nemunėlio Ra dvil is kio valsčiaus vykdomoj o komit e
to suda ryt os komi s ijos 1945 m . gegužės 24 d. aktą ir li udininkų 
parod ymu s nu s tatyta, ka d nuo 194 1 metų iki 1944 mettĮ , laik e 
vokiečitĮ okupacijos , Nemunėlio Rad viliškio valsč i uje vokieč ių 
poli cijo s bu vo s uša ud yta 15 lietuv itĮ tautybės žmonių. Ka ro metu 
vokiečių bombomi s ir sviediniai s užmu š ta 16 li etuvių tautybės 
žmonių. Išvež ta vokiečių vergijo n šeš i žmonės. A reštų, mušimų ir 
prievartavimų buvo įvykdyta 80-čiai žmonių. P o mušimų ir kan ki
nimtĮ vok iecių policijo s bu vo s ušau dyta 15 žydų tautybės še imų. 
Sušaud a nt ka nk indav o: m ažus vaik us iki šešių metų mu šda vo šau
tuvų buožėmis ir ne t paėmę už kojų mu šdavo ga lvą į a km enis,. 
o v irš šešių metų - suša ud yda vo . 

5. P aga l Pabiržės va lsčiaus vardinį sąrašą, vokiečių okup ac i
jos m~tu vokiečitĮ suš aud y ta keturi lietuvių tautybės žmonės ir 
du - žydų. 

6. Pagal P a pili o valsčiaus komisijos iš 1945 m. gegužės 16 d. 
aktą nustatyta P ap ilio valsčiaus ribo se p iktadarysč i ų. 1941 m. 
rugpiūčio 15 d . vokiečių „parti zan a i" su poli cija suša udė 22 ra 
mius viet iniu s gyv entoju s. šaud ytojai buvo „par t iza nai" ir pol i
cija iš P ap ili o va lsčia us gyven tojtĮ. 

7. Pag a l Pasvalio va l sčiaus sudarytą 1945 m. gegužės 17 d. 
komi s ijo s aktą nus ta tyta : nu o 194 1 mettĮ iki 1944 metų. laik e vo
kiečių okup ac ijos Lietuvoj e, Pa svalio valsčiuje balti ej i parti z ana i 
sušaudė ta rybinių aktyvistų ir ramitĮ gyventoj ų iš viso 2200 žm o
nių - vynĮ, moter tĮ ir va ikų , iš kurių lie tuv itĮ tautybės - l l žmo ~ 
nitĮ, rus tĮ - 2. Be to, s uša ud yta du Raud onosi os Armij os ka rini~ 
kai Ąžuolpamūšio kaimo rajon e 1941 m. liepos 10- 11 d. 1, 
a tva ryti žydų tautybės piliečiai iš kitų miestelių : Jon iškėlio, S a lo
č ių, Vaškų, Va balnink o ir Pumpėnų. 

8. Pa ga l Vaškų va lsčiaus 1945 m. gegu zes 17 d . surašytą ak 
tą nustatyta: nuo 194 1 mettĮ iki 1944 metų . laik e vokiečitĮ oku 
pa c ijos , buv o suš audyta t a ryb i nitĮ aktyv is ttĮ VašktĮ va lsčiuje ke
turio s mot ery s ir 29 vy rai lietuvitĮ tautybės. Vaškų valsčiuj e 
žydų tautybės piliečitĮ sušaudyta 90 šeimų iš 300 asmentĮ. šau dy
mam s vadovavo ir vykdė j uos pagal vokiečitĮ įstatymus vi et iniai 
,,par ti za nai" . 

9. Pagal Krinčino valsčiaus komi s ijos 1945 111. gegužės 22 d. 
aktą nu sta tyta: vok iečių okupantų buv o sušaudyt i li e tuvitĮ tau
tybės tar yb ini a i žmonės: v iena mot er is ir penki vyrai, iš v iso -
šeš i asmenys . Vokiečių ver gi jon išve žta 13 žmonitĮ, iš jtĮ dvi mo-
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terys, vietiniai gy,·entoj ai. Buvo suš_au_dy!os p~nl~ios ,..~YcltĮ tau\y
bės še imos iš 21 asmens, su moterimis ir va1ka1s. S1c buvo iš
Yežti į Pasya lį ir ten sušaudyti. 

10 Pa aa J Vabal ninko va lsčiaus komisijos 1945 m. gegužės 
17 d. · aktą"' nustatyta : nuo 1941 mehĮ iki 1944 .~n~tų, la_ikc vol<ie. 
čitĮ okupacijos, Vabalninko va lsč i aus Lcben 1sk 1ų ~a1me buvo 
areš tuota ir ,·ė liau uša udyta 11 žmon ių rusų taytybe vs, Kupeliš
kio kaime buvo areš tuot a ir vėliau sušaud yta des,mt zmon ių lie
tuvitĮ tautybės, Salamiesty suša udr ta V penl~i žmonė~, Va?al ninko 
miestely sušaudyta 90 žydų taut ybes zmon,ų. Per v1~ą l~ 1l~ą oku
pacijos iš Yiso išžudyta iki 500 asmenų . Buv? vez_am1 s_au dyti 
į Pasva lį . Kupiškį ir Biržus. Vienas iš_ I l ga l auk 1ų kaimo pil . Ko
val i ūnas 1\ \arce lis buvo mirtinai nukanktnta s. 

l l. Paaal liudininko Spa rnausko Karoli o parodymų protoko
l ą iš 19-l5 m. gegužės 25 d., matosi, kad Sa ločių va lsčiuj e 
1941 meta is rnkiečių okupantų buvo sušaudyta trys tarybinia i 
žmonės ir 13 žydų tautybės pi li ečių. než iū ri nt sen ių , mažų vai 
kų ir moterų . 

Ypatin goji ,·a l s tybinė komisija , remiantis a ukšči a u išvardin
tais dokumenta is, konstat avo, kad Biržų apskrityje iš viso laike 
okupacijos nuo vokiečių pikta darysčių žuvo 5994 tarybini ai pilie
či a i , iš kurių: 

a) sušau dyta ,·yrų , moterų ir vaikų žydų tautybės 5645, Jie. 
tuvių - 213 ir rusų - 27, 

b) nukanki ntas vienas lietuvis, 
e) bombų ir sviedinių užmušta 106, 
d) suša udyta Raudonosios Armijos ka rių du. 
Be to, į Yykdyta areštų 80-čiai asmenų ir Vokietijos vergi jon 

iš, ·aryta 367 Lietums TS R pi l iečiai. Zudynės buvo vykdomos vo
kiečių įsakyma is . 
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Komisijos pirmininkas 
Nariai: 

TSR CVSRA, f. 7021, ap. 94, b. 44 1, l. 8-IO . 

l . Griciii,nas 
A. Graž inis 
S . Balčiauskas 
Besonov 
l . čygas 
L. Lapinskas 
l. K.uginys 

JONISKt::LYJE 

Nr. 58 

Iš V. PAKARNOS * parodymų 

1944 m. rugsėjo 29 d. 

_ J Pi:1?t s yo~ i1~ių _okupacijos_ dienomis į stojau savanoriu 
Į. ?111sL~et10 m1eks e_ to grn~luo tą _burį . Būrio vadas buvo buržua
z1~es 1e_ u~os,v an~o mcnes ~ulk1_~!nkas _ Jurgaitis. Ji s ža dėjo ge
rai atl~gmti , 1sdave m~~ pazym':J}.':1<! l ietuvių ir vokiečių kalba. 

Ka!!t pas ma ne . ateJo Blagosc1unas, Radzevičius ir Džiuvė. 
Blag?vsc!unas pas~ke,_ k~d- per Na reikonių kaimą tur i važiuoti 
Svob1~k1_0 apyltnkes P!rm_1mn~as Dumpė. Jį re ikės sulaikyti ir už
dar~ti p irtyJe, o ta ry?rne~ kar ~uo~ ene1 praėj us, nušauti ir pat iems 
pabegt 1. __ N_et:vu.~us ti~vra1 dv1rac1u . ":ažiavo pirmininkas Dumpė. 
~e s &"re1t~1 1se1~me 1s ~~:O ų, . s~la1keme Dumpę. jį iškratėme ir 
u~dareme_ Į Ju~g10 _Ju rga1c10 pirti. Tada Bla goščiūn as, kad Oum
pe nepabegttĮ, ĮS~ke_ man sau_goti pirtį . Mes l a ikėme j į ten iki va
~aro, o J:'!.!~s ta remes, ką_ su JUO daryti: vieni siū lė jį nušauti. o aš 
ir ~l ag osc1u~as - pakarti, nes tai būttĮ tyliau negu šaunant. Visi 
sutiko su musų_ n~o~ one, ir tą pač ią dieną Jurga ičio sodyboje, 
ant obels, netolt p1rt1es, Dumpę pakorėme. Rengiantis kart i, Bla
goščiū nas pasakė, kad aš ir Džiuvė tr auksime virvę, permesta per 
medžio šaką, o B l agošči ūnas ir Radzeviči u s Dumpei ant kaklo už
ners kil pą. Užmetus Dumpei ant kaklo ki l pą. Radzevičius pakė l ė 
jį. Aš ir Džiuvė įtempėme virvę tiek, kad Dumpė nega lėttĮ kojo
mis pasiekti žemės. Pa laikę jį taip apie 20 minučių, nuėmė
me. Po to aš ir Džiuvė nunešėme lavoną į Sa bon ių lauką. Tuo 
metu ginkluot i Blagoščiūnas ir Radzevičius saugojo mus. 

ADSR fondas, r. 28, l. 6-7 . 

Nr. 59 

Iš liudininkės M. DUMPI ENES ** parodymti 

1958 m. spalio 15 d. 

l 940 metais mano vyras Dumpė buvo išrinktas vobiškio 
apylinkės pirmininku . 1941 metais, _apie biržc_lio 23 d .. ,·yras iš
nešiojo va ls tieči ams ša ukimu~ _vy~~ti ~a~ban Į _ ae~odrom~. Atv~
žiavus į Jurga ičio ūkį, jį sula ike, z1~una 1 kank_ino Ir labai su~u s
tą įmetė į pirtį . Pirt yje kankino toliau. Radusi la.:1.oną pa~a c,au: 
kad vyro kūnas buvo baisiai sužalota~, ~uo !nus1_mo nusdup_us1 
oda nuo ga lvos, krūtinės ir nugaros, o Į pilvą 1sme1gtas dur!U\as. 

ADSR fondas, r. 28, l. 7. 

• d l 1920 m. P as va lio raJ .. GrūžitJ ap .• Narcikonių k. 
PA KARNA Vlada s. Vl a o, _g męs l 1907 m Pa svali o roJ Tel irv l1111 ap„ G,plS · •• DUMPIEN E Ma rij a , Stasio , g im us • • ·• 

kiti k. 
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NEMUNELIO RADVILISKYJE 

Nr. 60 

Iš liudininko A. š IRJ\\ELJO * parodymlĮ 

1948 rugpii"ičio 9 d. 

Kai vokiečių kariuomenė uzemė Lietuvos TSR, Augustina s 
Vas ilius, kaip ir aš, įstojo į „aktyvisttĮ" būrį, veikusį Nemunė l io 
Radvili škio Yalsčiuje . Kiek žinau, tą bfirį suorga nizavo ir jam 
Yadovavo slambus buožę Povi las ši monis. 

Dar pri eš vokiečiams ateinant , ,,aktyvista i" suėmė visus parti 
nių ir tarybinių įstaigų darbuotoju s bei aktyvistus. ,,Aktyvi stai" 
netoli emunėlio Radvili škio sušaudė aštuonis komuni st us ir 
komjaunu olius, jų tarp e valsčiaus vykdomojo komiteto pirmini n
ką Mažuiką , komjau nuolius Joną ir Juozą Kudulius. Vėliau mes 
sušaudėme daug iau kaip 70 piliečių. kurių tarpe buvo vaiktĮ ir 
senelių . 

.-\DSR iondas. r. 11, l. 16-17. 

PASVALYJE 

Nr. 61 

Iš K. GRU2AUSKO ** parodymlĮ 

1945 m. vas ario 2 d. 

Ba ltųjų pa rtizanų būrį Pasvalyje suorga niza vo 1941 metų bir
želio mėnes io gale buvęs buržu azinės Lietuvos kariuomenės lei
tenanta s .t\ \ ečislovas Stasiūnas. 

Pirmomis liepos mėnesio dienomis tur guje susitikau Stasiū
ną. kuri s man e pažinojo kaip lo paties miesto gyventoją . Ka l
bėdamas is pareiškė, kad suorga nizavo būrį, kuris padary s tva r
ką . teiks visokeriopą paga l bą vokiečitĮ okupacinei va ldžiai. Ji s 
man pasiūlė stoti į tą būrį, pridurdamas, kad ba ltieji parti za nai 
materia liai gyvena gerai ir gauna nemažai pinigų. Taip jam 
pavaizdavus esamą padėtį, aš jiems pavydėjau ir tuojau sutikau 
užs!rašy ti . ~t~sjūnas man liepė tą pačią dieną atvykti į š ta bą , 
kuri s buvo ĮSt kuręs banko pastat e. Kaip buvome susitarę, vakar e 
a tėj au pas Stasiūną į jo kabinetą. Ji s mane įrašė į sarašą davė 
šautuvą ir 15 šovinių . • ' 

• S IRM ELI S Alb ertas, Jokūbo, gimęs 1920 m. Btrfų r aj. , Nc mun~llo Radviliški o np ., 
Jasišklų k. 

•• GRUZ AUSKAS Kazy s , Vin co, glmt s 1920 m. Pas vnl yjc . 
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1941 metų liepos mėnesį balti eji pa rtizanai suėme s1uos tary
binius aktyvis tus: Pasva lio vykdomojo komiteto pirmininką, ko-
111u11is!;,1 1\lber~ą .Jušką , va lsti etį Va i š,Į, Tct i rv inų apy li nkės pirmi
ninką, komun istą ar komjaunuolį, tikrai nežinau, Gudą, banko 
da rbuotoją Petrą Kriv icką, s tat ybos darb ininkus Pet rą Ka liauską 
ir Clrn il ,Į , valgyklos vedėją Joną uki, da rb ini nką, komunis tą ar 
komjaunuolį , tikrai než inau, Aleks i fmą, kepėją .Mas lovą, pa rdavė
ją I(ons tanlcĮ Isajevą. Pastaruos ius keturi s, rodos, sušaudė mūsų 
būrys. Apie tai sužinojau iš Leono Gudo. 

Man teko stovėti sar gyboje prie da rž inės, kurioj e laikė žydus. 
Ji anksčiau prik la usė vietini am gyventojui r albe riui. 

ADSR fondas , r. 147, l. 94-95 . 

Nr. 62 

Iš liudininkės A. VECK.IENES * pa rodymų 

1947 m . liepos 27 d. 

1941 m. liepos 20 d. pas mus atėjo ginkluoti šautuva is Putri š
kio kaimo gyve ntoj as Petras Krivickas, Skrebotiškio kaimo gy
ventojas J urgis Morkūnas, Putrių kaimo gyventojas Jonas Kazė
nas ir kt. 

Mano vyras Povila s Veckas grįžo iš Latvijos liepos 20 d., 
o vaka re atėjo baltiej i partizanai. Ju rgis J\i\orkfinas surišo vyrui 
rankas, nurengė jį ir sumušė . Baltiej i partizanai nuvarė jį į Pas
va l į ir 1941 m. liepos 24 d. S l amų miške sušaudė. 

Kitą d ieną po mano vyro suėmimo pas mane atėjo Ju rgis Mor
kūnas ir dar vienas, kurio nepažinojau. Jie surašė visą mūsų tur
tą: šeš ias palaidinuk es, penkias skareles, penkis sijonus, k išeninį 
laikrodį, penkias poras vyrišktĮ baltin i ų , Yaikiškus pieštukus, vy
riškas kelnes ir kt. Pri eangyje stovėjo senas vyro dvirati s. Jur gis 
Morkfinas norėjo ir jį užrašy ti, bet aš papraš iau palikti, nes no
rėjau jį par duot i ir nupirkti vaikams duonos. Morkūnas paliko 
man tą seną dviratį. Visą turtą j ie l i epė man nuvežti pas .Kazėną, 
bet Kazėnai buvo du. Aš nuvežiau pas Joną Kazėną, tačiau jis 
l iepė vežti į Skrebotiškio kaimą pas Jurgį Morkūną . Aš nuve
žiau . Mūsų turtą priėmė Morkf1no motina . 

ADSR fondas, r. 21, l. 63. 

• VECKIENe Ago ta, Vin co, gimu si 1902 m. Pakr uojo rnj ., Guo s tag alio ap ., Dvn• 
riūkit k. 
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Nr. 63 

Iš liudininko J. SIMONAICIO * parodymų 

1947 m. liepos 25 d. 

1941 metų liepos mėnesį, dienos _nep:i ~imenu, 1:1ane ir mano 
brolį Juozą suėmė baltieji _pa~tizana_i: V1s1 buvo ~mkluoti pisto
letais šautuv ais, automatais 1r tur eJO gra natų. Ji e mus va dino 
komu~istais ir koliojo necenzūriniais žodžiais. Iškratę mūsų na
mus, nuvarė į Pasvalį. Pakeliui tą pačią dieną ji e suėmė š iuos 
piliečius: Tetirvinų kaimo gyventoją Juozą Gudą, Nečionėlių kai
mo gyventoju s Kazlauską, vardo nežinau, ir Joną Mockev i č i ų. 
Kitą dieną pas mus į Pasvalio areštinę atve_dė Baravykinės kai
mo gyventoju s Povilą Gasaitį ir Kazį UIJanską, kuriuo s kiek 
vėliau baltieji partizanai sušaudė. 

Kai mane su broliu paleido, įsakė kiekvieną savaitę reg istruo
tis policijoje. Praėjus maždau g savaitei po to, rugpiūč io mėnesį, 
dienos neprisimenu , vakar e, jau sutemus, pas mane į namus 
Skrebotiškio kaime įsiveržė vieti niai balti eji partizanai Jurgi s 
Morkūnas ir Petras Baltulis , Norių kaimo gyve ntojai Kazimieras 
Burkus ir Jonas Kubilius, šunkiškių kaimo gyventojas Povilas 
Liukpetris, kuris legalizavos i ir dirba Krinčino va lsč i aus pieni
nėje. :Vė liau sužino_ja_u, kad t~da bu_','.o. atėję_ ir Tetirvi nų _kaimo gy
,·entoJas Jonas Knv1ckas be, Putnsk10 kaimo gyventoJas , buvęs 
buožė Petra s I(rivickas. Surišę man ir mano žmonai Stas ei ran
kas; virvėmis, jis ėmė mus mušti šautuvų buožėmis ir rimbais, 
spa rdyti. Mane mušė per ga lvą ir nuga rą, žmonai išmušė dan
tis. Mušė visi ir viskuo, ką tik tu rėjo rankose. Be to, P etr as Bal
tulis pi~tolet~ sužeidė man ranką. Tuo metu pas mus buvo Ba
r~vyk1~es ka1vn:10 gyven~?ja J~~ė Zabauskienė. Ir ją baltieji par
ti~ana1 ~umuse. Po to Jie nueio pas mano brolį Juozą. Povilas 
Lt~kpet_ns netrukus ~ugrįžo ir liepė niekam nieko nepasakot i 
apie tai , kad mus musė. 

„ K!~ą ?ie~ą _atėjo br~lio Juozo žmona Felė Kubilienė (ji dabar 
1stekeJus1 uz loto vyro_ ir gyvena Norių kaime) ir pasakė, kad jos 
vyr~, _t. y. n:iano brolĮ , baltieji partizanai išvedė ant kelio, prie 
Tet_irvmų k~1mo gyventojo Ju ozo Gudo namų, ir sušaudė. Prie 
kelt~ ra do J_O kepurę, buvo matyti kraujo, o lavoną buvo kažkur 
~~slepę. ~usovę !1:lano brolį, -~altieji partizanai, vadovaujami Jur
!=>1?. Mork~~o, nueJo pas Putn skio kaimo gyventoją Petra Kvedarą 
1r JĮ tą pac1ą naktį sušaudė, o l avoną paslėpė. • 

Maždaug po dviejų savaičių aš kartu su karo belaisviu Geor
giju mi kirtau medžius Maldučio miške. Aš dirbau sau o Geor 0 i
jus - savo šeimininkui , Tetirvinų kaimo gyven tojui Juozui Mu-

kio k~SIMONA ITI S Jonas. Juozo, gim~s 1906 m. Pasv al io r aj ., Tetlrvim1 ap ., Skrebotlš· 
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l ev ič iu i.v An~ vieno medžio šakos me . . . . 
purios zemes kau burį, pana šų . ka ~ past~vbeJome virvę,_ net?h -
pasa kojau Petro Kvedaro ir brJ lio ji· Gqzę~ ~a~ o apie tai p~
tės aš a tkas iau Petr o Kvcdar . b 0f0 artimiesiems. Po savai
ras aulėjo a pačioj brolis _ v· ~ 1.r J_ro 10 Juo~o lavonus. Kveda-

0 ' irsuJ. ,e buvo uzkast i O 5 m gyly· 
1'v\ ano bro lį Juozą neturtin a 1 . . . . ' Je. 

v d· ·t d · ·· b "' ą va sbctĮ balt1eJi part izana i su-
sau !:: ! a_r ami_ JĮ uvus komunistu. K.vedaras "kūrus Tar b 
valdz1ą L1etuv0Je, buvo Tetirvinių apvlink · · ' · 1-

1 
Y ų 

A · J a· M _ . • es p1rmm1n <as. 
p1e ur b lO orkuno Ir Petro Krivicko p . V•v1 "kl 

!iu pasa kyti , kad jie dar iki žydų šaudymo 
1
. ries_, s<ą 

1
vei . ą g~-

V• · • • 1.v r po JO va rnra1s vez-davo vez1ma1s pr1s1p estą turtą namo JV\acV•1a "' k- d · · t r t • V V d l l t . . u 1•10r uną evm 
~ ilmt aps Its zyir ų_ ~eknes, t un~ t emal i uottĮ indų, pak lodž ių, k i birų 
lf < . e ras ,nv1 c as a vare sau a rk lį pasiėm· d :r · · 
sigrobė visokio smulka us tur to. ' e u vezimus, pn-

ADSR fondas, r. 21, l. 18-21. 

Nr. 64 

Iš liudinin ko B. LABEIKIO * parodymų 

1961 m. kovo 31 d. 

Į Pasvalį išvykome apie pirmąj ą 1941 metų rugpiūčio mėnesio 
pusę. Važiavome_ dviem sunkvežimiai s apie 40 karių, daugumas 
3-os kuopos. Atsimenu, Siauliuose teko nakvoti, kažkur prie baž. 
nyčios klebo nijoje. 

Už Pasva lio, prie krūmų ar miškelio, šaudėme žydtĮ tautybės 
vyrus, moteris ir vaikus. Ten buvo seni apkasai, kaip sakė, likę 
dar nuo pirmojo pasaulinio karo. Pasmerktuosius į šaudymo vietą 
atva rė vietini ai policininka i ir ginkluoto būrio dalyviai, rodos, iš 
mokyklos, buvusios miesto pakrašt yje. Saudėme apie tr is- ketu
rias valandas ir baigėme antroje dienos pusėje. Vietiniai polici
ninkai ir būrio dalyviai vykdė tik visus pagalbinius da rbus, kaip, 
pvz., saugo jo šaudymo vietą, grupėmis varė pasmerktuosius prie 
duobės. 

Bai rrę ša udyti, atvykome į mies tą , kur vienoje valgykloje 
mums 

0

pagam ino pietus. Gavome degtinės . Daug kas nus igėrė. 
Kada išvykome iš Pasv alio, nea lsimenu. 

ADSR fondas, r. 141, l. 50- 51. 

• LABE ll(IS Balys, J uozo , gimcs 1920 m . . Utenos. raj., Užpali,1 ap., Gailiešion lų k: 
Vokiečht faš istų okupa cijos metais i· oJo (13·OJ O) s a,·,s au gos (apsaugos ) ba tal iono ka 
reivis. 1945 m. taryb in io teismo nule ist as. 
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VABALNINKE 

Nr. 65 

Iš liudininko S. GROBOVO * parodymtĮ 

1947 m. kovo 28 d. 

Prasidėjus karui, Vabalninko miestelyje buvo suorga nizuotas 
baudžiamasis būrys, kuriam vadovavo Jonas Kalkis. 1941 metu 
liepos mėnesį gavau mašinėle atspausdintą šaukimą, reikalau~ 
jantį atvykti pas jį. Kada atėjau į Jono Kalkio kabinetą, jis ten 
buvusiems baudėjams įsakė mane apieškoti ir uždar yt i į dabok
l ę. Kitą dieną ten atvarė ir mano sūnų komjaunuolį Porfiriju 
Grobovą. Jis buvo smarkiai sumuštas. Kada jo paklau siau , kaŠ 
taip sumušė, atsakė, kad Jonas Kalkis. Sūnų arešto metu vari
nėjo pas Vabalninko kleboną Matą Kirlį darbams į jo ūkį. 

Viena dabokl ės kamera buvo paskirta mirtininkam s. Naktimis 
iš ten juos nžė į Kupiškį ir šaudė Sepetos miške. Mano sūnaus 
netardė, nes žinojo jį esant komjaunuoliu ir tuojau pasmerkė 
mirti. Iš vakaro Jonas Kalkis ir policijos raštininkas Petras Kal
kis iš bendros kameros, kur sėdėj au, perkėlė į mirtininkų kamerą 
sūnų Porfirij ų. Nikolajų Bogomolovą . Aleksandrą Jermoščenką, 
Sokolovą, Fiodorovą, Gladkiną ir dar kitus man nepažįstamus, iš 
viso 13 žmonių. Naktį pro langą mačiau, kai Jonas ir Petras Kal
l<iai išvedė iš kameros po du kalinius, surišo juos virvėm is ir pa
sodino į vežimą. Mano sūnų surišo su Sokolovu ir Fiodorovu. 
Tada Jonas Kalkis įsakė baudėjams juos vežti į Kupiškį, kur ir 
sušaudė. 

Man būnant Vabalninko daboklėje, šaudyti varė du kartus: 
pirmą - apie 30 žmonių, antrą - 13. 

ADSR fondas, r. i6, l. 104-105 . 

Nr. 66 

Iš J. JANUSAUSKO ** parodymų 
1950 m. rugpiūčio 18 d. 

Į „aktyvistų" būrį įstojau 1941 metų birželio pabaigoj e. Kaip 
buvusiam šauliui, į tą būrį stoti man pasiūlė buvęs šaulių orga
nizacijos vadovas Pranas Dragūnas, ,,aktyvistų" būrio vado pa
dėjėjas . 

Aš priklausiau Salamiesčio būriui, kuriam vadovavo Ant~n~s 
Petrikėnas, gyvenęs tuo metu 2ilių kaime. Po kelių dienų sueme-

• GROB OVAS Serge ju s, Artiom o, gimęs i880 m. Biržų r aj., Vabalninko ap ., Le
bcniškių k. 

•• JA NUSAUSl(AS Juoza s, Antano , gimęs J90i m. l(upišk io raj ., Ant ašavos ap ., 
Stuburų k. 
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1ne Jėva l_lą_ ir Albin ą_ S ve l ~į. Juos suimant, dalyvavome: aš, Anta
nas Pe_trą~enas, ,~ovil~s Gintautas iš Medin i š kitĮ kaimo, Stasys 
Petronis 1s Buo_z ,_ų ka,m?~ Petras Tura iš Bakšėnų kaimo, Siaučiū
nas, _vard? nep_~1s_11ncnu, 1s ZilitĮ kaimo, Kazys Eidukonis iš Berniū 
nišk1ų ka111:'?· Ia, bu_vo 1941 metų birželio pabaigoje ar liepos pra
džioj~. NueJę , pas Jeva ltą, jo sodyboje pa da rėme kratą. feškojo
rne g1~ldtĮ, tac!au nera? o.~ e_. Suėmėme Jėvall,J ir pas j į tuo metu 
bu'-':~SĮ „to pat!es Med1111sloų kaimo gyventoj ą Svelnį. Petronis 
sun~o JI~m~ vir,ve r_anka~. Me,:' _ nuvarėme juos į būr io š tabą Sa
lam1estyJe 1: uz_dareme Į arestmę. Kitą d ieną Jėvaltą ir Sve lnį 
kartu ~u su,mta~s Juozu L~ lvėnu ir Trečioku nuvarėme į Vabal
ninką ir perdaveme ten veikusiam „aktyv istų" būriui. 

B ū d~m~s būryj~, saugoja u suimtuosius Svelnį ir Jėva l tą, be 
to, naktimis pat ruliavau miestelyje, saugodamas būri o štaba nuo 
raudonarmiečių užpuolimo. Būryje buvau apie pusantro mėnesio, 
vėli au įstojau į Kupiškio policijos nuovadą, kur tarnavau polici
ninku. 

ADSR fondas, r. 145, l. 137-1 38. 

VASKUOSE 

Nr. 67 

Iš liudininko M. MIKOLIONO * p arodymų 

1960 m. vasario 13 d. 

1941 metų birželio mėnes io pabaigoje, tik ką prasidėjus oku
pacijai, mane, kaip partinį aktyv is tą, suėmė Vaškų nacionalista i 
Stasys Bveskis ir Jur gis Zavadskis ir uždarė į Nlykolo Simonai
čio daržinę, kur buvau daugiau kaip savaitę. Tada šioje darž i nė
je buvo suimtų daugiau kaip 18 taryb ini tĮ aktyvistLĮ. Iš jtĮ atsi
menu 1941 metais buvusį apy li nkės sekretorių Marinsi«!, kurį ne
užilgo sušaudė . Atsimenu, ir Dobilą sušaudė. 

Mane kelis kartus tardė Bveskis ir Zavadskis, kurie, kaip ir 
aš, buvo kilę iš Kalneliškių kaimo, todėl gerai mane pažinojo. 
Tardydami nacionalistai mane kankino. Iš pradžių mušė beveik 
iki sąmonės netekimo, paskui į traukė į tarpdurį mano kair iąją 
ranką ir iš kitos durų pusės j ą degino, nuo ko žymės išliko iki 
šiol. Nlane tardė vadinamas is štabo viršininkas Armonavičius. Jis 
reikalavo, kad išduočiau komunistus, atiduočiau ginklą, kurį aš 
iš tikrųjtĮ turėj au . 2iauriai mane kankindami, dar tyčioj os i ir 
kvatojo. Sąmonę atgavau begulįs daržinėj e. 

Būdamas darž inėje, aš daug karttĮ mačiau , kaip jau pagyve
nęs stambus vyras ša utuvo buože mušė suimtuosius. Sužinojau, 
kad tai buvo Mykolas Simonaitis. Jis turėjo raktus nuo daržinės 

• MIKO LJONAS Mykola s, Mykolo, gimęs 1903 m. Pasvalio raj . Ir ap., Sindrit1nų k. 
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ir išleisdamas aktyvis tus į i šv ie tę a r valy ti kiemo, j iems e ina nt 
p~o duris, smogdavo nugaron šautu~? buož~~ _1'v\~ši':1 ą ly?ėjo 
keik mais . Ji s mušė ir mane. Kart ą, gq zrlamas 1s 1šv1etes, sul ikau 
prie durų stovin tį S imonaitį , kuris , man praėj~s , trenl~ė pe_r nu
garą šautuYo buože. Kit i nacionalistai kva tOJO, steb edam 1 tokį 
S imona ičio elgesį. . . . 

Teko matyt i, kaip mušė taryb inius_ akt y,·i_stus ir ~~c10~al1s ta i 
Dule,· i čius, Mage linskas. Praėjus kelio~ ? d1~~?ms, 1? S1mon_a1-
ėio d arž inės buva u perkeltas į vadinamąJĮ ka lepmą pn e buvus ios 
,·a lsčiau sa v i,·a ldybės pastalo. Iš ten mane pa lci~o, ir t:1.rėja~1 
ri ti regist ruoti s. Registrava us i kelis kartu s, paskui s lapsc 1aus1. 

ADSR fondas. r. 139, l. l 10- 111. 

Nr. 68 

Iš liudin inko P. CEP ULIO * parodymų 

1960 m. sausio 23 d. 

Buržuazinių nacionalistų auka buvo ir mano brol_i_s Jona s .~ e
pulis. Ji s prieš porą savaičių iki h itl erin inkų ol~upac1~os pr~dz1o_s 
buvo demobilizuotas iš Ta rybinės Armijos, pnkl ause komi au111-
mui. Kai t ik vokiečių kariuomenė užėmė Vaškus, bro lį suėmė ir 
cral po kokios savaitės sušaudė ka ta likų kapinėse. Mes ilga i n_e
žinojom e tikslios brolio sušaud ymo vi_etos, tači au kai 1944 metais, 
Tarybinei Armijai išvadavus mūsų vietovę, buvo atk a?a mos ~~
sin ių žudyn ių vietos, kata likų kapinėse buvo surasti t~ ryb!mų 
aktyvistu lavonai. Buvo atpažinti: mano brolis, du bro liai Gri ga
l iūna i Ju ozas Balzarevičius, Andriu s Marin skas ir da r keli žmo 
nės, kur ių dabar neprisimenu. Lavonus a tkasant, dal yvavo !r 
šaudytojai Vincas St apulionis , Antanas ir T elesforas A~monav!· 
či a i , Ju ozas Cinga. Ji e tu rėjo atkasti duobes ir nurodyti , ku r ir 

kaip guli lavonai . 

ADSR fon das, r. 139, l. 112. 

Nr. 69 

Iš liudi ninkės J . JAS JONJENES ** parodymų 

1960 111. sausio 24 d . 

1927 metais ištekėjau už St asio Jas i ū no. Mano vyras buržu~
zijos vald ymo laikais Liet uvoje dažn iausiai dirbo samdomu da_rb1-
ninku-statybininku. Įkūrus Tarybų va l dž ią Lietuvoje, vyr as dirbo 
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• CE P U I.IS Petr as . Anta no, gimęs 1913 m. Pakruojo roj „ Zelmclio ap „ Sv okš ton 111 k. 
" JAS ! ONI ENE Julija , Ant ano , gi mu si 1908 m. La i vijos TSR, Rygo je. 

.. 

Va šk tĮ p r i ešgais ri nės apsa ugos virš ininku, buvo tar ybinis aktyvis 
tas. Ji s padėdavo VašktĮ milicijai. Kiek pris imen u, vy ras ka ro iš
vakarėse ruošės i s toti į Komuni slt1 pa rtiją. Kada prasidėjo karas 
ir vokiečitĮ okupa ntai užėmė Vaškus , ji s s l aps tėsi miške. Pas i
slaps tęs apie sava itę, parėjo namo ir a ts igu l ė pai l sėti. Aš tuo lai
ku nebuva u namie. Tada įsibrovė pas mus buržuaz iniai nac iona 
listai J onas J akeliūnas, Jonas N\itka , vėlia u atbėgo ir Bol ius Mi
siūnas. Bur žua zin iai naciona listai mūsų namuose padarė kratą, 
ieškojo vyro ša utu vo. Mat, priešgais rinės apsaugo s tarnau toj ai 
turėjo medžiokliniu s šautuvus. $ autu vo ji e nera do, nes vyras 
buvo jį paska nd inęs prūde. Bur žuaziniai naciona lis tai sumušė 
man o vyrą ir išsivedė į savo štabą. Pa la ikę vyrą Vaškuose apie sa 
vaitę. išvežė j į į Biržus, paskui - į Siau lius. Maž daug po poros 
savai čių j į pa leido. Mano vyras , sugrįžęs į Vaškus, tuojau nuėjo 
į buržuazi nitĮ naciona listų štabą pris ireg is truot i. Ta i buvo liepos 
23 d., ap ie šeštą va la ndą vakaro . Vyru i pasakė, kad ji s ateitų 
į štabą kitą . d ieną _rytą . Tą pačią_ na~tį_ į duri s ir l an_gą pradėjo 
belstis ir reika lau ti , kad vyras e i tų Į s t a bą . Tada as supr ata ~, 
kad bur žuaz iniai nacion alist ai atėjo suimti ma no vyro. Jis a tsi
kėl ė, apsiren gė, aps ia~ė ka li~šu~ ir i_šėjo_ į_ k i E:_m_ą. Kieri:~ pam ~
čiau didel į gink l uotų sa utuva 1s zmon1 tĮ buq . Is JŲ atpa z111au tik 
Ba lt rų škirpą , nes j is stovėjo arči au d~rų. Bur~u_az iniai _naciona
lista i suėmė ir to paties namo gyventoią , ta ryb 1 nĮ aktyvis tą Bro
nitJ Garbitą . Vyrą ]: kaim~ną _Gar_bi_tą Įie n~si,·a '.ė į Da iči ūnų 
kaimą ir ten tą p ac1ą naktĮ pn e v1eskelio susaude. 

Tiks liai nepri s imenu, rodos, 1946 metų vasarą a tkasė mano 
vyro ir kitų taryb i nių aktyvi stų pa laikus . Susiri nko da~g žmonių. 
Dalyvavo ir Vaškt! apylinkės pirmin inkas J uozas J\\ann skas. At
kastus pa laikus pa laidojo prie Vaškų mokyklos. 

Aš savo vyrą a tpaž inau iš .':'eid~ bruožų, dr~b-~žių ii: ka_lio~L!, 
Broni aus Ga rbito lavona atp az1110 JO sesuo Fel1c1Ja Gn ga lion1e
nė, dabar, rodo s, gyve na· Lat vijos TSR, Adolfo _Abra!'°aviči aus_ la 
voną a tp až ino Stefa Ab r~i:nav i~jenė, gy~ena~ti Vask uose. Visus 
sušaudytųj ų lav onus atpa z1110, 1ss kyrus tik vteną. 

lš viso tada atkasė dvi duobes. Pirmoje , kur buvo ir mano vy
ro lavo nas rado keturi s lavonus, an tr oje taip pat ketu ris lavo
nus. Zina ~, past a roje duobėje b~v-~ la~onai Ele_nos Bie linytės. 
Elenos Magel inskaitės, Viktoro „Bil1_uno ir dar _vieno, kurio pa 
vardės nežinau , t ik žinau, kad JIS d1rl.Jo kepykloje. Manoma. kad 
pirmoje duobėje buvo užkas ti gyvi žmonės, nes nei _ a_nt _mano vy
ro lavo no, nei ant kitų trijtĮ l avontĮ ne~uvo 1:!lat )~lt. JOklt! smurt o 
žymi1Į, įroda nč i tĮ , ka d j ie būhĮ suša udyti ar uzmust 1. 

ADSR fonda s, r. 139, l. 106- 108. 
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Nr. 70 

Iš liudininko A. N\AR.INSKO * parodymtĮ 

1960 m. vasario 13 d. 

Aš es u tėvas Andriau s Marinsko , kurį l 941 metais s ušaudė 
Vaškų katalikų kapinėse. 

Sūnus Andriu s 1940 m etais ir 1941 metų prad ž ioje buvo 
Kriaušiškių apylinkės se kr e torius, komjaunuolis. Jį pačioj e vo l<ie
čių fašistų okupacijos prad žioje suėmė. ~ink l~oti n acio ~ a li s t~i 
Bveskis Vanacras ir Vaičekonis ir nu va re J. Vaskus. Po kiek lai
ko ji s grįžo į ;amus ir sakėsi buvęs perkelta~ į š i_auliųv kalėjimą . 
R.ytą sūnus išvyk o į Vaškus regist~uot_is n~c1?na li~tų s tab e. Te.~ 
vėl jį suėmė. Vienok a pie sūnaus d111 g1mą Ir JO ~usau~ymą as 1s 
pradžių ni eko než inoj au. Apie tai man_ papa s~ko Jo V~s.kų gy}en
tojas Steponas Ož a las , gyve~ęs ne~oh ka~a~1kų kap11:1ų. Oza!~ s 
man sakė, kad, pri eš vara nt saudy ti , tar yb mms aktyvistus sun so 
viela po du ir mušė. Kalinius apsvaigino smūgiu į galvą M yko
las Simonaitis ir Jonas Beltė. 

ADSR fondas, r. 139, l. 109. 

Nr . 71 

Iš liudininko J. JAR.ASIONO ** parodymų 

1959 m. lapkričio 28 d. 

1941 metai s gyv enau Zvanagalės kaim e, 1,5 km nuo Va~kų. 
Ka i vokiečiai ok upa vo mūsų vietovę, miestelyj e jau buvo sus10r
ganizavęs ginkluotas būrys, kuri am iš pradžių vadovavo š pok e
vičius, vėliau - Kazys Armonavičius. Aš į tą būrį įstojau jau vo
kiečiams a tėjus. 

Api e 1941 metų birželio mėnesio pabaigą , o gal jau buvo Jie~ 
po s mėnes io prad žia , kartą di enos metu sus itikau būrio da lyvĮ 
Petrą Garlauską. Ji s ma n liepė uže iti pas pilietį Antaną Bytau
tą. M a n užėjus. kambaryje , kur pat s še imininkas negyveno, !JU
vo susiri nkę P etras Garlauskas, Baltramiejus Skirpa, Povil~s 
Kruopy s, Bve skis, Antanas Armonavičius ir kiti. Ji e sėdėjo !r 
gėrė alų. Garlauskas pasakė, kad visi ems čia esa nti ems naktį r ei
kės s usirinkti pri e kal ėjimo, iš kur va rys im e suimtuo s ius į ~~ t 
vij ą. Visi nuėjome į būrio štabą , a ps ig inkl avome, o iš t en nu eJ_o
m e pri e namo, kuriam e buvo la ikomi suimti eji. Būrio š ta bo v1r-

• MAIU NS!\ AS Andri us, Stasio , gimęs 1894 m. Pakru ojo raJ .• Guo stagalio ap . , Ge 
dučių k. 

•• JARASIONA S Jonas, Ju ozo , gimęs 1901 m. Pasvalio raj ., Vaškų ap ., Vačekių k. 

128 

š inin kas Ka zys Armon avi čius įsa kė man ir Mykol ui Simonavičiui 
s tovėti sargyboje pr.ie ka l ėj imo. Kit i tuo laiku i švedė iš patal
pos s uimtu os ius ir s uri šo ji ems viela rankas. i\p ie deš imt žmonit/ 
nuvarėme į Da ičiun ų kaimą, api e 2 km nuo Vaškų, į pil i eč io ,\nta
no Nevro ni o l auką. An t ka lvos sus tojom e. Ga rlauskas įsakė ma n 
nu eiti pas pilie tį Teodorą B a lza rev ič i ų, to paties ka imo gyvent o
ją . ir a tn eš ti kas tu vus. AtėjQS pas minėtą p ilietį papraš iau dv iejų 
kas tuvų, s::ikydamas jam, ka d reika lin ga at kasti įk l impusią maši
n ą. S ugrįžęs kastuvus pa daviau G a rl ausk ui ir suimtu os ius nu va
rėme da r to li a u nuo kelio į l auką. Tada kas tu vus padavėme 
sui mti es iems ir įsakėme kas ti duobę. P asmerk tuosius šaudė g ulin
čiu s. ša udymo metu a š, Vin cas Stap uli onis ir dar ke li s tovėjo
me ap lin k ša ud ymo v ietą 50 m nu otoliu . Tada šaudė v ietini~s 
taryb ini us aktyv is tus A ntana s Armonav ičius, Ba ltramiej us Slm
pa , Pov ilas Kruop ys, Z ava dskis ir P et ras Gar lauskas. 

N ež in a u, k iek praėjo laiko nuo to ša ud ymo, kartą, ma n būnant 
š t abo bC1slinėj e , Kaz ys Armonavičius sakė, kad \·ė l reikės va 
ryti tarybinius aktyvist us. Naktį į būstinę sus ir inkome grup ė 
žmonių, paskui nuėjome prie kalėjimo, iš ku r išvedė ap ie 12 lie 
tuvių. Juos v isus vi e la sur išo po du už rankų. Tada, pam enu, jų 
tarp e buvo dv i m oterys. Varė suimtuosius Ba lt ram iej us Skirpa, 
Ant anas Armonavi čius, Bves kis ir kiti. Suimtuosius atva rėme 
į kata li kų kap ines, už Vaškų į Joniškėlio pusę. Aš likau sa rg y
boj e pri e kap in ių vartų. Girdėj au, kai p rėkė: ,,Sekan tis, gulk!" . 
Ten j uos sušaudė . 

ADSR fonda s, r. 139, l. 118-119, 121. 
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EIŠIŠKIŲ APSKRITYJE 

VALKININKUOSE 

Nr. 72 

Iš A. JANONIO * pa rodymų 

1950 m. rugpiiičio 12 d . 

1941 metų pirmoje liepos mėnesio pusėj e, j au t ada, ka i aš dir
bau Valkininkuose, mane i škv ie tė virš ininka i Graži ūnas ir Kunic
kas. Gavau pistoletą ir ma n įsakė nuva ryti į Traku s du suimtu s 
tar ybinius pil ieč iu s. Man davė ir paga lbinį po l ic ini nką , kiek pri
simenu, Joną Bl ažį . Su juo nuėj au į a reštinę, kur radome Va lki
ninkų milicij os viršininką Vla dą Zemaitį ir žydų tautybės pi lietį, 
rodos, Hiršą . Juos nuvedėme keliu į Va lkininkų st oties pusę. Už 
2- 3 km nuo miest elio, kur pras ideda nedid elis miškas, lauko ke
liu iš Cižūnų kaimo į Pučkornių ka imą dviračiu v ažia vo pagal bi
nis policininkas Zilinskas. Pr ie jo dv i ra či o buvo priri šti du kas
tuvai. 2 ilinskas, pris iartinęs prie mūsų, liepė nu ves ti suimtu os ius 
į krūmus. Aš supratau, kad juos šaud ys. Tada 2 il inskui pasa 
kiau, kad mes privalome juos nuva ryti į Trak us . J is atšovė: ,,Ne 
tavo reikalas". J is ir Blažys sušaudė suim t uosius. Ji ems pa sa
kiau, jeigu jie nušovė, tegul ir užkas a. 

Grįžęs į Valkinink us, pr aneš iau virš ininkui Kun ickui, kas atsi
tiko. Jis man a tsakė : ,,Ne tavo reika las". Suprat au, kad , m;ityt, 
kažkuris mano viršininkas pas iuntė pas mus 2ilinską ir li epė su
ša udyti suimtu osius. 

ADSR fondas , r. 81, l. 12. 

Nr. 73 

Iš l i udin inkės E. 2EMAITIENES ** parodymų 

1950 m. rugpiūčio 9 d. 

Ik! _k~_ro p1:a?_ži?s mano vyras Vlada s 2emait is buvo Va lkinin
~ų ~ il1c1Jo~ virs1~1~kas. 194 1 metų liepos mėnesį jį baudėja i su· 
sa ude netoli Valkininkų, pr ie plento. 

• JANONIS Antanas , l(az lo gimęs 191? v iš , · 
rių k. Buv . buržuazinės Lietuvo s kar iuomc;, m. ,, a fa~o r,!< raJ ., R um š lš kht ap „ Pa gi· 
sle nio policijo s Varėnos rajono 1939 m _ V ės pu ska rl n111~ 1s , ša ul ys . 1936- 1939 111.- pa· 
kiečių fašis tų okup acijos metais ]\·airiu · lal: lkln lnkų pollc,Įos n uo vado s polici nin kas . Vo· 
Ir Gegužinės policijos pu nkto polic inin kas u bu v. Valkin 1nk11, Zas lit1 policijo s n uovadų 

. " ZEMAITI ENE Elena, Petro. glm~ s l 1912 k ,ų k. rn. Va rėnos raJ ., Jokėnti ap ., Slr l clčlš · 
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Birže lio mėnesį, mŪSLĮ namu ose suėmė vyrą du nep ažįs tami 
b audėj a i. Maždau g po s ava itės vyrą pa leido, o po tr ij ų d ien ų vė l 
a tėjo t ie pa lys žmon ės ir an t rą ka rtcJ suėmė. Jį laikė Va lkinin 
kuose. Liepos mėnes io pra džioje atėj au pas vyrą ir a tneš iau ja m 
val gy ti . Man leido įe iti į ka menĮ pas imat yti su vyru . ,\,\ums bes i
kalba nt, tučtuojau atėj o Janonis, kurį anksči au paž inojau kaip 
vyro ben drada rbį milicijoje. Kar tu su juo į kamerą įėjo ir Ci
ŽltlllĮ ka imo gy ventojas 2 ilinskas. J ie man pasakė, kad e ič i a u 
į policijos nuova d ą, kur netruku s atve s mano vyrą . Ten nuėj u s i 
laukiau. Pri e manęs priėjo Va lkininkų mieste lio gyventojas Jo
nas Pl anadi:tnas (j au miręs ) ir pa k l a usė, kur mano vyras. Aš j am 
atsak iau, kad jį tuoj au turį atvesti. J is man p asakė ma tęs, kaip 
vyrą nuvedė į s totie s pusę. Nubėgau ten. Netoli plento išg irdau 
ša udant. Pr i bė gus i tą v ie tą, kur ša udė. pama č i au neseniai užkas
tą duobę . Supr atau , kad vyrą či a suša udė. Kai pri bėgau pr ie duo
bės, pastebėj au , kad nuo tos vietos greit nusku bėjo tr ys vyrai ir 
pas islėpė kr i:1muose. Nuėj a u į policijos nuovadą. Netr ukus atėjo 
Janonis su Zilin sku. J anonio paklausiau: .,Tu nušoYei ma no vy
rą?" J is man atsakė, kad vyra s gyvas, nes j ie jį nu\·edė į Varėn ą. 

Kitą d ieną atvaž iava u į tą v ietą , kur buvo nušauta s vyras, at 
kasiau ir pa laidojau netoli sav o namų. Kar tu su mano \'y ru buvo 
nušautas ir vienas žydų tautybės pilietis. 

ADSR fond as, r. 81, l. 16- 17. 

VARENOJE 11 

Nr. 74 

Iš liudin inkės M. PALEVICIENtS * parodymtĮ 

19././ m. rugpii"tčio 2./ d . 

Varėnos gyventoją Vincą Lap i niauską pažįstu nuo mažtĮ die
nų. Zina u, kad ji s 1940 metų liepos mėnesį, r i nkimų į Liaudies 
seimą metu, ša lia rinkiminės apy linkės perp iovė telefono laidus, 
už k,Į buvo va ls tybės saugumo policijos suimtas . J\\ano vyras 
Anicetas Pa lev ičius , kuris tada buvo milicininkas, Lapini a uską 
suėmė. Jo nemačia u iki karo pradžios. 

F aš istiniams okupantams užėmus Varėną , mano \·yrą užda rė 
į daboklę. Kai jį išvedė, aš ėjau paskui ir stotyje ban džiau suži
noti, ką su ju o da rys. Sužinojau, kad vyrą tą pačią suėmimo die
n,1 iš policij os nuovados nuvedė į cl a boklę . Vakar e išs ir i:1pin au su 
j uo pas imatymi), kur io metu vyras papas akojo man, kad iš po-

• PA LEVIC IENI':: Mor ljo, g imusi 1907 m. Varčnoj c. 
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Petras Lapins kas, 
revoliucinio judėjimo dal yvis, 
komunista s, 1941 meta is dirbęs 
Varėnos valsč. vykdomojo ko
miteto pirm ininko pavaduoto
ju. Suša udytas 1941 m. liepos 

23 d. Varėnoje 11 

licijos nuovados_ ~ardyti buvo išvedęs 
policinink~_s Lapin 1auJ _kas, kuris jį mu. 
šes ir įspeJ ęs, kad des1mtą va la nda va. 
karo sušaud ys. Vyras parodė man· nuo 
mus1mLĮ pajuodusį kūną ir tučtuojau 
atsisve ikino. Jo prašoma bėgau namo 
ah·est i v~ik_L!- _Tuo mevtu _susi}ikau Lap ;. 
n i auską ~r _em1au pr~vsyti n~sa_i:dyti vy. 
ro. Lap1niauskas 1st rauke 1s dėklo 
pistol~!ą , ~ut~i_kė į man ~ ir, pavadinęs 
negraz1u zodz,u, pasake: ,,Pasitr auk 
nes ir tave nušausiu" . ' 

'v\ane iš dabok l ės išv ijo, bet namo 
nėjau. Na ktį girdėja u iš miš ko sklin
dančius šūvius, o kitą dieną, penkta 
,·a landą ryto, nuėjusi į mišką ra da 1; 

kraujo pėdsakus . Toje vietoje pradėjau 
atkasinėt i apmestą žemėm i s apka sa. 
Aptikus i Pet ro Bagočia us lavoną , bijo
dama, kad manęs nesulaikytų net ol i 
esanti sargy ba, nustoja u ieško jus i. Par 
ėjus i namo, pap asakoja u apie vi skq 
vyro broliui Domui Palevič i ui. Kito5 

dienos vaka rą ir jis nuėjo ieškoti mano vyro lavo no, bet rad o til< 
Petro Bagočiaus ir Aleksandro Palevičiaus lav onus. 

Lapiniauskas ir vėliau tarnavo policijoje , tik pers i kė l ė kitur 
iš Yisų tyčiojosi ir rngė. ' 

ADSR fondas, r. 35, l. 117-118 . 

KĖDAINIŲ APSKRITYJE 

Kf:DAINIUOSE 

Nr. 75 

Iš V. GYLIO * parodymtĮ 

1964 m. birž elio 22 d. 

. Gyv~nau Kėd~_iniuo~e ir ?irbau elektrinių rajono inžinieriumi . 
~1rmon:11s okup ac 1Jos dt~no~~s mieste suorganiza vo ginkluotą b ū 
q, kurtam va dovavo Keda 1111ų banko tarnauto jas Kunais, jo pa -
dėjėj u buvo Ju ozas i'vlerkevičius . "' 

1 941• V •met_ų .?iržel io pabaigoje Kėdainiuose susit ikau Juozą 
;"'le!k_ev 1 ~1ų, Ir JIS mat~, kaip atsargos karininkui, pasiūlė st oti 
Į buri. J is man e paskyre savo padėjėju. 

1941 metLĮ vasa rą , kartą rytą į Kėd ai 
nių elektrinių rajon o kontorą atėjo Kun
gis ir pasakė, kad bus vykdoma operacija 
pr ieš komuni stus. Jis li epė man ateiti 
į būr io š tabą. Nuėjau po pietų. Kungis 
pranešė, kad vokiečiai įsakė likviduoti ka
lėjime esančius komunistus. Jis man liepė 
ten nueiti ir vadovau t i kalinitĮ išvežimui 
į ša udymo vietą . Kalėj imas buvo Gedimi
no gatvėje, buvusiose kareivinėse. Ten ra
dau policininkus ir keletą vokieč itJ karei
vių. Suimt uosius sodino į sunkvežimius 
ir . vežė. Aš kieme [\·arkiau suimtųjų suso
dinima . 

SufmttĮj tĮ daug uma buvo žydai, tačiau 
buvo ir l ieluviLĮ . .Aš jtĮ nepa žinojau, iš
skyrus profsąjungos pirmininką Kisie liLJ. 
Buvo keletas taryb i nitĮ karo belaisv itJ, vie
nas politrukas . 

šaudė 4-5 km nuo Kėda i nitJ, Babėmi 
II kaim e, pr ie miško. Kada atvažiavau 
į ša udymo vielą, kai kurie jau buYo su
šaudyti. Pr ie duobės stovėjo Kėda i n i LĮ 

Vas ilijus Polzunovas , 
1940- 1941 metais įvairiu 
laiku buvęs Sėtos valsčiaus 
milicijos pareigūnas ir Kė
dainilĮ apskrities vykdomo
jo komit e to sekretorius. 
Nu žud ytas 1941 met a is 

Kėdainiuose 

. • GYLYS Vlada s. Vlado. gim f s 1918 m. Rad, •iliš kyje . 1914 m. pavasa rį - Plc cha v1• 
č,_aus vietine s r inktinės biiri o vad as, nuo 19-14.V dirbo vok1cči11 komendantūroj e Kčdai
n,uo sc . 1944 mch1 vasarą, pa s itrnuk~s su hillcrininkal s . Jis palcko į Drczdcno t>olic ijos 
mokyklą, po apm okymo iš prad ži11 5-ojo , vėliau - 256-ojo nac111 ap sa ui:os bataliono b firi o 
vada s , turcjo Jnu n. lln . la ipsni. Suimant di rbo Kauno bando111ojoje-mccha ninėjc ga nwk -
!uJc „A;>v1ja" techninio skyriaus viršin inku. · 
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ginkluoto būrio dalyviai, policinink~i i1: kelet~~-~okieči11 kareivitĮ. 
Prie duobės buvo būrio vadas Kung1s, JO padeJcJas Ju ozas N\erke
vičius ir Kėdainiu policijos nuovados viršinin_kas .. 

Ah-ežtus suimtuosius išlaipino ir nuvar e pri e duobės. Ten 
buvo vyrai ir keletas moter4. Juos ~.ust a_tė ant _ duobės kra ~to, nu
sigrįžusius į duobę, ir šaude. Prad e~us sau?yti, n~o duobes kr aš
to link manęs einanti žydaitė .e:aš~, k~d. JOS ne_sau~ytlĮ._ ~š, iš
sitraukęs pistoletą, du kartus 1ss~\·1au Į ą .? ov1au .l _krutinę. Ji 
galėjo turėti 25 metus. Kai_ ~ugn uvo, vok1ec1~Į kar e1\·1~ a r kari 
ninkas iš pistoleto ją priba1ge. Tad~ ~uvo susaudylas ,r Taryb i
nės Armijos politrukas. Jį nušovė vok1et1s. 

ADSR fondas, r. 145, l. 2-5. 

Nr. 76 

Iš liudininko V. CIVILKOS * parodymlĮ 

1964 m. birželio 2 d. 

Apie ta rybiniLĮ aktyvistų šaudymą Kėda iniuose žinau tik tiek, 
kad tada sušaudė mano brolį Joną Civilką , gimusį 1920 meta is. 
Brolis buvo komunistas. Prisimenu, jis dirbo Kraki lĮ parduotuvė
je. VokiečiL! fašistinei armijai okupavus Lietuvą , 194 1 mehĮ vasa
rą brolį suėmė ir sušaudė prie Kėdaini LĮ, Babėnt! II kaime. 

ADSR fondas, r. 145, 1. 29. 

Nr. 77 

Iš liudininkės G. SEDOVOS ** parodymlĮ 

1964 ,r:. birželio l d. 

Apie larybinil) aktyvistų šaudymą Kėdaini uose 1941 mehĮ va
sarą sužinojau iš savo tėvo Jono Berninkevičiaus pa sakojimLĮ. 
Tada sušaudė tėvo brolį Antaną BerninkevičitĮ. 1940-1941 metais 
Antanas Berninkevičius buvo Krakių va lsči aus partinės orga niza
cijos sekretorius. Jį sušaudė 1941 m. liepos 23 d. prie I<ėdainitĮ, 
Babėnt! JI kaime. 

ADSR fondas, r. 145, l. 30. 

• CIVILKA Vladas, Antano, gimcs 1925 m. Kėda lnitf r aj ., l(rakh t micslclyje . 
" SEDOVA Gcn~. Jono, gimusi 1940 m. Balla rusljos TSR, Ašmenos ra J., Oslroveco 

gyvenvieltje. 
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Nr. 78 

iš liudininkės B. KRISC I NIENBS * parodymtĮ 

1964 m. birželio l d. 

1940-- 1941 melais mano vyras Petras Kriščiu n as iš pradžitĮ 
dirbo GudžiūntĮ va lsčiaus žemės skirsty mo komisijoje, paskui bu
vo to va lsč iaus part orgas. VokiečiLĮ fašistinei armijai okupavus 
Lietuvą, gy \·enome JokūbaičilĮ kaime. Vyrą suėmė 194 1 m. liepos 
6 d. ir apie savaitę i š lai kė GudžiDnuose, o paskui užda rė į Kėdai
n ių ka l ėj im ą. J į sušaudė 1941 m. liepos 23 d. prie Kėdainių, Ba
bėnų I I kaime. 

ADSR fondas, r . 1115, l. 31. 

Nr. 79 

Iš liudini nkės J . 1 EVERDAUSKIE ES** parodymų 

1964 m. birželio l d. 

1940- 1941 metai s mano vyras Leonarda s everdauskas bu-
vo Dotnuv os va lsčiaus vykdomojo komiteto sekretorius. 

194 l meltĮ liepos mėnes io viduryje mano vyrą suėmė Dotnuvos 
lietuvitĮ buržuazi n i tĮ nacionalisttĮ ginkluoto bDrio dalyvis Lapie
nis, rodos , Ju ozas. Lapienis po karo už tai bu\·o Tarybų va ldžios 
orgamĮ nul eistas. Vyrą tris dienas išlaikė Dotnu rn je, po to i švežė 
į Kėdai nitĮ ka lėjimą. Ten jį kal ino tri s dienas ir 1941 m. liepos 
23 d. sušaudė Babėmi 11 kaime. Apie tai aš sužinojau KėdainitĮ 
ka lėjime kilą dieną. Vyras buvo KomunisttĮ partij os narys. Aš 
likau su penkia is mažamečiais vaikais. Kartu su mano vyru su
šaudė Gėla in i tĮ kaimo gyventoją Česlovą Petrauską. Ji s 1940-
1941 melai s buvo Dotn uvos valsči a us komja unimo komiteto sek 
retor ius. Tada sušaudė ir Aleksandrą Stapkev i čit) iš Vainatiškių 
kaimo. J is 1940- 194 1 metai s buvo Dotnuvos val čiaus vykdo mo
jo komiteto karinio stalo viršin inkas. 

ADSR fondas, r. 145, 1. 32. 

Nr. 80 

Iš l iudininkės J . AUSVICIENBS *** parodymtĮ 
1964 m. gegužės 30 d. 

Vokieči tĮ fašistinei kariu omenei okupavus Lietuvos TSR teri
toriją , gyvenau Gėla initĮ kaime. Ka rtu su manimi gyve no bro lis 
Čes lovas Petrau skas, gimfs 1922 meta is. Tarybq va ldžios meta is - --

• 1,:iu SC! ON IENE Bronė , Anta no, gimu~! 1907 m. l(ėclalnitl raj. , Gudžiūm1 ap., 
JokOhnlčlq k. 

•• NEVERDAUSKIENE J ulija, Ju ozo, gimusi 1907 m Vilniuj e. 
"

0 AUSV!C IENI:: Jnu !nn, l(!cmcn,o, gimusi 1921 m. Doluuvojc. 
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brolis buvo Dotnurns nlsčiaus komjaunimo komi tel_o. s~krel orius. 
1941 meili birželio mėnesio pabaigoje ~~lnuvos ~olt~11~111ka_i Ces
lovą suėmė ir i švežė į Kėdainius. KaleJ1me brol Į laike apie lris 
saYailes, o paskui sušaudė Babėnt! 11 kaime. 

ADSR fondas, r. 145, l. 3-l. 

Nr. 81 

Iš l iud inin kės J. BUIKEVICIENf:S * parodymq 

Juozas Liubinas 

1964 m. gegužės 29 d . 

1941 meltĮ birželio mėnesio paba igo
je suėmė mano broli Juozą Liubiną, gi
musį 1919 melais. P irmomis hitlerinės 
okupacijos dienomis ji s turėjo eiti re
gistruotis į polic ij ą. Nuėj ęs iš ten ne
grįžo. 

Juozas Liubinas 1940- 194 1 melais 
buvo Kėda i n iL! milicijos įga liotinis, pir
minės komjaunimo orga nizacij os sek
retorius. Apie dvi sava ites j į i š l aikė 

J(ėda initĮ kalėj ime ir sušaudė Babėmi 
II kaime, prie miško. 

ADSR fondas, r. 145, l. 35. 

Nr. 82 

Iš liudininko Ch. RONDERIO ** paroclymq 

1957 m. spali o 7 d. 

Pirmomis rugpi ūčio mėnesio dienomis Kėdaini ų apskrit ies vir
· ininkas, buržuazinės Lietuvos kariuomenės pulkinin kas Dočkus 
paskelbė įsakymą visiems žydų tautybės gyventojams per s ikelt i 
į specialiai j iems a t i lvertą vielą - getą. Ten a l va rė ir apie 200 žy
dt! iš Sėtos. Gete buvo 3700 vynĮ, moten i ir va iktĮ . Zmoni tĮ ska i
čitĮ prisimenu lodė!, kad okupaci nė valdžia pa re ikalavo iš kiek
vieno, net ir iš vaikų, po 100 rublitĮ kont ribucijos . Mums surin
kus, susidarė 3i"O 000 rub l i ų suma. 

• BUINEVICIENE Jadvyga, Alfonso, gimusi 1926 m Ukmcrgb raJ., Tulplaklc• 
mio ap . Mcškuč1t1 k · 

" RONDERIS Chaimas, Judelio, glm~s 1902 m. Kėda iniuose. 
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Rugpiučio 15- 16 d. iš ge to i švarė visus nuo 13 melq ir \'Y· 
resnin amžiau s vyriškos lyties a smenis. Saki•, kad Yeda dirbt i. 
1\l us nuvarė į graf o Toll ebeno dva ro a rklit! fermą, netoli aerodr o
mo, ir užd a rė į kokio 100 m ilgio sv i rn ą. Ten mus l aikė apie 
13 die1111 ir vežiojo įva iriem s darbam s. Rugpiučio 26 el. atva žiavo 
vokieč i LĮ kar o komendanta s ir įsakė mums a tiduot i visas ver tybes 
ir daiktus. Moksleivis K.agana s savo laikrodžio neatidavė, pa
s l ėpė svirne, po lentomis. Baud2iamojo būrio dal yviai surink o ver 
tybes ir daiklus. Kagana s, nuėj ęs į t~ vietą , kur buvo pas lėpęs laik
rodį , sur iko, nes pamatė p as i korus į žmogtĮ. Priėj ęs a rči au pama
č iau pas i korusį v ieną mūs iški ų. Stebėjomės, kad nematėme jo 
kariant is ir ka ip jis ga l ėj o užl ipti į vi ršų. Buvo pri ebla nda, todėl 
įž i ebi au degtuką . Pr ie sienos pama lėme krūvą lentt1; apa t i nės jų 
buvo trumpesnės, v i ršutinės - il gesnės ; lar p apatin ių fenttĮ ir sie
nos buvo nedidelė tuštum a, kuri ir i šgelbėjo mane nuo mirti es. 
Rugp iūč io 28 el. baud žiamojo buria da lyviams pradėj us vest i iš 
svirno žmones šaudy ti, aš ir Sam uelis Smulskis pasislėpėme po 
lentomis ir pri s idengėme pinti nėmis, kurių svirne buvo daug . Iš
ved~ ir sušaudę paskutinę grupę , baudžiamojo būrio dal yvia i grį
žo i svirn ą ir ėmė šauk ti, kad išei ltĮ p asis lėpusiej i , nes kitaip jie 
pradėsi ą ša udyt i. Mudu tylėjome . Naktį iš slėptuvės išl indom e. 
Įėjimas į svirną buvo užverst as sušauclyttĮjų daikt ais. Tada mes 
pr isirankiojome virvagal i tĮ, sumazgėme juos ir, i š l indę pro stogą , 
nuleidome virvę ir pabėgome. Po lo slapstėmės miške, kelis kar 
ius sėkminga i išsisukome nuo gauclyn iLĮ . .Ma istą gaud avome pas 
pažįsta mus. 1943 metais pavyko suras ti taryb in i tĮ partiza1111 būrį 
ir ten pasilikli. 

ADSR fondas, r. 20, l. 10- 12. 

Nr. 83 

ZeimitĮ policijos 
uovados virš ininkas 
Į raš tą Nr. 3. SI. 

Zeimiai, 19.J/ m. rugpi ii.čio 15 d . 

P onui Policijos depart ament o dire ktoriui 

Raportas 

P raneš u, kad žydai, gyvenusieji Zeimiuose, pild ant Kėdaini LĮ 
apskrities viršininko įsakymą , vakar, t. y. rugp iučio 14 d., i šsitĮ ti 
į }<' dainius. 

Nuova dos viršin inkas 
[Parašas neįskai tomas] 

Lietuvos TSR CVA, f. 683, ap. 2, b. 2, 1. 20. Originalas. 
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Nr. 84 

Kėdainių apskrit ies policijos 
JosYaini11 nuovados 

Viršfninkas 

SI aplai -
Nr. 2. SI. Josvai niai, 1941 111.. rugpii7čio 16 d. 

Ponui Policij os departam ento direktor iui 

Raportas 

Pran ešu Tamsta i, kad Josvainių miestelio ir va lsčiaus žydai 
iš Josvainiu valsčiaus rib11 yra išgyvendinti š. m. rugpi ūč i o 14 el. 
į Ariogalos· getą _ paga l pono Kėdainių apsk ri ties v irš inin ko įsa 
kymą Nr. 7 iš š. m. rugpiūčio 9 d. 

J. čaplilws 
JosvainitĮ policij os nuovad os 

viršininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 683, ap. 2, b. 2, l. 30. Originalas. 

Kėdainių apskrities 
Policijos vadas 

Nr. 85 

Visa i slap tai 

1941 m. rugpiūčio 17 d. 
Nr. l 

Kėdainiai 

Ponui Policijos departamento direkto riu i 

Raportas 

Į departam ento š. m. slaptą raštą Nr. 3 pranešu, kad vis i 
KėdainiL! apskrities žydų tautybės pilieč i a i yra sug rupuoli į tri s 
raj onus: Kėdainių rajone 913 žmoniLĮ, iš j ų motenĮ 183, Arioga los 
rajone 290 žmonių, iš jų moterų 80, ir KrakiLĮ raj one 452 žmo
nės, iš j ų moterų 115. 
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Pri ed a s*: 3 lapai. 
A. !( vikutis 

Poli cijos vadas 

Lietuvos TSR CVA, l. 683, ap. 2, b. 2, l. 38. Originalas. 

• Pr iedas neskelb iamas. 

L 

Nr. 86 

[Ne anksčiau kaip / 941 m. rugpffičio 17 d.] 

Sulaikyti žydai yra lai komi žemiau išvardinto se vietose 

Kame laikom i Vyrų Moten1 Iš viso 

l. Kėdainiuose 730 183 913 
2. Arioga loje 210 80 290 
3. Krakėse 337 115 452 
4. Babtuose 53 11 64 
5. Petra š iūnuose 33 21 54 
6. Kazlų R.Ddoje 165 165 
7. Jonavoje 83 20 103 
8. Garliavoje 73 46 119 

Iš viso: 1684 476 2160 

Pag eidaujama , kad iš Kėdainių, Ariogal os ir Krakių žyda i bū
tLĮ išvežti pirmoje eil ėj e. 

Lietuvos TSR CVA, r. 683, ap. 2, b. 2, l. 81. Originalas. Rankraš tis. 

Nr. 87 

Iš liudin inko V. SILVESTRAVIč IAUS * parodym L! 

1964 m. kovo 11 d. 

Bodamas KėdainitĮ kare ivin itĮ kieme sužinoja u, kad ša udys 
žydus. Į mano sunkvežimį pakrovė apie dešimt nedidelitĮ stat _i
nitĮ su chlorkalkėm i s, apie aštuonias d ėžes degtinės ir ke letą de
žitĮ ala us. Po to į mano sunkvežimio ka biną a~sisėdo man nepa
žįstamas vyriškis ir liepė važ iuoti Dotnuvos keliu aerodrom o 1111k. 
Pavažiavus. ap ie kilometrą, kairėje kelio pusėje, 200- 300 m nuo 
kelio, ant Smi lgos upelio kranto, burn iškasta d uobė. Vienoje 
jos pusėje buvo gilus gr iovys, susidaręs gamtiniu bCtdu, kitoje 
pusėje - -sumestos žemės, prismai gs tyta alksnio šakų. Iš tolo 
nesimatė. kad ten iškasta duobė. Ji buvo apie 100 m ilg io, ap ie 
4 m ploč io ir dau giau negu 2 m gylio. Iš griov io pusės duobė 
buvo iškasta nuožulniai. Nuo griovio iki duobės galėj o bC1ti ap ie 
10 m. 

• S ILVESTRAVICIUS Vl adas , Pe tro , gimęs 1910 m. 1-;ėdalnitL raj ., Pajėsl!o ap., 
Užvarčh1 k. 
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Kai atvažiavau, man liepė sustot i prie duobės ga lo nuo Dot
nuvos kelio pusės. Prie duobės būriavosi tarybiniai karo belais
viai ir buvo daug ginkluotų vyrų. Tarybiniai karo belaisviai iš
krovė sta tines su chlorkalkėmis, dėžes su degtin e bei a lumi ir su
statė prie duobės. Man liepė važiuoti į žirgyną. Tai buvo apie 
vidurdienį. Ten atvažiavęs pastebėj a u, kad vyrus laikė svirn e 
moteris - kluone. Ten buvo daug civ ilin ių ginkluohĮ vyrų, ku: 
rie juos saugojo, ir keletas vokiečių kareivių. Stovėjo trys ar ke
turios vokiškos lengvosios mašinos, policijos ir kooperatyvo sunk
vežimiai. Ten buvo vokiečių karo komendantas ir policijos vadas 
Kirkutis. Komendantas, stovėdamas prie svirno, žydams a iškino, 
kad veš juos darbams į Dotnuvą ir kad, visų pirma, veš senius, 
nega linčius eiti. Man liepė privažiuoti prie svirno durų. Pri važ ia
vęs atidariau šoninį bortą. šalia sunkvežimio pastatė suolą ir 
liepė seniams sulipti į kėbulą. Jeigu kuris nega lėjo įlipti, jam pa
dėjo savi. Visi susėdo ant grindų. Paskui susodino ir į kooperat y
vo sunkvežimį. Į policijos nuovados sunkvežimį nieko nesodino, 
nes šoferis Davidonis miegojo kabinoje, rodos, i šgėręs. Todė l se
nius į šaudymo v ietą vežiojome dviem sunkvežimiai s. Iš pr a džių 
vežėme gatve, kuri yra prie aerodromo, paskui pasukome į Dot
nuvos keli ą, o iš ten- į šaudymo v ietą . Aš važiavau pirmas. Man 
atvažiavus , liepė sustoti sunkvežimio šonu prie duobės galo. Po 
to atidarė šoninį bortą ir įsakė karo belaisviams sumesti senius 
į duobę. Juos metė kaip maišus. Buvo žiaurus vaizdas. Taip pat 
pasiel gė ir su žmonėmis , atvežtais kooperatyvo sunkvežim iu. Man 
ir kito sunkvežimio šoferiui Mykolui vėl liepė važiuot i į žirgyną. 
Kai nuvažiavome, senius sušaudė. 

Iš žirgyno vėl vežėme senius. Padarėme kokius keturis reisus. 
Kai visus senus žmones nuvežėme, iš svirno i švarė daug vyrų . Jie 
turėjo sustoti po keturis ir rankas laikyti užpakalyj e. Juos apsu
po ginkluoti civiliniai. Varė ir keletas vokiečių kareivių. Į šau
dymo vietą žydus varė per aerodromą. Už kolonos turėj a u va
žiuoti aš ir Mykolas. Tąsyk važiavome tuščiais sunkvežimiais, 
kodėl, nežinau. 

Kada vyrus suva rė tarp griovio ir duobės , įsakė jiems nusi
rengti. Tuo laiku kilo didelis triukšmas. Aš stovėjau prie duobės 
galo ir mačiau , kaip vienas žmogus atsisakė nusir engti. Pri e jo 
priėjo civilinis su pistoletu rankoje ir griebė už švarko, norėda
mas jį nurengti. š alia stovėj ęs jau nusirengęs žydas griebė tam 
civiliniui (vėliau sužinojau, kad tai buvo čižas) už švarko apy
kaklės ir jį įtraukė į duobę, kur buvo suvaryta daug vynĮ. Tas 
žydas atėmė iš čižo pistoletą ir šovė į vokieč ių karo komendan
tą , tuo metu stovėjusį ant duobės krašto, ta či a u ne p a taikė. Ko
mendantas įšoko į duobę. Tada žydas paleido či ža ir, sugriebęs 
komendantą, sudavė jam pistoletu per galvą. Pasl<ui komendan
tą į duobę įšoko ir technikas Janki"mas. Pirmąjį iš duobės ištr au
kė komendantą, po jo - Jankūną , o galiausiai - čižą. Man su 
Jankūnu po to įvykio teko kalbėti . Jis pasakojo tą žydą nudūręs 
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peiliu. Kur dėjo č i žą , nepastebėjau, bet tą pačią dien ą sužinojau, 
kad jį i švežė į ligoninę, ir ten jis mirė. J am, esą, buvo sutra iš• 
kyla gerklė. 

Ant duobės kra što mačiau Kėdainių e lektrinės inžinierių Gylį. 
Jis šaudė į duobėj e buvusius žmones. Keletas vok ieči ų kareivių 
šaudė iš automattĮ. Saudė ir iš ku lkosva idžių. š audant pirmąją 
vynĮ grupę, trys žydai mėgino p a bėgti į Smilgos upelio pusę, bet 
juos nušovė. Kai šią grupę suš audė, vė l nuvažiavome į ži rgyną. 

Suša udžius vyrus, atvarė moteris. Sunkvežimiais jų nevežė, 
bet iš paskos kažkodėl re i kėjo važiuoti. Moteris šaudė taip pat, 
tik pirmąją jtĮ grupę nurengė. Moterys iš i šgąsč io rovės i plau
kus nuo ga lvos. Saudė iki saulėl ydžio. šaudė ir vaikus. Karo be
laisviai sušaudytuosius tučtuoj au užpildavo chlorkalkėmis ir že
mėmis. 

Baigus ša udyti, į mano sunkvežimį prikrovė drabužių, ku
riuos nuvežiau į kluoną. Po to mane policijos vadas Kirkutis pa
leido namo. 

ADSR fondas, r. 145, l. 24-28. 

ARIOGALOJE 

Nr. 88 

Iš P. MATIUKO* parodymų 

1961 m. spali o 3 d. 

1941 metų rugsėjo mėnesį, pirmoje dienos pusėje, apie 50 
3-osios kuopos karių buvome paskirti į operac ij ą. Kas atl iko tą 
skirstymą , leitenantas Barzda **, Norkus, Dagys ar viršila Ar
lauskas, dabar neatsimenu. Paprastai, operacijoms vadovavo ir 
žmones skirdavo jie. 

Važiavome dviem ar trimis sunkvežimiais. Į Ar iogalą atvy
kome vidurdienį . Sinagogoje radome suvarytus vietinius žydus. 
Mums leido pas ivaikščioti, nes šaudyti dar nebuvo p asiruošę. 

Po kurio laiko, mes, apsau gininkai, kartu su vietiniais polici
ninkais nuvarėme žydus vyrus 2 km už miesto. Netoli Dubysos 
buvo iškasta pailga, maždaug 50- 60 m ilgio duobė. Nuo šios 
vietos iki upės buvo apie 300 m. Visa v ietovė buvo apaugusi kri"1-
mokšniais. Vietiniai policininkai apsupo šaudymo vi etą, o po to 
ved ė grupėmis žmones prie duobės, kur mes, atvykusieji, šaudė
me juos iš šautuvų . Pasmerktuosius sustatė nugaromis į mus. 

• MATIUKA S Pr anas, Antano, gimęs 1908 m. Maskvoje . Vokieči,1 fašish1 okupacijo s 
metais 1-oJo ( 13-oJo) sav lsangos (apsaugos) ba talio no kare ivis. Suimant dir bo Joniški!• 
llo polikl!nik os danh1 technikn. 

•• l ·oJo ( I3-ojo) savisaugos (apsaugos) batali ono 3-čios kuopos vadas. 
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šaudėme iš 5-6 m atstumo. Kai kuriuos suvarė į duobę, ir tada 
mes šaudėme nuo duobės krašto iš viršaus. šaudė ir keletas vie
tinių policininkų bei ginkluoto būrio dalyvių. 

šaudž iau aš, Labunskas, leitenantas Norkus, leitenant as Bar z
da , Pa škevičius, Skrebys, Ivanau skas, Ališauskas, R.usinas, Byla, 
Dilginas , Riauba , Arlauskas. Kiek aš ir kiti kiekvienas atskirai 
sušaudėme žmonių, nežinau, nes šaudėme visi kartu. Po to su
grįžome į Ariogalą, nuėjome į valgyklą ar restora ną, kur mum s 
paruošė ša ltus ir kar štus užkand žius, davė degtinės. Vai šėse da 
lyvavo visi mūsų kariai ir vietiniai vyresnieji bei policinink ai. 
Ten sut ikau čepą, su kuriuo susipažinau Kaune 1926 metai s, kai 
mokėmės „Aušros" gimnazijoje. Kaip paaiškėjo, jis buvo polici
jos nuovados viršininkas. 

Kadangi vaišės pasibai gė po pusiaunakčio, į Kauną nevaž ia
vome. Kur nakvojom e, neatsimenu. 

1962 m. rugpittčio 18 d. 

1941 melų vasarą, vokiečių kariuomenei okupavus Lietuv os 
TSR, tarnavau 1-ame savisaugos batali one Kaune. Apie rugpiūčio 
mėnesį dalyvavau šaudant žydus Krakių va lsčiuje. Į Krak es at
važiavome apie 50 to bataliono 3-osios kuopos kareivių. Kuopai 
vadovavo leitenantas Barzda. Atvažiavome iš Ariogalos, kur 
šaudėme žydus. šaudėme dienos metu. Kur ir kaip šaudėme, ne
pri simenu, nes išmainę sušaudytųjų rūbus į „samagoną", pasi 
gėrėme. ,,Samagono" gavome pas žmones, kurie buvo atvaž i avę 
į šaudymo vietą su pastotėmis. Iš Krakių išvažiavome jau sute
mus, rodos, į Kauną, o gal ir kitur. 

ADSR fondas, r . 141, l. 11-12 ; r. 139, l. 68. 

Kl{AKESE 

Nr. 89 

Iš A. VALAičIO * parodymų 

1951 m. spalio 26 d. 

Vokiečių kariuomenei užėmus Krakes, baltaraiščių bC1rys su
ėmė apie 30 tarybinių darbuotojų , komunistų ir aktyvistų. Suim
tuosiu s iš pradžių laikė a reštinėj e, buvusiame valsčiaus vykdomo
jo komiteto pastate , vė liau išvežė į Kėdainius. 

• VĄLAITIS Antana s . Juozo, gimcs _1906_ '!'· Sakh1 raj., Sintautų ap., Skalsgirių k. 
Buržuaz1J_a,_ va,!dant L,e_tu_vą, bu\'o _kle rik aline~ nacionallsllnės Jaunimo orga niza cijos 
.,P avasa rmmkal _ . gen~ ral m,s se kreton u~. ~.ktyv1al be ndr adar bi avo eililJe krlkščioni11 de
mokra tų periodm1ų leidinių. _.,Pavasa_nnmkų orga niz acijos p ashistas Ir materia lia i rem ia
mas 1937-1939 m. studi j avo v1suomenm 1us mokslus Lifto (Prancūzija) univer sitete. 
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Zinau, kad ba lta raiščiai nužudė Krakių valsčiaus vykdomojo 
komiteto darbuotoj ą Ti škų iš Rūkų kaimo, tarybinį aktyvistą Pet
rauską, gyvenusį Daržbalio kaime, valsčiaus vykdomojo komite
to pirminink,Į, rodos, Vilčinską. Kiek prisimenu, Kėdainiuose su
šaudė KrakitĮ valsčiaus partinės organizacijos sekretorių Bernin
kev ičių, to pati es va lsčia us komjau nimo organi zacijos sekretorių 
Vainauską, komunistą Civilką, va lsčiaus vykdomojo komiteto 
sekretoritĮ Maziliauską. 

Aš buvau balta raišč ių būrio va do pavaduotojas propagan dos 
reikal ams. Per visą būr io veik los laikotarpį apie šeš is kartus kal• 
bėjau prie mikrofono susirinki muose ir mitinguose. Tos mano kal
bos buvo antitaryb inio pobūd žio. šmeiž iau tarybinę santvarką 
bei Komunistų partiją ir ragin au gyventojus sto ti į baltaraiščių 
būrį, padėti jam ir vokiečiams kovoti prieš Raudonąją Armiją ir 
Tarybų va ldžią. Vokiečiams atėjus, man kartą teko Krakėse pat
ruliuoti, siekiant sulaikyti raudonarmiečius ir iš miestelio besi
traukiančius tar ybinius darbuotoju s bei aktyvistus. 

Rugpiūčio mėnesį kartu su kunigu Ju ozu Blučiu, kurį jau 
a nksč i au minėjau, buvau nuvykęs į Kauną pasimatyti su vyskupu 
Brizgiu ir pasitarti dėl galimybių atgaivinti relig ines organizaci
jas ir suaktyv inti darbą jaunimo tarp e. Vyskupas Brizgys pasa
kė mums, kad pavasarininkų ir ateitininkų orga nizacijoms veikti 
vokiečių valdžia neleis. Jis pasiūlė mums ir toliau dirbti nele
galiuose rateliuose. Be to, vyskupas Brizgys sakė tuo reikalu 
duosiąs nurodymų kunig ams. Jis pakl ausė mūsų, ar daug yra žy
dų Krakėse. Atsakėme, kad daug ir visus laiko gete. Suž inoj ęs, 
kad iki š iol dar žydų nesušaudė, jis pasipiktin o ir paklausė : ,,Ar• 
gi jįis nebijot e, kad žydai gali sukilti, išžudyti jus ir padegti 
mieste lį?" N\an pastebėjus, kad su jais laba i žiauriai elgiasi, vys 
kupas Brizgys atsakė: ,,Zydų nereikia gailėti s, j ie to nusipelnė" . 

Grįžęs į Krak es, sužinoj au, kad, praėjus kokioms aš tuonioms 
dienom s po mūsų pokalbio su vyskupu Brizgiu, visus žydus per 
vieną dieną sušaudė netoli PeštinuktĮ kaimo, 1,5 km nuo Krakių. 
Galėjo bCrti, kad kunigas Blutis perdavė vyskupo Brizgi o nuro
dymą baltaraiščių būrio vadui Krutuliui. Zvėriškai žudant, kiek 
žinau, dalyvavo Juozas Stakas, jo brolis Jonas, Petr as Lukošius ir 
Varna s. Po to ba ltaraiščiai išgrobstė jtĮ turtą ir brangenybes. 
Geresnius daiktu s pasiėmė sau, kitus pardavė. Masinėms žudy
nėms pasibaigus, baltaraišč i ų būrys pamažu iširo. 

ADSR fondas, r. 139, l. 28- 31. 
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KARTENOJE 

Nr. 91 

Iš liudininko T. SLIMO * pa rodymtĮ 

1948 m. vasar io JO d. 

Blažys , būdamas Kartenos valsčiaus policijos nuovados virši
ninka~,. duodavo. nurodymus. savo pava.ldiniams ir pats suiminėj o 
tar~b1111us akty~1stus. Jam Įsakiu s , suemė ir sušaudė šiuos tary 
binius darbuot o1us: 

Povi lą Lu bį iš Kart enos va l sčiaus Lubių kaimo 1940-
1941 11:etais buvusį yalsč i aus parlorgą ; sušaudė Kreting~je; 

Feliks.ą .s~ai:-alskĮ , 1941 metais dirbusį brigadini nku, statant 
karinius. 1tv1rtin 111:~s Raud?naj a! Armijai; sušaudė Kretingoje; 

SlasĮ Lataką 1s Sau semr kaimo. Jis hitler i nės okupacijos me
tais palaidojo du vokiečit! nužudytus raudona rmiečius. Už tai, 
Blažiui įsakius, kaip aktyvistą, j į sušaudė Albertas Valančius Kar
tenoje; 

Marytę Kazlauskaitę iš Kartenos kaip aktyviste sušaudė Kre-
tingoje; • 

Martą Kiupilį, 1940 metais du mėnesius burnsį Kartenos va ls
čiaus partorgu, vėliau mokytojavusį Gaudučių ar Da uginči tĮ kai
me. Blažiui įsakius, jį suėmė ir Kret ingoje sušaudė. 

ADSR fondas, r. 143, l. 131. 

PLA TEL1 UOSE 

Nr. 92 

Iš liudininko A. VALIUKO ** parodymų 

1949 m. balandžio 21 d. 

l 941 metų liėpos mėnesį mane suėmė už ta i, kad prieš karą 
dirbau Platelių valsči aus vykdomojo komiteto pirmininku. N\ane 
suėmė Benas Grišmanauskas, Kazys Kan iava ir Vaitkus mano so
dyboje, Kentq kaime. Apie savaitę sėdėjau Pla telių daboklėj e, vė
liau mane perkėlė į Kretingos kalėjimą. Ten kalėjau apie pus ant
ro ar du mėnesius. Vėl iau mane i šs iuntė į Dimitravo koncentra
cijos stovyklą, 10 km nuo Kretingos. 1942 metais iš stovyklos pa
bėgau ir s lapsč i ausi iki 1944 metų rudens, kol išvadavo Kret ingos 
ir Plungės apskri tis. 

• SLIMAS Tadas J uozo, g im~s 1909 m. Kret ingo s raj ., Kart enos miestely je. 
, •• VALIUKAS A~g ustlnas , Augusti no, gimęs 1912 111. Plungės raj. , G i ntcliškės ap. , 

Kenh 1 k. 
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Tuoj po suėmimo, kai mane pr istatė į policijos nuovadą, jos 
viršininkas Zvinys du kartu s smogė man kumščiu per veidą sa
kydamas: ,,Komunistini patrio te, tave reikia sušaudyti". Kretin-
gos saugumo policijoje mane mušė dar !abiau. . . . .. 

Pl ateliLĮ daboklėje, vienoje kameroJe su mammi sedeJo I<re
tinrros apskrities prokuroras Liuda s Ruika, Pr anas l orku s (var
dat gali būti netikslu s) ir trečiojo _µayard~J _nepa~enu. Liud as 
Ruika karo išvakarėse buYo atvykęs Į Ginteliske s kaimą aplankyt i 
savo šeimos. Jį suėmė tą pači ą dieną , kaip ir mane. Ru ika sakė 
man, kad Zvinys jį mušė. Kreting os kalėjime Ruiką mušė kalėj i 
mo viršininkas ir apskrities saugu mo policijos valdininka s Smi l
gys. Pri eš mano pabėgimą iš Dimitravo s tovyk los Ruiką sušaudė. 

ADSR fondas, r. 4i, l. li 0- 171. 

SALANTUOSE 

Nr. 93 

Iš C. SKRIDAILOS * parodymLĮ 

1950 m. laplu-ičio 29 d. 

1941 m. birželio 23 d. vokiečiai jau buvo užėmę Salantus. Bir
želio pabaigoje įstojau į baudžiamąjį būrį ir ėmiau jam va dovau
ti. Po kelių dienų iš Kreting os į Salant us atva žiavo Pr anas Bal
tuonis, kuri s apskrities policijos nuovados virš ininko įsakymu bu
vo paskirtas valsčiaus policijos nuovados viršininku. Baltu onis 
pasiū lė man ir toliau lil<li būrio vad u ir vadovauti vykdomoms 
operacijoms. 

1941 melų liepos mėnes io pradžio je ar antro je pusėje Baltuo: 
nis gavo nurodymą sudaryti darbingų žydų sąrašus. J uos sud~re 
Skruiby s. Po to atvažiaYo dvi mašinos su esesininkais ir Kreti n
gos baud žiamojo būrio dalyviai. Vokiečiai atr inko apie 40 ~y.dtĮ 
vyn1, davė jiems kastuvus, nuvarė į ZvainitĮ kaimą ir net olJ_ zy
dų kapinių įsakė kasti griovį. Netrukus iš Kret ingos atvaz iav~ 
kažkoks vok iečių viršininka s, kuris nusivežė mane ir BaltuonĮ 
į Zvainių kaimą. Ten buvome neilgai. Netrukus grįžau L ~a_
lantus. Vokietis pasiūlė man ir Baltuoniui važi uot i pa žiur :~i, 
kaip vokiečiai sus idoros su žydais. Mes nuva žiavo me. Iš pradzi_LĮ 
nutarė sušaudyti tuos, kurie kasė griovį. Tiems, kurie buvo aps_i
rengę gerais rūbai s, vokiečiai liepė nusiren gti, nuvedė ju os prie 
duobės ir sušaudė. Paskui iš miesto į Zvainių kaimą atvarė ~lar 
ke letą žydtĮ grupių. Iš viso tada ten vokiečiai sušaudė daug iau 
kaip 150 žmonių. 

ADSR fondas, r. 62, l. 139- 141. 

• Sl(R lDAiLA Ciprijo nas. Jono , gimts 1914 m. Plungės raf. , Pi ateli11 ap .• Virk š11 k: 
Buv . bu ržuazines Lietuvos kariuomenės Jaun. it n„ būrio vadas . 1941-!0 15 111. 15-oJo ap 
saugos bataliono kareivis. 
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Nr. 94 

Iš liud ininkės B. ABELMAN -~ parodymtĮ 

1945 m. kovo 23 d. 

Birželi o mėnesį vokiečiai mane su~mė. Man_o tėvus sušaudė. 
Man iš šaudym o vietos pavy ko pabėgti. 

Alėjus vokiečiams, visus Imbarės kaime ir pači uose Salantuo
se gyvenusiu s žydus suvarė į mieste lio sinagogą. Po dešimties 
dienų su grupe mergimĮ mane nusiuntė į Salyno dva rą lauko 
darbams. Dar po penkitĮ die11tĮ man e pasiėmė dirbt i Imbarės kai
mo va lstiet is Prana s Kasperaitis. Pa s jį dirbau keturias sava ites, 
paskui j am liepė pr istatyti man e į Salyno dvarą. Kai ji s mane nu
vežė, radau daug mergimĮ, paruošttĮ šaudyti. Suprat usi, kas 
manęs lauk ia, pab ~gau pas Kasperaitį, kuris mane paslėpė ir gel
bėjo iš ti sus tr ejus metu s, kol Raud onoji Armija atėjo į Salantu s. 

ADSR fondas, r. 145, l. 186. 

SKUODE 

Nr. 95 

Iš liudininko J. GRUD ULO ** parodymų 

1963 m. balandžio 5 d. 

Mane, kaip buvusį 1940 metais žemės dalinimo komisijos n arį, 
suėmė ir pristatė į Skuodą. Mane suimti į namus atėjo balt ara iš
čiai Kostas Va sari s, Antanas Sendžius ir Veitas. Man e uždarė 
į buvusią šaulių salę. 

Į ša uliLĮ sa lę da žna i ate idavo kuniga~ J~nk ausk~s ir tard_Ydavo 
mus. J is klausinėdavo, už ką esa me suimti , kuo dirbome 1 arybtĮ 
vald žios melai s ir pan. Pri simenu, kart~. ma~ęs kl_a~sė, kuo. a_š 
dirbau 1940 metais. Atsak iau, kad buvau zemes dalt111mo komisi
joje. J ankau skas alsak~. kad . ~ai maža kaitė . l<a_cla pal~lat!s~;is 
S lečkus atsakė kad dirbo val sc1aus vykclomo30 komiteto p1rm1n111-
ku, kuniga s J a~l<auskas pasakė, kad už tai galįs smarkia i nuken
tėti. Aš supratau, kad ji s žinojo, kas buvo pasi:i,~rktas ~ušaudy
mui, nes vėliau S lečktĮ sušaucl~ •. o i~1ane _P~ savai_tes paic 1do: 

Kosto Va sari o įsakymu nucJęs Į poltc1ią rcg~s~ruotis, v_1:,l ?u: 
vau suimta s ir uždarytas į policijos daboklę, kur103e mane 1slaike 
ap ie savaitę. • . . . 

Praėjus porai di e11tĮ po to, kai_ ~kuode su?_ayd~ -~ary.~1111us _al~
tyvis tus , mane su kitais suimtaisiais balt ara1sc1a1 isveze ar kliais 

• ABELMAN Bas la, Glršo, gimusi 1914 m. Kretin gos raj , Kulupėm1 ap., Salyno k. 
" GRUDULA S Jo nas, Za nio, gimcs 1883 m. Skuodo raj. Ir ap .• Užluobės k. 
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. . .d e· 1- kalėjim cĮ. Buvau iškviestas . . K etinaa ir uz ar .• . . l J l . . l per Darbenus J r .. b • . policijos v1rs1nin < cĮ a <Į 1r en 
pas Kreting?s ~-psknt'.~s. sa~f ~~iodo ballara i šči ų už lai, k_ad jie 
g irdėjau , kaip ps keikesi \ . . Kretinga. Jakys tada sake, kad žada atvaryti zydes su ~,ai ~is l · 
Kretingoje j ų nėra kur la1kyt1. 

ADSR fondas, r. 143, l. 91- 93. 

Nr. 96 

Iš liudininko P. JABLOi\SKIO * parodymtJ 

1962 m. gruodžio 14 d. 

Prieš kara dirbau Užluobės apylinkės sekretoriumi, buvau 
komjaunimo organizacijos se~relorius. 194! m. birželio _22 ~-, ap!e 
16 val. (vokiečii1 kariuomenes dar Sku?de ne?uvo), Į Uzluobes 
apyl inkės patalpas įsiveržė ginkluoti p1stoleta1s Kostas Vasaris 
ir Pranas Daržinskas, jo kaimynas ir draugas. Jiedu plėšė ten esa
mus dokumentus, portretus. Aš neleidau lai daryti. Tarp mūsų ki
lo muštynės. Bėgdami iš apylinkės, Vasaris ir Daržinskas peršo
vė man krūtinę ir koj ą . 

iaip taip pasiekiau namus. Kieme radau sužeistą brolį Povi
lą. Jam peršovė pilvą, užk liudė kepenis. Ir jį peršovė Vasa ris ir 

--~·- . · ._ .t; •- ~ . . 
.. , . . ' .· 
. . 

. ' . . , il . ' .. · :$'''· •.. ~ . .-, . 
' . 

··, . 

Vera Mažei kienė 
larnautoįo . Nuž~dyt 
1941 m. liepos 16 d• 

Skuode · 
Simas Luotė 

larybinis aktyvistas,' 1940-
,~~1 metais buvęs Mosė
dz,? milicijos darbuotojas. 
~u~udylas 1941 melų bir-
zel,o pab · · . d . • JABLONSKI S Petro J . a,9010 Mose YJ• 

s, ono, &unęs 1915 n,_ .\\ažeikluosc 
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Iškilmingas pamin klo faš izmo aukoms atminti at ida rymas 

Kvecių miške lis, 1 9 6 1 m. b i r že l i o mėn. 

Daržinskas. Mus brolis Kazys nuvežė į ligoninę, kur išgulėj ome 
iki birželio 29 d., nes vėliau, susiša udymo su Ta rybinės Armi jos 
kariais melu, vokiečiai sudegino l igon inę . Mus pan·ežė namo. čia 
mus gydė gydytojas Fogelmanas, ir mes pasveikome. 

Liepos mėnes io pradžioje Kostas Vasa ris, Pr anas Darž inskas, 
Antanas Senclžius mane vėl suėmė ir uždarė į buvus i ą šaul ių salę. 
Ten buvo daug žyd11 tautybės pilieči ų ir tarybini 11 aktyvistų. Iš 
jLJ prisimenu Alfonsą Gūžę, Viktorą lečk11 iš arvydžių , Mažri
mienę, popo žmoną Mažeikienę ir Joną Grud ulą . 
. . Praėjus parai, vok iečių komendanto įsakymu ma ne nug abeno 
Į \ ~gon(nę. Po savaitės mane iš ten atvežė į policijos daboklę . Po 
t rii ų d1em1 mane su kitais suimtaisiais i ·vežė į Kret ingą . 

1963 m . rugsėjo 11 d . 

. Ge:~i pn sm1enu, kad tą dieną , kai atvyko me į li goninę gydy 
ti_s, a~eJ~. kunigas J ankauskas. Iš pradžių aš nežinoj au, kas jis. Sa 
n,t~res J! pavadi no kunig~ J~_nkausku. Taip a~ sužinojau jo pa
va, dę. _Tada _J_~nka~skas vllke10. sulan~. ra nkoie turėjo pi s toletą . 
Jis luoia1~ pn eio pn e mano brolio Povllo, o pasku i at sistojo ša lia 
manęs. A~ ~up_ralau! !~~el Ja_nkauskas žino, jog mane sužeidė gau
~~s,_dalyv1a1. )1 ~, prl1~1 ęs p1sto(eto vamzdį pr ie man o kak tos, pa-

kT, kad nez1n1a, kaip bus_ pa_s1elgt a ~~1 manimi, jeigu pasve iks iu . 
ame paslnte, kur gydemes, anksciau buvo gimdymo namai. 
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Todėl palata , kurioje aš gulėjau, turėjo pertvarą su durel ėmis. 
Už pertvaro s gulėjo brolis, o už atvinĮ durų buvo kamb arys , kur 
dažnai susirinkdavo sanitarės . Po kelių dienų į l i goninę paguldė 
sužeistą į koją Tarybinės Armijos karį. Jis buvo sanitarių kam
baryje. Kai vėl atėjo kunigas Jankau skas, to kambario dur ys bu
vo praviro s, ir aš girdėjau, kaip jis, pripuolęs prie sužeistojo, kibo 
klausinėti, kur pastar ojo dokumentai. Kareivis a tsakė j okių do
kumentų nelurįs ir tegul patys paieško, jeigu labai reikia . Toks 
jo at sakymas kunigui J ankauskui labai nepatik o ir šis surik o, kad 
tokiems pas mus vietos nėra. Tuo pat metu Jank ausk as, plėšd a 
mas tvarsčiu s nuo kareivio kojos, šaukė, kad gerai nusimanąs 
medicinoje. Po to įsakė buvusiam šalia jo man nepa žįst amam 
gauj os dalyviui išvaryti karei vį į lauką. Jankau skas su pistoletu 
rankoje i šėj o paskui. Aš, gulėdamas prie lango, truputį pra sklei
dęs užuolaidė lę, p amačiau , kaip Jankau skas su tuo gauj os daly
viu nusivarė sužei stą kareivį prie buvusio netoli li goninės pie
ninės pastato. Tuojau pasigirdo keli šūviai , ir aš pamačiau, kaip 
tas kareivis nugriuvo į žolę . 

Kaip minėjau, netrukus mane vėl suėmė ir uždarė į šaulitĮ 
salę. Ten vė l pamačiau ginkluotą ir sutanotą Jankauską . Tada 
salėje jis skirstė suimtuosius. Zydus jis tuojau atskyrė nuo lie
tuvių ir juos paliko sa lėje. Lietuviams, rusams ir latviam s įsakė 
lipti ant scenos. Jankau skas įspėj o, kad esantie j i scenoje ne išdrįs 
tų su žydais kal bėti s, nes sušaudysią. Kažkas iš lietuvių, rodos, 
Viktoras š lečku s turėjo maldaknygę ir paprašė J ank a usko meda
likėlio su dievo atvaizdu. Sis i šklausęs išdidžiai atsa kė: ,,Kažin, 
ar tau bereikės" . Ir tikra i, šlečkų, kaip sužinojau vėl i au , su šaudė 
su kitais tarybiniais aktyvistais už Skuodo žydų kapinitĮ, prie ge
ležinkelio tilt o per Bartuvos upę. 

Kadan gi Jankau skas visada būdavo gink luotas ir dažnai 
vaikščiodavo su sutana , vietiniai gyventojai šį liūdnai išgarsėju
sį kunigą praminė „juoduoju komendantu". 

ADSR fondas, r. 143, l. 44-46, 81-83. 
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Nr. 98 

Laikinojo Seinq apskrities komiteto posėdžio, 
įvykusio 1941 111. birželio 23 d., 

Protokolas Nr. 2 

Posėdyje dalyvauja vis i komiteto nariai. Iš ei lės svars tyti š ie 
klausimai: 

l. Pareigų pasiskirstymas 

Pareigomis pasiskirstyta taip: komitet~ pirmininl~as - Ant?nas 
Aleliūnas, laikinasis komendantas - JuiIJonas Ge1ga, komiteto 
sekretor ius - Rapolas Stankūnas. 

11. Darbo organizavimas 

Nutarta kreiptis į Lazdijų miesto karinį vokiečių komenda ntą , 
prašant jį atitinkamų įgaliojimų. 

R. Stankiinas 
Komiteto sekretorius 

A . Alieliūnas 
Komiteto pirmi ninkas 

Lietuvos TSR CVA, L 1613, ap. l, b. l, l. l. Originalas. Rankraštis. 

Nr. 99 

Laikinojo Sein11 apskrit ies komiteto posėdžio, 
įvykusio 1941 m. birželio 25 d., 

Protokolas Nr. 4 

Posėdyje daly\-a\·o visi komiteto nariai. Iš ei lės svarstyti šie 
klausimai: 

I. Zydų klausimas 

Vokiečių karo komendantui pageidaujant , nutarta pavo ji r:~es
niuosius viešajai tvarkai žydus apgyvendinti barak uose, esanc 1uo
se Vytaut o gatvėje. 

11. Pareigų paskyrimas 

Nutarta paskirti šiuos pareigūnus : 
l . Lazdijų policijos nuovados viršininku - Mykolą Radzev i

čiu · 
·'2. Lazdijų valsč iaus viršaičiu - .Matą Gutauską. 

. . . . . . . . . . . .. . . 

R. Stankūnas 
Sekretor ius 

A. /\li elii'inas 
Komiteto pirmininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1613, ap. l , b. l, l. 3. Originalas. Rankraštis. 
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Nr. 100 

Laikinojo SeintĮ apskrities komiteto posėdž io, 
įvykusio 1941 m. birželio 27 d., 

Protok olas Nr. 5 

Posėdyje daly vavo visi komiteto nariai. Iš eilės svars tyti šie 
klaus imai : 

l. Raporto į !(auną pasiuntimas 

Nutar ta pasi tĮS li Min isteritĮ kabinetui raportą apie Seinų ap
skrities komitelo atliktus darbus ir pra šyt i _vyriausybę fo:n:ial ttĮ 
įaa lioj imtĮ ir to l imesn ių nurodymtĮ. Raportą Į Kauną nuvezlt su
tiko pašto tarnautojas Julijona s Pakalka. 

11. Padėka 

VokiečitĮ įgulos Lazdijuose štabas, va lydamas bolšev i kų armi 
jos likučius LazdijtĮ apyli nkėse, naktį iš birželio 26_ ~-. į 27 ~- pra 
šė komitetą duoti žmon i tĮ, kurie naktie s metu vok1ern1 kariuome
nės daliniam s nurodytų reikiamas vietoves. Komiteto va rdu 
R. Stankūnas pas i ūlė šiuos kelrodžius: 

l ) į Rudam iną - Ka rosą , 
2) į Staider ius - 1 evuli, 
3) į Karužus - Krikščiūną, 
4) į Lap iškius ir P akirsn ius - Jonušką . •. 
V0kieči tĮ karo įgu los virš ininkas komitetui ir kelrodz1ams už 

gera i atliktą darbą pareiškė padėką. 

R. Stan!uinas 
Sekretor ius 

A. Al elitlnas 
Komiteto pirmininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1613, ap. l, b. l, l. 3. Originalas. Rankraštis. 

Nr. 101 

LR 
Lazd ijtĮ saugumo policijos 

Viršininkas 

Lazdijai, 1941 m. liepos 15 d. 

Nr. l 

Valstybės saugumo policijos 
Marijampolės apyga rdos ponui virš ininkui 

Siunčiu šiuos sula ikytus už komunistinį veikimą bei šn ipinėj i
mą asmen is su j tĮ bylomis bei daiktai s: 

l. Rudzinską Joną, Adomo 
2. Kuri l av ič i ų Praną, Antano 
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3. Dumbliauskaitę Gabrielę 
4. Cerniauskienę Juzę 
5. Cviklerį Vulf ą, Zuzelio 
6. Kuloka Bronių, Mato 
7. Kuloka Aleksandrą, Broniau s 
8. Targa(tį Kazį 
9. Zusmaną Motelį, Leibaus 

10. Smolena Leiba, Meilacho 
11. lvanova'itę Tatj aną. Jakimo 
12. Leviną Berelį-Leibą 
13. LiegLJ Vytautą, Sta sio 
14. l-lopą Augustą, Juli aus 
15. Klimčiauską Antaną , Adomo 
16. Lažaunyką Joną, Jono 
17. Matulevičių Aleksandrą, Juozo 

Pri e d a s *: .Minėti asmenys su jLĮ sąraše išvardintai s daiktais 

Neįskaitomai 
L. e. Lazdijų sa ugumo policijos 

viršininko p. 

Lietuvos TSR CVA. f. 972, ap. l, b. 145, l. l. Pat virtinta s nuora šas . 

Nr. 102 

Iš liudinink o A . .MATULEVJCIAUS ** parodymų 
1963 m. vasario 28 d . 

Praėjus dviem sava itėms nuo vokiečiLĮ okupanttĮ pasirodymo. 
mane suėmė ir uždarė į LazdijtĮ policijos daboklę už tai , kad ta
rybinės santv arkos Lietuvoje metais buvau Lazdijų apskrities 
pro fsąjungos pirmininkas. Mane suėmė policininkai Glin skas ir 
Mikelionis. 

Mūsų kameroje buvo apie 35 žmones, iš kurių prisimenu Laz
dijLĮ milicin inką Albavičių, Lazdijų miesto l-mos apylinkės V)'.kd?
mojo komiteto pirmininką Viktorą Paškau ską, Lazdijų bat s1uvtL! 
arte lės vedėją Opą, Lazd ijų ga i srininkų viršininką I(a lva niekį ir 
BuniškiLĮ kaimo gyventojus tėvą ir sūnų Kulokus. . 

Suimtu osius įvairiu paros laiku po vieną kviesdavo tardyti. 
Pri simenu, tardymo metu smarkiai sumušė AlbavičitĮ, Viktorą 
Paškauską, Opą ir tėvą bei sūnų Kulokus. Sumušė ir man e. Ant 
sugrįžusiųjLĮ iš tard ymo matydavome dideles mėlynes. Be to, su
imtieji pasakodavo, kad juos žiauriai mušdavo LazdijLĮ mies lo 
policij os ta rnautojai Beinoris, Kavaliūnas, Saroka, Telešius, Pa-

• Byloje daiktų sąrašo nėra . 
" MATULEV ICIUS Aleksand ras, Juozo, g im~s 1903 m. Lazd ij11 raj. !r ap ., P ag!• 

rlų k. 
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ciukonis ir Dambr auskas . Mane mušė Beinoris ir dar vienas man 
nepažįstamas policijos tarnautojas. . 

Daboklėj e mane l a i kė apie mėnesį. o po to kartu su 17 su1m
hĮjtĮ n_aktJ~s met_u _i švežė. į _ Marij ampolės kalėjimą . Pri simenu, 
tada isveze Opą ir tevą be, sunų Kulokus. 

ADS R fon das, r. 140, l. 29-30. 

Nr. 103 

Iš P. PACIUKO NIO * parodymų 

1963 m. sausio 23 d. 

Kai į stoj au į LazclijLĮ miesto policij ą , man paskyrė vieną mies
to kvarta lą, kurį sudarė Kauno, š iaulitĮ, Dumblio, Dzūkų gatvės 
ir Miesto LauktĮ dalis. 194 1 metų rugpiūčio-rugsėjo mėnesiais 
policijo s nuov ~da iš Lazd ij~Į saugu mo policijos g_a_vo tarybi~i_ų 
aktyvistų sąrasus. Gyvenusms mano kvartale tur eJau su imti tr 
pristatyti į policjj ?s nuovadą. Ji_e~ s -~uii:nti buv? sudaryta polic!
ninkų grupė. Prt stmenu, kad su,_mtneJo 1r„Lazd1JtĮ ~a_ugumo .P.~lt
cijos valdininkas Ąleksas K~raltus, ~azd1Jų ~p_slmttes pol_telJ?S 
vado Albino Kar aliau s brolt s. l akti mes uzeJome pas š 1 a ul1LĮ 
gatvės gyve ntoju s Antaną Klim~i.ausk<Į _ir __ A_ntaną Vi_tlipą, 1940-
1941 metai s tarnavusius Lazd11ų mil1c1J0Je, bet JLĮ nerad ome 
namuo se. Tą pači ą naktį suėmėme SiaulitĮ gatvės gyventoją 
Zigma Plitniką, o paskui Kaun o gatvės gyventoj ą Kostą Žilinską, 
kurie ·buvo dirbę milicij oje. Plitniką ir Zil inską nuvarėme į poli
cijos daboklę. Jie vbuvo sa~_gumo policij?.~ žinioje_. Vėlia~ gird~
jau, kad juo s išvezė į Marijamp oles l<a leJ 1mą. Z1l1nską, kiek prt
simenu, paleido. Plitnik o ir Vitlipo_ l_ik_imo nežinau. •V • • 

1943 metLĮ rudenį kartu su poltcmrnku Ju ozu Zdansevtc1um1 
suėmiau Laz dijtĮ gyventoją Bronit) šadeikį. Jis buvo komjaunuo
lis ir slapstėsi. Kai policininkas Zclansevičius pranešė apskri ties 
policijos nuovad os viršininkui ".'-1.~inui Augu?tin av_ičJ~i: kad ~a z~ 
dijuos e pasirodė šadeikis, p~ltc_1Jo~ . nuovaaos_ v1rs1mn!~as ~1ep_e 
man ir Zdansevičiui naktį patilmntt JO namus 1r radus JĮ su1mt1. 
Sadeikį rad ome pa s is lėpusį rūbtĮ spintoje. Jį atvedėme į daboklę. 
Po to jį išvežė darbam s į Vokietiją. . . . . . . . . . 

Tą patį rudenį aš, Ju ozas Karosas 1r kilt_ pol1c1_~11:lrn1, ~\lbm~, 
Augustinav ičiui įsakius, na ktį nuvykome Į Buntskttį kaimą ir 

suėmėme Eduarda Kuloką. Jį iš policijos claboklės išvežė darbams 
į Vokietiją. Su k.itais policininkais ~uėm_i~u vf;Įe_k riimĮ_ l~~imo gy
ventoju s Mikuliną ir Muravjovą. Ir JUOS 1sveze ! VoktebJą. 

ADSR fondas, r. 140, l. 20-22. 

• PACIUKONIS Bron ius , J ur gio . gimęs 1913 m. L azdiJ11 raj. Ir np .• Stalderit J k. 
1939-1910 m. Vilniaus mies to po licijos Vili nuovados polici ninkas. Suimant dirb o J ur• 
barko tarpkolūkinėje s ta tyboj e . 

155 



Nr. 104 
Iš liudininko J. ZDANSEVICIAUS * parodymtĮ 

1963 m. vasario 13 d . 

1941 mettĮ spalio mėnesio pabaigoje miesto policijos nuova
dos viršininkas Braška ir policijos vadas Kara lius pranešė poli
cininkams, kad kitą dieną ]<atkiškėje būt11 iškastos dvi duobės 
po 80 m ilgio, 3 111 p ločio ir 2 m gylio, nes turi atvažiu oti kaž
koks dalinys šaudyti žydų . Pirmiausia gavo nurodymą seniūn ai. 
Tam reikalui jie turėjo suvaryti žmones iš ap l inki ni tĮ kaimų ir 
Lazdijt), o policininkai - prižiūrėti, kad greičiau kaslt1. Į !(atk iš
kę buvo suvaryta apie 200 žmonitĮ . Kasti pradėjo vidurdienį, apie 
15 val. DuobiLĮ išmieras nurodė miesto policijos nuovados virši
ninkas Braška ir vyresnysis vachmistras Paciukonis. Aš nuo pra
džios buvau ten, nes reikėjo prižiūrėti, kad nepabėgit) žmonės. 
Duobes kasė maždaug 500 m nuo baraktĮ, kur laikė žydus. J as 
ba i gė kasti apie dvyl iktą valandą nakties . Kitą dieną nešaudė, 
nes neatvažiarn dalinys . .Maždaug po savaitės vė l pra nešė, kad 
atvažiuosiąs dalinys. Viską p a ruošė, žmones, tu rėjus i us užkasti 
lavonus, su\·arė prie duobitĮ, bet da linys ir vėl neatvaž iavo. Po 
trijLĮ-keturių diem1 miesto policijos nuovados viršin inkas Braška 
pranešė policininkams, kad rytoj tikrai šaudysią žydus, ir li epė 
visiems susirinkti. Braška pasakė, jog reikės padėti kar eiviams 
šaudymo melu ir kad paskui duos degtinės. Kas negalės šaudyti, 
stovės sargyboje. Su kareiviais atvyks vok iečiai, ir jų įsakymus 
reikės vykdyti. 

Kitos dienos rytą visi Lazdijų policininkai nuvyko į !(a tkiškę 
prie duobit!, o paskui prie baraktĮ. Ten buvo Braška, kiek vėliau 
atjojo policijos vadas Karalius. Braška ir Pa ciukonis nuėjo į ba
rakus pas žydus. Tuojau sugrįž~s Paciukonis pasakė, kad žydai 
labai rėkia ir liepė mums nesirodyti. .Mes stovėjome už kalneli o. 
Nuo barakų pusės girdėjome didžiulį triukšmą. Greit pamatėme 
plent,:1_ nuo Alyta_us atvažiuojantį autobu są. Į Lazdiju s autobusas 
nevaz1a\'O. ~t9_l1 barak~ autob~sas su_stojo ir iš jo išlipo apie 
ketvertą vok1ec 1 tĮ kannrnkLĮ, vienas lietuvis karin inkas ir 20-
25 kareiviai. Vokiečia i buvo apsirengę savo kar iuomenės unifor
ma, lietuviai - buvusios buržuazinės Lietuvos kariuomenės uni
forr:1a. Yis_i jie t urėjo auto~ alu_s. Kareiviai atėjo pr ie ba ra ktĮ ir 
tuo1au eme varyt, zydus. Isn k1avo daugiau negu 200 žmonit). 
Vokieči~ i pa!_eikalavo_ atiduoli pinigus ir auksą, 0 taip pat žie
d~s, la1krod.z1u~ ir lotas br~ngenybe.s. Kareiviai ir dali s polici
nrnktĮ (J~nc1uhs, _Pac1uko~1s, Jo~uska, paga lbinis policin inkas 
Velepolsk1s) nuvare grupr zydtĮ prie duobių ir suša udė. Po to nu
varė dar tris tokias grupes žydtJ. Prie duobitĮ žydus nurengė, 
o paskui suša udė. Drabužius suvežė į barak us. 

ADSR fondas, r. 140, l. 42-44. 

• ZDANSEVJCI US Juozas, Juozo, gimts 1900 m. 
Scinų aps., 8ubeli1i k. 19-16 m. tarybinio teismo nuteistas. 

Lenk ij os L iaudies Respublikoje . 
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LEIPALINGYJE 

Nr. 105 

Iš liudinink o P . JANKELI ONO * parodymų 

1944 m. rugpiii.čio 6 d. 

Raudon ajai Armijai traukianti s, ša ulys Budrevičius slapstės i 
miške. Kad a į Leipalin gį atėj o voki ečiai , ji s nedve joda mas užėmė 
policijos nuova dos viršininko postą. 1941 m. birželio 26 d. Bud
rev ičius atėjo į mano butą ir ėmė klausinėt i ap ie kažkok ius sla p
tus dokumentu s. Aš at sa kiau, kad tokių dokumenhĮ net uriu. Ji s 
i švertė mano dokumentus ir knygas ir pasiėmė da l į li teratū ros , 
o dviem policininkams įsakė nuvesti mane į policij os nuovad ą. 

Leipalin gio policijos nuovado je mane l aikė apie ket ur ias sa
nites ir per tą laiką kvietė tard yt i penkis kartu s. Tri s kartus tar
dė Budrevičius. Jis buvo grubu s, kalt ino mane pr iklau sa nt Ko
munistų part ijai. Vieną kartą man e kvotė Varnas . kuris pasi sakė 
esąs ,.prokuroras", kitą kartą kvotė policin inkas Suva lskis. 

Vienoje kameroje su manim i sėdėjo Tarybq va ldžios meta is 
buvęs apskriti es milicijos viršininkas Ant anas P auliukas, Leipa 
lingio milicijos viršininkas Zukas, Jonas Sim anskas, J onas Va ilio
nis ir kili. Kasdien į kamerą atei davo girtas Budrevičius ir tyč io
josi iš suimtųjtĮ. Ji s mus kra tydavo ir jeigu rasdavo taba ko ar 
maisto, mušė. Budrevičius mus išre ngdavo , prip ildavo į kamerą 
Yandens ir versdavo mus gu l ėti ant šlapitĮ cemenlinilJ grin dlJ. 
Budrev i čius atsiuntė į mūsų kamerą pro vokato rius - Leipalin gio 
gyventoją RektĮ ir vieną gimnazistą, bet mes iš karto supratome, 
su kuo tu rime reika lą ir jtĮ sa ugoj omės. 

Pri eš i šsiunč i ant man e ir kilu s suim tuosius į Lazd iju s, mums 
telefono laidais suveržė ran kas ta ip smarkiai. ka d jos suti no. 
Budre\· i čius mus perdavė vokieči ams suša udyti. Vokiečiai mu s 
susodino į dengtą mašin ą, kuri oje anksčiau buvo vežami karo 
bela isviai raudonarmiečia i. Mašino je pastebėjau kraują ir ·kan
kinimo prietai sus. Vokiečiai mus nuvežė į BeržinitĮ kaimo kapines. 
Ten susta bdė mašiną, a tidarė duri s ir parodė kapines , o pask ui 
nuvežė į Laz dijLĮ kalėjimą . Iš ten mu s paleido. Einant į n amu s, 
kelyje mus suėmė Veis iejtĮ policininkai ir perdavė Budrevičiui . Ji s 
tyčiojos i iš mūstĮ ir vėl išsiuntė į Laz dijus . 

ADSR fondas , r. 147, l. 15- 16. 

·<:ifirn: ~~\NKE LI ONAS Pr,rnas, Vladislovo, gi mfs 1906 m. Lazdijų rnJ .. Miškinių ap .. Jur• 
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Nr . 106 

Iš liud i ni nkės A. DELIAKAITf:S * parodymų 

1958 m. rugsėjo 29 d. 

Aš turėjau brolį Petrą Deliaką. 1940- 1941 metai s ji s buvo 
mokesčių in spektori us. . . 

Kai fašistinė Vokietija užpuolė Taryb1! SąJungą, bro lis trau
kės i kartu su tarybiniai s kariais, tačiau, Yokiečių ka riu omenei 
pa stojus kelia, evaku ot is nebega lėjo. Po dienos kito s ji s grįžo 
pas mane , bel , bijoda mas ilg iau likti namu ose, i šėjo. Po di enos 
s užinojau, kad brolis slaps tos i pas Kara lina vo vienkie mio gyven
toją Liudviką Dimšą . Norėdama pama iti nti brolį, nuėj au pas jį . 
Ka da pakviečiau brol į namo, Dim ša pasakė, kad ir pas jį ga lįs 
pa va lgyti . Dar trumpai pasikalbėjusi, susiru oš iau į Leip alingį. 
Išėj usi iš v ienkiem io, pamačiau automašiną su sėdinčiais vo l<ie
čių kareiviais . J oje buvo ir Raudonikių kaim o gyve ntoj as J uozas 
Cik anas. Maš in a pasuko į Dim šos sodybą. Aš tada n ieko blog o 
nep aga lvojau ir nuėjau toli au. Tik sugrįžu s i į Leipalingį, su ž ino
j au, kad Dim šos ūkyje man o brolį vokiečia i sušaudė. Aš supr a 
tau, ka d Ju ozas Cikanas pranešė vokiečiams api e jį. 

Ap ie Cikaną žinau, kad bur žuazij os valdymo metais Lietuvo je 
jis priklausė šaulių organizacijai ir turėjo savo ka lvę. 

ADSR fondas , r. 147, l. 49. 

k~s t DELIAKAITE Albina, \" inco, gimu si 1911 m. Lazdijų raj ., Saulėnų ap ., Dubra v i~ 
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l MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE 

MARIJAMPOLEJE 

Nr. 107 

Marijampolės apskritie s viršininko 
Įsakymas Nr. 4 

Sk elbiu Marij ampolės mi es to ir a ps krities gyventojų ž iniai, 
kad nu o š io įsakymo paske lbimo di enos 

I. Zydams draudži a ma : Marijampolės m ies te - laisvas vai kš 
č i ojimas š iomi s gatvėmis: Vytauto, Bažnyčios, Donela ičio (Vilka 
viš kio), P etro Arm ino ir Dariaus-G i rėno. 

Į da rbo v ietes ir kitas rinkimosi vietas žy da i privalo vy kti ša -
lutinėm is ga tvėmis. • 

Vi soje apsk rit yje -
l. Lanky ti v ieš as v ietas: maud ykles, m iesto so du s, kav in es , 

baru s, va lgy kl as, bib liote kas ir pana š ias įs taigas. 
2. Supirkinėt i mai s to produktu s gatvėse, turgavietėse, ki e

muo se bei keliuo se. 
Ma is to produktu s, o taipgi ir kitu s reikm eni s, žy da i gal i pirk 

ti s tik miesto burmi stro a r valsčiaus v irša ičio specia liai nu ro dyto
se krautuvėse arba bendro se krautuvėse paskir tomi s va land omis. 

3. Na ud oti ne žydus savo asmen ini ams d arba ms ir pa tarn av i
mam s. 

II. Zydai įpa re i goj am i: pa s igaminti ir neš ioti žydų tauti nį 
ženklą - šeš iakampę žvaigždę. 

Zvai gždė neš ioj ama ant ka iri osios krC1t inės pusės ir ant nuga 
ro s vidurio. Zvaigždė d aroma iš ge ltonos medžiagos. 8- 10 cm 
lygiašonių trikampitĮ l i nijtĮ ilg io ir įsiuvama ant virš utin io rūbo. 

Sį ženklą pri va lo neš ioti žy dai , be amž iaus ir lyti es sk irtumo, 
nuo š. m. liepos mėn. 18 d., 8 val. 

Vi s i n epas iženkli nę š iuo ženklu žy dai bus s uimami ir ta lpina• 
mi kalėj im an. 

III. Nep ild anti eji š io įsakymo žy da i bu s bau dž iam i. 
IV. Įsa kymas ve iki a nuo jo pask e lbimo dienos. 

V. Goštautas 
Apskrit ies viršininka s 

Marij ampolė, 1941 m. l iepos 15 d. 

,,Na uja Gadynė", 194 1 m. liepos 19 d., Nr. 8. 
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/ 
Nr. 108 

Iš \' . URBANAVICIAUS * parodymų 

1944 m. grnodžio 2 d. 

2ydų šaudymą Marij ampolės karei,·init/ rajone organiza,·o 
vokiečiu okupacinė ,·aidžia 1941 mett1 ru gsėjo mėnesį. Prasidė
jo nuo· to. kad policijos nurodymu visus J\l\arijampolės miesto 
žydus i švarė iš jų namų ir buitį. žydams leido p_asiin~ti tik_ r_ūbtĮ 
ir maisto. Juos uždarė į kareiYinitĮ arklides. Neuzt!go Į kare1v111i11 
teritorij ą atvažiavo sunkYežimis su vokiečiais automatininkais, 
o įkandin jo - lengvoji mašina su /llarijampolės apskrit!es vir
šininku Goštautu ir jo padėjėju Klimav ičiumi. Kariu su Jais at
vyko dar vienas vokietis. Atvažiavo ir iš slapiosios policijos. žy
dus apie·kojo, atėmė iš jų vertingus daiktus, o pačius išrengė, 
palikdami tik su apatiniais baltiniais, ir po 100 žmonių nuvarė 
prie jų pačių iškastų duobių-tranšėjų. Pasmerktuosius privertė 
gulti į duobes kniūpsčia, o rnkiečių automatininkai juos šaudė. 

Per parą sušaudė visus žydus. 

ADSR fondas, r. 37, l. 84. 

Nr. 109 

Aktas Nr. 

Ypatingosios vokiečių padarytiems žiaurumams ir sunaikini
mams tirti Marijampolės apskrities komisijos, susidedančios iš 
pirmininko Pr ano Grincevičiaus, pirmininko pavaduotojo Antano 
Jasiūn o, narių - Stasio Naujalio (Kompartijos atstovo), Bene
dildo Balsio (NKVD atstovo). inžinieriaus Jurgio B azevičiaus , 
inžinieriaus Povilo Railos, agronomo Viktoro Lapinsko, agrono
mo Prano Kriščiūnaičio, gydytojo Igno Morkeliūno, gydytojo 
Sergiejaus Raulinavičiaus, Antano Požėlos, kunigo Jono Gutara
vičiaus ir mokytojo Viktoro Katiliaus,- 1944 m. spalio 6 d. su
rašytas sekantis aktas. 

Kadangi 1941 m. rugsėjo l d., taip pat ir vėlesnėmis dieno· 
mis, vokiečių organizuoti ir vykdyti masiniai žudymai Marijam• 
po lės kareivinių rajone m irsto gyventojams yra visuotinai žino· 
mi ir gerai atmenami, tai Komisija tuoj nuvyko į žudymų vietą 
fa ldtĮ konstatuoti. Vietoje buvo rastos visiškai aiškios naudotų 
žudymo griovių žymės: dviejuose buvusios šaudyklos laukeliuose 
tebematomi daugiau kaip 3 m platumo ir apie 70 m ilgumo aštuoni 
griovių įd~bimai, žemei suslūgus; jie bent kiek apaugę ryškesnio 

.. • URBANAVICIU S \'i~c~s. Ju;glo , _glmcs 1901 m. Kapsukc. Duv . šaul ys, promon lnn1 
P;ek ,ų p~rduotuvės savini nkas. Vok1cč1ų fašistų okupacijos melais M ar ljamp oli!s val s• 
čIaus po!Jcfjos nuovados (punkto) pol icininkas. 
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žalumo žole taip, kad sudaro aštuonias ryškesnio ža lumo Juostas 
Sešupės pakrantėse. Komisija nustatė, kad įvykit/ liudininktĮ yra 
labai daug: keli šimtai prievarta anuomet surnrytų kasėjų, kelios 
dešimtys kareivinėse dirbusių slatyb i ninktĮ-mu rininkų ir kelios 
dešimtys vogčiomis įvykius stebėjusitĮ visai pašalinių žmonių , iš 
tolo mačius ių pro tveras, nuo namų slogtĮ ar aukštesnitĮ apylin
kės v ielų . Parin kimas nuo miesto nuošalios ir žemumoje esančios 
žudymo vielos, o taip pat dvi e ilės ginkluotų sargybų vietą su
panči uose stačiuose upės krantuo se,- visa tai negalėjo užtikrinti 
žudynių slaptumo. Kadangi žudomųjų sugabenimas buvo vykdo
mas viešai, o šūvių garsai (iš dalies ir pasmerktųjų klyksmas) 
buvo iš toli girdėti , tai galiausiai įvykių liudininkais virsta visas 
Marijampolės miestas su apylinke. 

Komisija todėl pasitenkino, surink dama liudijam uosius pa
reiškimus vien iš š ių vietos gyventojų: lv\aksimovo Jur gio, Juo
deškos Juozo, Varno Jono, Bartuškos Kazio sen [ojo], Bartu škos 
Kazio jaun [ojo], Vaškelio Kazio, Lapinsko Vinco ir Svirmickie
nės Zuzanos. 

Remdamasi savais (vietą apžiC1rinėjant matytais ir iš liudini~
ktĮ patirta is) duomenimis. Komisij~ .~ usta tė,_ k3d 1_941 m. rugs~
jo l d. ir vėlesnėmis _di_e~om.is _vok1ec1~ pa_re,~~nų 1~aky:11u _,\\ar~
jampolės miesto k~ re i v1111ų sl_ait; . a ts1rem?a~c1ame Į Se~up_es u~
s isukimą, buvo susaudyta ap~e 1000-8000 -~ydų t_~utybes_ Ir a_p,e 
1000 įvairių tautybių gyventojų, sugabentų is M~nJampoles m,~s
to ir iš apskrities. Komisija nustato, kad kasimo darbą atltko 
prievarta suvaryti žmonės; šaudymą vykdė Yokiečių paskirti po
licininkai ar šiaip vokiečiams parsidavę asmenys, bet jų raginto
jais, įsakinėtojais ir pavy~džio rodytojais b~v~ vokiečiai. Pa
grindinė ginklo atspara (v ietą apsupęs paskut1111s sargybtĮ ratas) 
buvo suda ryta iš vietinės vokiečių komendanti:1ros žanda rmerijos . 
Zudymą vietoje inst ruktavo ir vedė taip pat vokiečiai. 

Komisija, remdamasi liudininkai s, toliau nustato , kad žudy
nės buvo vykdomos retu žiauru mu. Zudomieji buvo guldomi 
kniūps ti į griovius eilėmis, o nuo krantų automat iniais ginklais 
šaudomi ir užberiami dviejtĮ kastuvtĮ stor io žemės sluoksniu Yir
šum kiekvienos eilės. Zudynės tęsėsi nuo 10 val. ryto iki 4 va l. 
vakaro. Iškart išžudyti vyrai , vėliau - moterys, vaikai, įYairūs 
ligoniai. Į griovius _pasmerl~tieji_ buvo va:omi p!rm~ iškr_ė~ti ir 
palikti vien su lyti deng1ama1s apdarais. Pop1etyJe, na1k111ant 
moteris ir vaikus, nebūta nei noro, nei galimybės žiūrėti vokiečių 
pasirinktos žudymo tvarkos: žmonės tie iog krūvomis bu\·o su
stumiami ant kruvinos ktlntĮ e ilės, dažnai kastuvais bei guminė
mis buožėmis triuškinant kūdikitĮ galvas. Ant kiekvienos iš dvie
jtĮ-lr ijtĮ e i li ų griovyje maža buvo tuomet ri:1pinamasi užberti 
žemės. Mora l inės žudomLĮjų kančios prie cluobitĮ, duobėse ir parą 
mirties išlaukus žmonitĮ prigri:1stose kareivinių arkl idėse turėjo 
biHi ypatingai baisios: didelė jtĮ dalis buvo apimti stebinančios 
apatijos ir paklusnumo, savotiško dvasinio apalpimo ir kraštuti-
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ni škos rez ignacijo s. Komisija nu sta lo, be to , kad. esa nt žud ika ms 
did ele dalimi įvykių dieną nus i gėrus iems, ga l trečdal is žudomųjų 
į gr iovius pat eko apalpę, v isa i gyv i ar tik s un kia u s uže is ti. Ypač 
kūdik it!, dėl jų •kūno smulkum o, turėjo patekti į g rioviu s nema ža 
visai gyvų. Tokius juos trempė g ri oviuos e vok iečitĮ žu clik tĮ čeba
tai , tokiu s juo s pridengė ir žemė. Liudinin k11 parod ymai s, v isų 
aštu onių griovių talpumas buvęs mažda ug vienodas: 2 m pločio 
du g ne, 3 m pločio vir šuj e, mažd aug ( dė l pas itaikiusių akmenų) 
2 m gy lio ir 70 m il g-io. 

S iuo aktu padar ytu s s pre ndimu s Komi sija tvir tin a prid ed ama is 
li udytojų par eiškim ais ir s avo pa ra ša is. 

Komis ijos p irm in inkas 
Komi s ijos nariai: 

Marij ampo l ė, 1944 m. spalio 6 d. 

Parei škimas 

P. Grincevičius 
A. Jasiūnas 
A. Požėla 
S. Raulinavičius 
P . /(riščiii.nai tis 
J. Bazevičius 
S. Nau j al is 
/. Morlieliū.nas 
J. Gutaravičius 
V. La pinslws 
V. I<:.atilius 
P. Raila 
B . Balsys 

Aš, Maks im ovas Jur gis, Teodoro, gyv. Marijampolės mi este. 
Kudir kos g . N r. 18, gimęs 1907 m. , 1944 m. lapkričio 4 d. buvau 
paprašytas Vokiečių žia urumam s ir suna ikinimam s tirti komisijos, 
kad papasakočiau , ką žinau ap ie vokiečitĮ sure ngtas žudyn es Ma
rij ampolėj e. E su Marij ampolės mie s to gyve ntojas nuo 1931 metų, 
kilęs iš Ukmergės . rusų tautybės, iš profes ijos mūrininkas. Esu 
pats matęs ir girdėj ęs š tai ką. 

1941 m. rugsėjo l d. , pirmadienį, v ad in asi, di džitĮjLĮ vokiečitĮ 
surenghĮ Marijampolėje žudynių dieną, pri vers tas da lyvava u gr io
vitĮ užkas ime drauge su pora š imtt 1 kihĮ suvarytLĮ miestiečių. 
Pradėjus griovių ka s imo darbą, atvyko vokiečiLĮ kom endantas, ly
dima s sav o svitos ir vokiečių va ldžios pastatyto Marijampolės 
apyga rd os tarėj o Goštauto. Trump ose kalb ose įrodinėjo ji e s uva 
ryt ies iems, kodėl reikia žyd us išž udyti. Ne užilgo (api e 10 va lan 
dą ryto) pa s igir do švilpuko ženklas, ir nuo kalne lio link š la ito 
prie šešupės pradėj o lei stis va romi pa smerkti eji žydų tautybės 
žmonės. Jauni vy rai le ido s i nu o kareivin ių arkli džių rikiuotėj e 
visa i nuog i. Varant taip pat pusnu oges moter is, vaik us ir sen iu ~, 
rikiuotės tvarka, a išku, sui ro. Varomiej i buvo da užom i kastuva is 
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ir bet kuri omis tu ri momi s pr iemonėmi s. Vyra i buvo varomi bū 
ri ai s po 200- 300 žmoni t!, mote rys be i va ika i - po 300 - 400 žmo
nitĮ. Nuo ka ln elio jie leidos i šaukda m i, dejuodami, tary tum sutar 
tin a i g iedodami kažk okios tikybi nės giesmės melod i ją. Apl inku i, 
Sešupės kr ant uose, stovėj o dv i sa rgybos ei l ės: paskutin iąją e il ę 
sudarė vien vokiečiLĮ ža nd arme rija su ranki niai s ku lkosva idžiais . 

Zudymą vykdė nu o gr iov i tĮ kra nttĮ; gr iovi uose turėj o kniūpsti 
sugu lti , turėdavo sug ulti patys pas merkt ieji . Vėliau, žudomLĮj tĮ 
p aklu snum ui pairu s , žud omi eji buvo j ėga, mu š imu nustum iam i 
į gr iov ius, o nuo kranttĮ, vok iečiLĮ sm og ikams čia pat vadova u
j ant ir siauči ant, lėkė aut om ato kulkos į pasmer ktuos ius . Did ele 
d a limi buvo nau doj amos sprogstam os kulkos. Tačia u geras treč
dali s, jei ne pusė, p asmerktųjų buvo užversti žemėm i s dar su gy 
vybės ženkla is. Marij a mpolės mies to va l s tybi nės preky bos dir ek
toriu s Sub ockis , gulėdamas po žemės s luoks niu su per ša uta krū 
tin e, pa si kėlė ant ra nkLĮ iš po žemės ir paprašė ba ls u prib a ig t i, 
nela idoti gyvo . Kadan gi žud ikai buvo daugiau ar ma ž ia u g ir ti, 
ta i netaiklū s šūviai užmu š da vo t ik dalį užkasamtĮjų . Suv ežamus 
ligotuosius ir silpnapročius ties iog versdavo gyv us ant nu žu dy
tųjtĮ . Su žei s tu s a r vi sai da r g yv us daužė kas tu vais per ga lvas 
taip, kad nuo smūgio ištykšdavo aky s ir smeg eny s. P er suver s
tu os ius gri ov in gyvus, negyvus ir mirštančius laipio j o, mindė če
batai s. Pradž ioje buvo laikoma s i tva rko s : gr iovyje sugul domos 
dvi - tr ys nužudyttĮjLĮ e il ės, kiekvie na eilė užklo j ama žeme per 
porą kasluvtĮ. Tačiau perėjus pr ie ba is iai s ba lsa is klyk iančitĮ mo
tenĮ ir vaiktĮ , š ie buvo verčiami gr iov in, tie siog užmu ša m i, vos 
ant v iršaus teužp ila nt žemės. Saukė lyg iai kran te s tov in tys, lygia i 
ir užkas t iej i. J au ba ig us kasimą, žemė s i ūbavo, ki lojos i - tai duso 
ir kankino s i gyvie ji. Zemė bangavo, k ilojosi ir rytojau s dien ą, ka i 
suvarė gr iovi tĮ ap tva rkyti. 

Tai, ką iš gy venau tą ba isią d ieną, neužmi ršta ma . Tebes tov i 
akyse žud ikai, kurie ga isrininkų a tvež tu vand en iu p lovės i kr auj u 
apti š ku s ius ve idu s, d rabužius, rankas . Visa, ką č i a pa pasak ojau 
ir pali ud ij au, tvir t in u savo parašu . 

J. Maksimovas 
1944 m. spalio 4 el. 

TSRS CVSRA , f. 7021, ap. 94, b. 424, l. 4- 5, 17. 



BALBIERISKYJE 

Nr. 110 

Marijampolės apskr itie s policij os 
Balbi e riš kio nuovad os virš ininkas 

1941 m. liepos 3 d . 

S u 18 suimtLĮ asmenų. 

Valstybės saugumo Marij ampo lės apy g ardos vir š inin kui 

Pri siunčiu Tam s tos parėdymui Balbieriškio mi es telio ir va ls
čiaus suimtu osiu s komun is tu s: 

l) Direktorovičių Berelį, 2) Balkelį Juozą, 3) Leonav ičių Si
maną , 4) I gnatavič iL! Antaną, 5) I gnatavičių Kazį, 6) Smolskį 
Antaną, 7) Dembrovą Teve lį, 8) S imonerį Smuilą, 9) Azenbergą 
Srolių, 10) Azenbergą Leizerį, 11) Vaicekauską Stasį, 12) Mie
l i auską Antaną, 13) Naujavič it! Petrą, 14) DiškevičiLĮ J uoza, 
15) Kleimaną Zelmaną , 16) Vaicekauską Praną, 17) Naujalį 

0

* 
Petrą ir 18) Lukauską Praną. 

P riedas **: 18 suėmimo protokolLĮ. 

K. Deguti s 
[L.] e. nu ov ados vi ršininko p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 9i2, ap. l, b. 245, l. 4. P atvirtint as nuor ašas . 

Nr. 111 

Ma rijampolės apskr it ies 
Bal bieri škio policij os nu ovados 

Vir šininkas 

Vi s a i s lapta i 

194 1 m . rugpiūčio 22 d. 
Nr. 3. SI. 

P onui Poli cijos departa ment o dir ek toriui 

Raportas 

I Tam s tos , p. direktoriau, si. raštą Nr. 3 pra neš u, kad Bal bie
ri šk io policijo s nuovada suėmė ir perdavė Prienų žydų get ui 
100 žydų vyrų ir šešias žydes moteris. 

Dab arti niu laiku, e inant Jūsų aplinkraščiu, B albierišk io mie s
tely yra l ikę lik du žydai vyra i,- tai me dici nos gydyto j as Bi e lockis 
ir odų fabriko chemikas Icikovič ius J ankelis, be kurio nega li odLĮ 
fabri ~as dirb t i, o j am pakai to šiuo la iku nerandama. 
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Nuovados vir š ininka s 
[Par ašas neįskaitomas] 

Lietuvos TSR CVA, f. 683, ap. 2, b. 2, l. 77. Originala s. 

• Bu v. Ge,:ulių vis . vykdomojo komiteto pirm inink as , suša udyta s . 
•• Byloje ncra. 

GUD ELI UOSE 

Nr. 112 

Iš liud ini nko J . VALAI C IO * parodymų 

1944 m. spali o 14 d. 

Ka i tik hitlerinink ai okup avo Lie tuvos TSR, Ski rka ta po jų 
bendri ninku . Būdamas ba il LĮj ų partiza nLĮ būryje, j is a ktyv iai da
lyvavo, s uimant tary bini us a ktyvist us. Aš mačiau, ka ip Sk irka su 
ėmė man o tėvą komunistą Juozą Va l aitį, b rolį komjaunuolį Joną 
Valaitį, komunistą Sapirą iš Ąžuo lų Būdos, kurį vė li a u sušaudė 
Marijampo lėje, komunistą Feli ksą Simokaitį iš ĄžuolLĮ B ūdos, 
komuni stą Juozą Kačevič i ų iš Ąžuol LĮ Būdos, kurį Skir ka lab a i 
sumušė ka stuvu, komunistą Adomą Ruškį iš Ąžuolų Būdos, ko
munistą, Marij ampolės kalėjimo p rižiūrėtoj ą Kazį Mozūraitį , gy 
venusį Ąžuol LĮ Būdoje, Marij ampolės kalėj imo tarnautoją Tarybų 
va ldžios metai s Aleksą Paplauską , kitą m a no brolį Viktorą V a 
l a itį, Ta rybų va ldž ios meta is tarnavusį 1v\arijampolės kalėj ime. 

Zinau, kad Skirka suėmė ir sušaudė pen kis kom uni s tu s , ba n 
džiu si us patekti į rytiniu s Tarybų Sąjungos ra j onu s . Ta i įvyko 
1941 m. birželio 22 d., dar pri eš vokiečių atėj imą. Ji e mūstĮ kaimą 
užėmė kitą d ieną . Skirka sušaudė ši uos žmones: komunistą Jus
tiną StankevičitĮ ir j o žmoną komunistę Aldoną Stankevičienę iš 
ĄžuolLĮ Bi:idos, komunistą Juoz ą Urbanavič itĮ , j o žmoną kom un is
tę Magdę Urbanaviči enę iš ĄžuolLĮ B ū dos ir komunistą Juozą 
Bend inską iš DidžitĮjLĮ Zariški LĮ kaim o. Išvardintiej i bir želi o 22 d ., 
va kar e, norėdami evakuoti s, visi kartu išva ž iavo ark liai s. P ake 
liu i juo s sulaikė Ski rka , K:unig onis, Deg uti s ir vie toje sušaudė. 

ADSR fondas, r. 26, l. 83- 84. 

IGLi š KH I UOSE 

Nr. 113 
Marij ampolės apsk ri ties 

Ig liauk os policijos pu nkto 
Vedėjas 

1941 m. liep os 4 d . 

Ig li škė lių nu ov~ dos polici j os v irš ininkui 

Raportas 

P r is ta tau Tamstai du protok o lus ir vieną nutarimą a pie su la i
kytu s įtartinus as meni s, apie kuriu os du odama s trumpa s a pra š y
m as: 

l. M a rd osa Ju ozas kalt in amas kaipo veikėjas komun is tinės 

• VALAITIS l(az ys , Ju ozo, g lm~s 1917 m. !(ap suko raJ ., Gavaltuvo s ap ., Didžiųjų 
Zarlšklų k. 
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veikl os, ku r is yra sula i kęs pil. _Lietu_vninką Juo~ą, . gyv. Igli a u
ko s k., ir ra s tas do kum ent as , kuris p rid edamas pt te t aporto. 

2. Labut is J ur g is kaltinamas viStĮ komunistų bendr a da rbiu ir 
renk am as į jų organi zac ijas . 

3. Isod a Antanas kaltin amas buvęs da r~!n~nktĮ p_r_o f?_ąjungos 
sekretoriumi ir pasta ruo ju laiku buvęs šaka ltsk1ų s e111un1Jos vyk
domojo komit eto pirmininku . 

4. Vaz nys Andrius kaltinam as ka ipo nuo senų laiktĮ kom u
nistin e veikla ir pasta ru oj u laik u buvęs Ig liauko s seniūn ijos vyk
domoj o komit eto pirmi n inku. 

5. Jak obs onas Iclrns kaltinamas kaipo komunisttĮ bendradar
bis ir pas taruo ju la iku buvo jų įsteigto kooperat yvo vedėj as . 

6. Kova lsk is M ote lis kaltinamas kaipo nuo se nt! laiktĮ komu
nistų iždininka s. išmokėdavo a lgas už i škė limą raud ono s vėl i avos 
išdu odavo reko mend aci ja s as menim s, kurie ga udav o au kš ta~ 
t a rny bas . 

7. Koval skis Ra chrn ilis kaltinamas šnipinėjime ir įskund ime 
da ug piliečių, kuris turėjo ryšį su Komunistų (bolševikų) partija. 

8. Kova lsk is Aronas kaltinamas kaipo laikęs mitin g us važi
nėj ęs po kaimus ir agitavęs žmon es gindamas komun istus ir Sta
lino konstituciją. 

9. Kovalski s Kazys kaltinamas prieš tai ir daba r sk leidžiant 
P! a_many t_us g~nd~s, kad . Raudonoji Armija netrukus vėl at eis, 
1sp1aus visus sa ul1us-parbzanus. 

. l O. Raku t is Antanas. kalti _nama~ Komunistų (bolševikų) parti 
JO S pa stat )'.tas_ ~ast a ruoJu laiku Z1vavodės seniūnijos vykdo m ojo 
kom iteto pmnmmku. 

_l_l. - ~ačkelis Ju ~zas ka !iinama s taip pat paskirtas živavodės 
semum1os v~,kdomo Jo komit eto sekre toriumi pastaruoju laik u. 

_12. Bu lot!~n~ . Ma:ė ka ltin~~ a kaipo gimininga kom un ist ui 
Igliauko s m1!1~tt1tt1½u1 Rudv a ltu1 Juozui t e ikdam a žinias kuris 
da ba r paskutm~u l_atku s la ps tos i ir pa ga l pridėtą protokolo ' turinį 

1:3. Koval sk!e~e Ona ka ltinam a skleidžiant andus kad 
[bt s1) slapst~~ttep komuni stai-bol šev ikai ir Raudono~ios A'rmijos 
~~/~ke1 ~fe~

1
;; u:t~~~

0
!gli a ukos k~_im~ (r išp_ia_us ša ulius-pa r tiza

būrio ~au lių-pa~izanųJui~irl~ to[b~~it]~ttp\t~ z~fi:ms] ap ie ~gtl_ia!-.lkos 
komurn s tams. s ir v 1e miams 

pri e d as *: 5 lapai ir 18 asm ens 

• Pr iedo yra išlikę du lapa i. iš kurių vienas 
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dokumentų. 

B . Saugi"inas 
Vyr. po licininkas 

skelbiama s. 

Nutarimas 

194 1 m . liepos 4 d . aš, Ma rijampolės apskrit ies Ig lia uko s po 
lic ij os pun kt o \'edėjas vyr . pol ic inin kas Saugunas B roni us, turė
da mas tikra s ir nea bejoti nas ž ini as, lrnd že m ia u išva rd inti asm e ns , 
gyven a n ty s Ig liaukos k. ir j os ap~· l inkėje , . yra t i kriy_k?mun~~tų 
(bol šev iktĮ) veikėja i , daug darbavo s i komun is tų val dz1a1, o s1uo 
la iku skl e idž ia į vair i us pramanytus ga ndu s. gąsd indami rami us 
lietu v ius Ra udon os ios Armij os pa rnjum i ir likusių karių bolšeYi 
ktĮ bandili š ku m u be i pas is l ėpusiais vietinia is komunistų Yeikėjais , 
kuri e nuo lato s užpuldinėj a ram ius liet uvi us . plėšia jtĮ so dy bas , 
pagrobdami j ų t urtą bei žu dyd a m i ge ros valios žm ones, n utariau 
ju os su la ikyt i ir p ri staty ti I gliškėlių n uo\·ados v ir š ini nk u i. 

E i!. Pavardė ir vard as , 
Nr . ir tėvo va rdas Am ž ius 

l. Mar dos a Ju ozas, Ka- 1899 
z io 

2. Labuti s Ju rg is, And - 1905 
ri a us 

3. !so da An ta nas, Kazio 190 2 

4. Va zny s Andrius 1882 

5. J akob sonas Ickus - 1905 
Isakas 

6. Koval skis M otelis- 1891 
Ru velis 

7. I(ov al skis Ra chmi - 1906 
liu s -šapk e ri s 

8. Kova ls kis A ro na s - 16 m. 
N\o te lis 

9. Kova l ski s Kazys- 1905 
š apk e ri s 

l O. Rakutis Ant a nas , 49m. 
And r iaus 

l l. Ra čkelis Ju ozas 52111. 

12. Bulotienė N\arė, An d- 43 m. 
riau s 

13. Kovalskienė Ona, 
J\l\ a to 

19 12 

-
G yve na-

moj i 
vieta 

Iglia u -
kos k. 

.Menštra-
kio k. 

P ae.Ze-
rės k. 
Ig lia u-
kos k. 

" 

" 

" 

., 

" 
J ece nt a -

\ "O k. 

Ob š rti-
tu k. 

Igliau -
ko s k. 

,, 

Tautybė Tik yb a 

Li e tuYis R om os 
kata -

l i kų 

" " 

., 
" 

.. .. 
2y das .Mozės 

,. ., 

" ,. 

" ,, 

., 
" 

Li etu v is Romos 
ka ta-
likų 

" " 

" ,. 

" ,, 

B. Saugiinas 
Vyr. poli c ininkas 
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Protokolas 

1941 m. liepos 4 d .. 6 val., aš , J\lar ij a:11po lės aps~rities Ig liau
kos pol icijos punkto vedėjas vyr. policininkas Sau gunas Bronius 
dal yvauj ant žemiau pas irašiusiems liudinin ka n~s ir nusižengu~ 
s iems pilieč iams: Okunev ič Abram-Maks, Ju del10, Okunevič J u. 
del, Berko, Ciru l ni k-Oku nevič Chaja, 1\1\ichelio, gyv . Marij ampo
lėj e, Kudirkos g. Nr. 42 ir Kaminers kis Leibus, Leizerio, oyv. 
M~rij a mpolėje, Vytaut o g. Nr. 53, sura šiau p rotokol ą š iuo 
reika lu: 

Virš min ėtu laiku rasli pas pil. Kovalskį Mote l į, gyv. Ig liau
kos k., aukščiau išvar dinti asmenys. kaipo pas iša l i n ę iš sav o 
n~ol a t i nės gyvenamosios vietos ir prisilaikant ieji be jok ios re
g1s~racijos. suraša u šį protokolą jų nubaudim ui ir ištrėmimui iš 
Igliaukos k. 

~ usiž_engimo vietoje ir šį p ro tokolą sura šant da lyvava u ir kad 
nuJ 1~eng~m? a p l inkybės protokole surašyta teis inga i, ką savo pa
rasai s tvirt iname. 

Liudininka i: D. Cema uskas, gyv. Igliaukos k. 
V. S triupas, ,, ,. ., 
B. S aug i1nas 
vyr. policininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 972, ap. l, b. 337, l. 1-2 . Pa tvirtinta s nuoraš as. 

KALVARIJOJE 

Nr. 114 
Iš liud ininkės T. ZIUGZDAITES * parodymų 

1945 m. sau sio 25 d. 

t . Y~tauta~_Boty:ius 1?41 metų birželio mėnesį kartu su kitai s bal-
a1s1~!s par 1z_ana1s suemė seserį Albiną Ziugždaitę J ' T b 

va ldz1os meta is buvo komjau 1 • B . . l ary tĮ 
Ziuažda kada ngi · · · b n~o e._ uvo smrntas ir brol is Kostas 

Kai ~uėmė man
1
~ ;~sse/v? . ?mJa~~~oliS, t~:ybinis . akty vis tas. 

stovėjęs sarg yboje Botyrit• Jai l -~ohciią nu~esiau maisto, tačia_u 
gino prieit i prie man s ir k! i nenei O P~rd~ob ~ A_l½ana ses uo me
šokęs prie jos, trenkęė šaut uto r s p ai~b rys ul~\!• _B_otyr ius, pri 
dviejų arešto dienų seser· s k~o~e ir pr a_rn_u~e Ja i ga lvą. Po 
vis tais sušaud ė ant Ori jos \afn 1kais d ta ryb1~ia1s piliečia is -akty
vėjo su automat u. 0

· au yrno vietoje Botyr ius s to-
. Kai brolį Kostą paleid o ·is m . 

kiti policininkai suimtus ta'rt bin' an PtP~sako Jo, ka d Boty riu s ir 
tę ir mušė ju os lazdomis p t~ P1 1e5ius varinėjo pr o rikiuo
n iškių stovykloje. · 0 an roJo ares to brolį sušaudė Pra vie-

ADSR fondas. r. 26, l. 66-6 7. 

upių •k~ IUG 2DAIT E Teresė. An ta no, gi musi 
1924 m . !{apsuko raj ., Mcšku•,·ų k d ~ ap , S ar • 
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Boleslova s Amilevič ius, 
re vol iucinio j udėjimo dal y
vis , 1940-194 1 metais bu
vęs LKP Kalva rijos va ls
čiaus komiteto sekre to rius. 
Nužudytas 1941 m. liepos 

9 d. ant Or ijos ka lno 

Juo zas Danilevičius, 
1940-1 94 1 meta is Ka lva ri
jos miest o vykdomo jo ko
mitet o sekre to rius . Nužu
dytas 1941 m. liepos 9 d . 

ant Ori jos ka lno 

Or ijos ka lno brolių kapa i 

Jon as Paul iuko nis, 
Kalvar ijos kep yk los kepė
jas. Nužu dytas 194 1 m. lie 
po s 9 d . an t Or ijos ka lno 



LIUDVINAVE 

Nr. 115 

Iš B. VALEV ICIAUS * parodymų 

/ 9„J.J 111. gruodžio 30 d. 

1941 m. birželio 20 d. pas \'incą J\\ontvilą į Padovinio kaima 
atvyko du Lietuvos kariuomenės kar in inkai - Dženka iUs ir kitas· 
kurio pavardės nežinau, esą , ats i tĮst i iš Vokiet ijo s. Jie kartu st; 
Vincu Montv ila ėmė vadovau ti viet inei Lietuv iiĮ aktyvistu fron. 
to organizacijai, kuri nuo pirmos ios karo die nos lapo baudžia. 
muoju organu, vykd žiusiu rep res ija s pr ieš ta ryb i nį a ktyvą. 

Birže lio 22 d. Vincas J\lontv ila , kar ini nkas Dže nkaiti s ir kitas 
atvykęs kar ininkas prie Pa dovinio kaimo, neto li Dovinės upės, 
sušaudė tarybinius aktyv istus: Petrą Kati l itĮ , V i ncą Lietuvnink a, 
brolius Vi talį ir Jon ą Urbanavičius. Tą pač i ą di en ą baud žiamasi"s 
būrys suėmė dar š iuos p i liečius: Antaną Bu lotą iš Pulr išk i tĮ kai. 
mo, su ša udyto Jono Urbanavič iaus žmoną ir j tĮ 17 meltĮ sūntĮ 
Broni ų. Išvardintus asmenis suėmė Pa jau j is, Monlvila, Ule\'ičius, 
Baršauskas ir Vasil iauskas. 

Vėl i au suėmė Joną Katilių iš Nau j adva rio ka imo, jo du kterį 
Petronę, P adovinio kaimo gyve ntoju s: Anta ną Akelį, Petrą Mic
kevičitĮ ir J urgį Likecką, Vincą Bočį iš Varnakės ka imo. Tuos 
žmones suėmė J uozas Dembinskas , Vas iliauskas, A lbinas P ajauji s 
ir aš. Asme niškai suėmiau JomĮ I(ati litĮ, j o dukterį Petron ę, Ju r
gį Likecką ir Vincą Bočį. 

Kiek vėliau ant kelio, prie Padovin io kaimo, buvo šaud omi 
An tanas 2ukau skas ir Jonas Bubnys. Pasku i paa iškėjo, kad pasta 
ras is iš liko gyvas. J uos ša udė Vincas Monl vila , P etras Ulevi čius, 
Vin cas Baršauska s, Albinas Paj auj is ir aš. 

Suš a udžiu s taryb inius žmones, baudž iamojo bū ri o dalyviai 
P ado\'inio ka ime, netoli mokyklos, medyje i škėlė Liet uvos ta utinę 
vė l i avą. 

ADSR fonda s, r. 26, l. 90-9 1. 

Nr. 116 

Iš liudi ninkės O. BIRSTO IIEN ES ** parodym tĮ 

1949 m. gruodžio 7 d . 

Joną Radzevičių pažįstu dar nuo Smetonos režimo Liet uvoje 
l aikų . Tada j is tu rėjo buož i nį ūkį ir naudojo samdomąj!'Į da rbo 
j ėgą . A š su vyru dirba u pas j į. Ji s prikl a usė fa š is tin ei tau tin inkų 
Š l • \ 'ALEV ICJUS Broniu s, Jono, girncs 1911 m. !(aps uko raj ., Padovinio ap . lr k. 1311v. au ys. 

Ž • •k• BlRSTONIENE Ona, Jono, gimus! 191, rn. l\ ap, uko raJ ., Liu bavo ap ., P ngrau-111 • 
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organ izac ija i. Be to, iki Ta rybų va ldžios įklirimo Lietu voje ir vo 
kiečiams užėmus Liudvina\· o mies te lį, Radze\'ičius buvo vals◄ 
č i aus viršai tis. 

Mano vyrą J 'azį B iršlonį suėmė 194 1 m. birfrlio 23 d. ir vė
lia u Ma rijampo l ėje sušaudė. Kart u su juo suša udė ir Juozą Stre• 
l ecką, Micž l a i š kį, m i l i ci ninką BronitĮ ,\\imiau ską . Ma no vyrą su
ėmė ir su ša udė vielin iai na cionalistai. 

Sąrašą žmoni ų, kuriuo s turėjo suimli, suda rė iš anks to, da ly
va ujan t va l sčiaus viršaičiu i Radzevi čiui ir va l sč i a us savivaldybės 
tarn a utojam s Tra ska uskui bei Kalėdai. 

Sušaudž ius žydų tautybės gyv entojus, Radzevičiui tvarkant, 
da lijo jtĮ tu r t ą. Pati mačiau jį n eša ntį iš sandėlio da iktu s. 

ADSR fondas, r. 60, l. 145- 146. 

PRIENUOS E 

Nr. 117 

Lietuvos va ls tybė 
Ma rijampolės apskrities po licijos 

Pri enų nuova dos virš inink as 
Nr. 9 

[1 e anksčiau kai p 1941 m. liepos 7 d., 
ne vėl ia u kai p l 9-1 l m. liepos 15 d. ] 

Areštuotinė 

Va lstybės sa ugumo poli cij os 
.Ma rijampolės apygardos vir ši ninkui 

Sąra šą suimtų man pavestos nuo\·a dos r ibose komunistų pr i
sta tau Tamstai. 

Karlu pran eš u, ka d sąraše išva rdinti komuni s ta i, mano š ios 
dienos raš tu Nr. 9, pas itĮS ti /1-\ar ijampo lės ka lėjimo viršin inkui, 
laikyt i ka lėj ime Ta mstos žin ioje. 

P radėtas apie ju os kvotas su dav in ia is prisiLĮs iu pap ild omai. 
P r i e d a s: są rašas. 

Nuovados virš in inkas 



k T olicijos Pri enu nuovado s ribo e 
~ arij_am_Pol~s ~psmn .~es Jarijampolės kalėjiman komu nistt1, suimttuų rr siuncia ŲJ •. . d .. asisl ėptu sara šas 

pavojingų saugumui rr ka Jie nep ·' • 

Eit.l Pavardė, vardas ir l Amžius! Tautybė l Gyvenamoji vieta 
Nr. tėvo vardas 

l. Gordonas Nevachas, 50 metų 
ochimo 

2. Valovičius Chaimas, 21 
Maušo 

3. Tankevičienė J\1arė, 40 
Vinco 

4. Fargošteinas Miche- 37 „ 
lis, Sli[omo] 

5. Sandlerytė Judit a, 32 
Smerelio 

6. Burneika Antanas, 60 
Simono 

7. Ratnerienė Chiena, 25 
Ruvino 

8. Skersabolskvtė Sei- 20 
nė, Alterio · 

9. Marcinkevičius 39 
Andrius, A. 

10. Bliumas Benjami- 29 
nas, Rafaelio 

11. Senikas Stasys, Jur- 28 
gio 

12. Ziurauskas Andrius 29 
Antano ' 

13. Jach i l čikas Mejeris, 26 
Izraelio 

14. Rinkev ičius Kazys, 28 
Juozo 

15. Matušovas Moisie- 27 
jus, Petro 

16. Kirp ičnykas Chonė, 36 
Giršo 

17. Bastienė Petronė 
Barboros ' 

28 

18. Barišauskas Juozas, 37 Vinco " 
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Zydų Prienai, Basanavi -
čiaus a lėja 4 

Pri enai, Vyt auto g. 
86 

Lietuvių Priena i, 
44 

Vytauto g. 

Vytauto g. 

Vytaut o g. 

Zydų Pr ienai , 
61 

Prienai, 
56 

Lietuvių Prienai, Brund zos g. 
4 

žydų Pr ienai , Va l ančiaus 
g. l 

Pr ienai, Va lančiaus 
g. l 

Lietuvių P r ienų vis., Rūd -
upio k. 

Zydų Priena i, Basa navi-
č i aus a lėj a 18 

Lietuv ių P r ienų vis., ša ltup io 
k. 

Prienai, Vytau to g. 
30 

Zydų Pr ienai, Kudirkos g. 
57 

Lietuvių Birštono vis., Paprie• 
nės k. 

Rusų Prienai, Kęstuč io g. 
34 

2ydų Prienai, Va la nčiaus 
g. 3 

Lietuvių Ma r ij ampolės miesto 
sa ugumo viršinin• 
ko žmona 

PrientĮ vis., P rienl au• 
kio k. 

Eit. l Pavardė, Yardas ir !Amžius l Tautybė l Gy\'enamoji vieta 
Nr. tėvo vardas 
---
19. S lcponavičius 

zas, Juozo 

Juo- 39 metų LietuviLĮ Prienai , Revuonos g. 

20. Fišeris Abromas, 36 „ 
E lijo 

21. Vckslcris 
Jud clio 

22. Kaga nas 
Ma ušo 

23. ](apianas 
Zeliko 

ose lis, 30 

Geršo nas , 31 „ 

Aizikas, 16 „ 

2-1. fv\alovickis Izrae lis , 16 
Chaimo 

25. Zclenskaitė Anasta- 16 
zija, J uozo 

26. Zusmanas Gešelis , 60 „ 
Benja mino 

27. Neištatas 
Izrael io 

Berelis , 29 

28. Ratn eris Abelis, 
Chonės 

46 „ 

29. Sa pira Abelis, Ic- 27 
kaus 

30. Jezovskis Jokūbas , 17 
Chaimo 

31. Zi lev ičius Vaclovas, 34 
St as io 

32. lv\ozūras 
Miko 

33. Lisovskytė 
Ošerio 

Alfonsas , 21 

F rida, 16 

34. Morkevičiūtė Mar- 25 
ce l ė, Ant ano 

35. Bilinskas Stasys, 20 
Prano 

Zydų Prienai , Sinagogos g. 
2 

Prienai , 
43 

Pri enai, 
59 

Pri enai, 
ja 2 

Prienai, 
27 

Vytauto g. 

Vytauto g. 

Lai svės alė-

Vyta uto g . 

Lietudų Pr ienai, Vaitka us g. 
35 

2ydų 

Lietuvių 

Pr iena i, 
g. 10 

Pri enai, 
4 

Pri enai , 
46 

Ba lbieri škio 

em uno g. 

Vytauto g. 

fv\arijampolė 

Vilkaviškis 

Pri ena i, Ba lbieriš kio 
g. 5 

Prienų vis., Pat ilviš 
kių k. 

Zydų Prienai, Valančiaus 
g. 12 

Lietuvių PriemĮ vis., Siauliš • 
kių k. 

Prie nai, Basanavi • 
č iaus alėja 3 

1 uovados viršininkas 

Lietuvos TSR. CVA, f. iO.J, ap. 2, b. 4, l. 5. Patvirtintas nuorašas. 
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Nr. l 18 
Nuora šas 

f /941 111. liepos 16 d.] 

Marij ampol ės apskritie policijo Prier~tJ. nuovados r:il,osc 
suimtų ir siunči amtĮ Ma rijampo lės ka!eJ~man ko111 ~1111s lLĮ, 

pavojingų saugumui ir kad nepa 1 s leptų , sąrasas 

Pavardė, vardas ir l " .. l Tautvbė l G)•venamoJ·i vieta 
tėvo varda :-1.mzius J ________ __,_ ___ ..,_ __ _ 

Milč i auskas Bronius, 
Antano 

Anusevičiū tė Antosė, 
Juozo 

Marcinlm·ičienė Ona, 
Juozo 

Bulašienė Marė, Juo-
zo 

Gimes 
1909 111. 
Gimu i 
1908 Ill. 
34 melt.1 

56 „ 

Kalvinskaitė Elena, 2-1 
Juozo 

Manchemaitė čira , 22 
Faivelio 

Skolninkas Jakeris, 30 
Abromo 

Jonyka Pranas, /v\o- 65 
tie jaus 

Sleseris Chaimas, 42 
Mordchelio 

Vismunskis Judelis, 44 
šepselio 

šmitas lckus, Mord- 35 
chelio 

Gendleris Joselis, 25 
Chaimo 

Fugleris Mauša, 19 
.Mendelio 

Lefas Danielius, Ab- 18 
romo 

Nidzorgas Faivelis, 21 
šmerelio 

Skorsabolskis Alte- 42 
ris, Leibos 

Flešeris Motelis, Ju- 20 „ 
delio 

Lie tuvi LĮ 

Zydų 

Lietuvių 

Zyd11 

Prie šio sąrašo pridedama 16 kvottĮ *. 

Prienai, Basanavičiaus 
g. 16 

Priemi vis., Rūdu pio k. 

Prienai, Nemuno g·. 6 

Prienu vis., Kampiš-
kiu 

0

k. 
Prienai, Brundzos g. 13 

Prienai, Vytauto g. 20 

Prienų vis., Alksniaki e-
mio k. 

Prienai, La i svės a ikštė 
19 

Prienai, šv iesos g. 8 

Prienai, Vytauto g. 70 

Prienai, Val ančiaus g. 
12 

Prienai, Laisvės a i kštė 7 

Prienai, Kęstučio g. 22 

Prienai, šv iesos g. 4 

Prienai, Va l anč ia us g. 

Prienai, Balbieriškio g. 
6 
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Neįskaitomai 
uovados viršininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 972, ap. l, b. 170, l. l. Patvirlinto nuorašo nuorašas. 
• Išskyrus J. Vismunsklo, kitų kvotų byloje n~ra. 

Nr. 119 

ži nių protoko las * 

Prienai, 1941 m. liepos 23 d. 

J\\nrijampolės apskrit_ies_ polirij_os ~rie~tĮ nuo\'ado~ v_arhmist
ras Palukaitis Jonas, patikrinęs apie p1l. Ivonratą J\\cJer1, Janke
lio, 50 melLĮ amžiaus, gyv. PrientĮ m., Vytauto g. Nr. 55, /v\ari
j ampolės aps., turimas žin ias, radau, kad pil. Kronralas J\fojeris, 
esant Lietuvoje bolševistinei santvarkai, aktyv iai veikė komunis
tiniame darbe, lankė vykstamus komunistinius mitingus, buvo pa 
lenkintas bolševistine sa ntvarka ir, užėjus vok iečių arm ijai, jų 
karius įžeidė atsiliepimu, sakydamas: ,.Mus užpuolė vagys, viską 
išdraskė, išrubavojo, bet ateis dar laikas, kada daiktus draskiu
siems žarnas išdrask ys". 

Remdamasis aukščiau nuro dytais daviniais, pil. Kronratą Me
jerį. s. Jankelio , sulaikiau, ku rį ir pristatau Valstybės saugumo 
Marijampolės apygardos viršin inko žinion. 

J. Palukailis 
Vachmist ras 

Lielu\·os TSR C\"A, f. 972, ap. l , b. 233, l. 2. Originalas. 

Nr. 120 

l,ZJ, deA Obe.-.tur.nrohl •er 

ll•M'llKa ■ ODD 

.S.-gr.n, .. .s zill ~,cm-eibeD - l B,l , ,1>.20 .AU&Urt J.:)U.-_, 

io ?rieoai d fr ZDhi d•r tuų...-... J»d.,,bi c ~ 433 - · 

,;uttegeo iet.,bit. l ' Sie daher""' dn V~,dJ ·' t'~ 

~en•n Ju <le n a1.&a .ihr • n Saaeel•tel l en wi e ecbnel ~ ea DUr ~twl.

br1Do1•D•Lean awillCben deo J1>deo,b racbt o1M aoateck- ~

ho , l,Ui>e.rbaupt ht ~ • io l(ai~ori1>a der Fall. 

„ a drobl eioe Gat'ahr,daH llie anai.ck&Dde !Crcan..hėi t eo aieil 

aeivytla 

• Prlcntl policijos nuovado-. vir~tninko 1911 m. liepos. 22 d . lvdraščio Nr . 126, c.lųsto 
saugumo ir krunmalinės poli cijos t\\:irijampol~s apyg ,irdos v irši111i1kui. priedas. L ydrnštls 
neske lbiama:,. 
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Policij os departam entas 
Kaunas 

Ob erš turmfiur eriui ponu i Hamanui 

Papild ydamas sa vo 1941 m. rugp iū č io 18, 19 ir 20 d. ra š tus 
kad Prienuos e s uimtt1 žydtĮ skaičiu s iš augo iki 493, todėl pr aš a~ 
Ju s duoti potvarkį suimtuosius žydu s kaip galim a gre i č i au iš s u 
rinkimo vietos išga benti , nes jų ta rp e s iauč ia užkreč iamos i os li
gos. Toks at vej is j au yra Kaišiadory se. 

Kyla pavojus , kad užkrečiamosios ligos paplis. 

Kaunas , 1941 m. rugpiūčio 25 d. 

Reivytis 
Poli cijos departam ento direkt oriu s 

Lietul'os TSR C\I A, f. 683, ap. 2. b. 2, l. 82. 

Nr. 121 

M. BRASOKIENES parodymai Ypa t ingajai va lstybine i kom i
sijai 

1945 m. vasario JO d . 

Aš, žemiau pas ira š iusi liudininkė Brasokienė Marė, gyv. Pri e 
nų mie ste, Vytauto g. l , pranešu api e įvykusias žud yn es sekanč ia i. 

Pareiškimas 

1941 m. rugp 1uc10 14 d. rytą „part izanai " pradėjo bėgioti po 
mieste lį ir vari nėti, kad eitų žydai į kareivines ant darbų. Taip 
iš viso mi es telio rinkosi visi į kareivines. Rugpiūčio 15 d. v isus 
ti nkamu s darbi ninku s rinko , automa š inom is sun kvežimia is i švežė 
link Kauno. Tol iau pradėjo rankioti žydus po ap ylin kes , m ies te
lius: Balbi eriškio , Butrimonių , Alytaus , Stakliškių, Birštono, Jiez
no ir kt. ir va ryti į Prienų kareivin es žydų tautybės vyrus, m ote
ris, seniu s ir vaikus ir lig onis; kitus atva rydavo naktimi s . Vis i 
s ujud o ru gpiūčio 25 d., kada i švarė žy dus kasti duobes už ka rei
vinių gyvulių kapuos e, pušynė lyj e. Kasė be galo dvi did e les du o
bes: v ieną 4 mX20 m, kitą mažesnę , 4 mXI0 m. Kokio ' gylio 
buvo tikr a i, nežinau, tik gilios buvo , kalbėjo žmonės . Viso č i a s u
šaud yta 1100 žmonių . 

l i6 

194 1 m . rugpi ūč io 26 d., 11 v a l. , Pr i enų mi este bu vo apstoto s 
v isos ga tvės po lic ijo s , ,,p a rtizamĮ" ir kitokių pa rc i gf1 n ų , kur d ar 
at va ž iavo du di de li s unk vež imi ai nuo Ka uno gestapi n i nktĮ s u 
kauko l ėm i s p r ie kep urių . T uoj au a ts ivėrė varta i ir iš ka reivinių 
išėj o pirm a grupė nelai mingtĮ žyd tĮ ir ta rp j tĮ vienas lie tuv is Po 
lius Ant ana s . Ku r juo s i š rengę v ienai s bal lini a is varė link gyv u
lių kaptĮ. Dar t a grupė nebuvo nuva ryta į v ietą , kaip j au išva rė 
kitą grupę ta pači a krypt imi. Tu oj au p as ig irdo ku lkosva id žil! 
traškėj imas , antr a grupė buvus i ke lyj e sugu l ė a nt žemės, ar ta i 
bu vo įsakymas ar j ie pa tys sugu lė, p a ai š ki nt i n eg a liu . To li au 
kito s grupės ėj o mi š rio s: vy ra i, m oterys ir va ikai , ir t a ip geso 
žmonitĮ gyvybės iš e il ės, be jok io pertrūk io , ko l pa ba i gė žu dyti 
v isus . Tą dien ą buv o laba i g ra žu s oras . Zmonės, a r t ai iš nu ov a r
g io, ar ta i iš baimės, ėj o kaip gir t i, svird ul iuod a m i, su š i lę link iš 
ank sto ji ems par en gto t iks lo . 

Nieks nepa s ak ys to, kas d ėjos i pri e duobės, nes dauge lį v isa i 
gyvų užka sė žemėmis ir kalkėmis. Tie pa tys žudi ka i, kuri e b uvo 
prie žud ymo, pasakojo, kad vien a žydė iš StakliškitĮ iš lind o vi sa 
kalkėta iš po l avonų ir prašėsi, kad j ą pa li ktų gyvą, ,,n es a š es u 
d arbinin kė, dirbau visą s avo gyvenimą , ta i dir bsi u , ką li ep s ite '". 
Ją vietos gy ve ntojas „part izanas" J\\a sla uskas Juozas nušovė t ri 
mi s š f1viais. Vi sas kapas sii:1bavo nuo dūstanč i ųj tĮ ne l aim i ngųjų, 
kilnojo s i, rodos , ve ržt e veržės i iš eit i į la i svę . P o viso š io kru v in o 
akto, dien os „didvyr iai" ba liavoj o, nes vokiečiai buv o ats i vežę 
gėr imo. Tik mes, da rbo žmonės , be ga lo buv om nusigandę, nu s i
minę , nes tokių stebuklų nė nuo vokiečitĮ nesitikėj om. M es nega 
l ėjom pr ileis ti, kad ga li išžu dyti m ažus kūdikėlius, li g onius, nėš
čias moteris ir kitus ni ekuom nepra s ikaltu sius žmon es. 

Apie trečią-ketvirtą va landą mum s le id o nu e iti pažiūrėti pr ie 
duobių. Tada pylė kalk es a nt vir š au s . D ar d rebėjo, kiln oj os i ne 
kuri e kūnai, ne s ka lkės ju os dusino. žmonės buvo s uve rsti be j o 
kios tvarko s kaip mi š ke m edžiai. Aš paž in au buvusią savo but o 
šeimininkę ir jos dukterį. Kacienė su dukt e rim septyniLĮ metLĮ g u
lėjo pri e v iena kit os . Toliau neturėjau j ėgtĮ ir alpd a m a nu sv irdu lia 
va u namo . 

Už beraš tę Brasokienę Oną * pasir aš o: A . Brasokaitė 
Pr ien ai 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centri nė biblioteka, rankrašči ų skyrius, 
f. 159, b. 46, l. 22. 

• Taip doku111enlc. 
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MAZEIKIŲ APSKRITYJE 

SEDOJE 

Nr. 122 

Iš liudinin ko A. JABLONSKIO * parodymtĮ 

1944 m. laplu-ičio 3 d. 

194 1 m. birželio 23 d. 2emaičiu Kalvari3·os part1· zanų" bu- · 
· t · • " - rio orga niza orius Benas Jundulas ir vietin is gyventojas ,pa rti zanas" 

Padlaba sugavo m_ane gatvėje ir ėmė smarkiai mušti. Jundulas 
n~ganu man smoge per galvą. Paplūdęs krauju ir netekęs sama
nes . sus1_11ukau. /vl~n atgavus sąmonę, jie atėmė mano kabin eto ir 
~audono30 kampelio r~k!us, o V 1_11ane nuvarė į Skuodo „pa rt izanu" 

ls,ta1~tą_. Ten mane tarde ir muse. ,,Nuteisė" mane šeš is mėnesius 
,a e 1. 

.~!nau , kad -~en_asv Jundulas su savo „parti za nais" suėmė že-
1:1a1~n! Kal_van1os zydų tautybės gyvento jo Margolino šeima 
korn_J_aunu_olJ_ A,...,dom~v~abanausl_<_ą iš Alsėdžių ir visus sušaudė. B~ 
to. J!s sueme Zema!Cll! KalvanJos gyvento ju s Igna Milten· ir ko-
murnstą Domą Alse1ką. Pastarąjį vėliau sušaudė. ' Į 

ADSR. iondas, r. 143, l. 150. 

Nr. 123 

Iš liudininkės D. MACIUKIEN"'S ** 
e parodymų 

1953 m. g ruodžio 3 d. 
.. Partizanų" būrio oraan· t • . 

jo s mieste lyje buvo I u v O 
. t~a orius ir vadas 2emaičitJ Ka lvari• 

lrnuskas. Aš ~u 1·uo gJ vrvzeuna_zrnes_ Lie_tuvos karininkas Aleksas I(er-
~ au v1eno1e o- t · · J · · prie ša is mano namą ·tod -1 t d "'a ve1e. o namas stove 10 

jis ·n ikdavo. Karpa~skaset m_~ Y avd~_u, kas pas jį ateidavo ir ką 
l ure3o ra 11ą Prasid ·· l · ·· · · ankyti viet iniai na cional" t . k . · . e3us <aru i, JĮ eme 
karo pradžią. Jo bute sus\~:1· -~rt; tuo1a~ paskle idė žinią api

1
e 

ga niz a\ 0 grupe aktyvitĮ „part iza ntĮ' , 
. • J ABLONSl(JS _ Albertas. Juozo. gim 

5 19 . . 
ča1 .~ - ~ l(omjaunu o,l,_s a kty_vlstas , 1944 m.~ LL1<% m. Telšių raJ .. Gaduna vo a p. , Eidint ai• 
.• k ' IACJ Ul(IENE Dom1celė, Adom o, gimu s · 1901sėdžn1 vis. organiza c ijos sek retorius. 
t. • 1 5 m. Plungės rnJ., Glntcl iškės ap. 
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kurie, nieko nelaukdami , ėmė ma s iškai suiminėti part in ius ir ta
rybiniu s ak tyvistus. 

Po lrijLĮ ar keturi tĮ d ienlĮ nuo karo paskelbimo prad žios suėmė 
mano vyrą A leksą Mačiuką ir uždarė į areštinę. Tą p ač i ą dien ą 
vakare išg irdau ke letą šūv itĮ ir pamaniau, kad jį jau sušaudė . 
Rytą nuėja u į areš tin ę. Sargybos nebuvo, ir man pavyko įe iti 
į vi dtĮ. Ten pamači au kraujo pėdsakus . Vyro neradau. Buvau tik
ra , kad j į kažku r išvedė ir sušaudė. Susijaudinusi parėjau namo ir 
atsisėdau pri e lan go, laukdama , kada išeis iš savo namlĮ Aleksas 
Kerpau skas, kad galėčiau pakl austi api e vyro likimą. Pamačiusi 
jį išeinant, i šbėgau į gatvę ir primygtinai ėmiau pra šy ti, kad pa
sakyttĮ, kur mano vyras. Kerp auskas ant manęs užrik o, reikala vo 
pasitraukt i, nes ir su man imi pas ie lgsi ąs ta ip, kaip su mano vyru. 
Jis pasakė, kad mano vyrą sušaudė ir ka d mano namai kartu su 
manimi greit i š lėksią į viršų. Pra virkusi grįžau namo. Po kiek 
laiko sužinojau, kad vyrą sužeistą išvežė į Skuodo ligoninę. 

ADSR fondas, r. 148, l. 85- 86. 

Nr. 124 

Iš J. VILN IAUS * parodymlĮ 

1944 m. lapkričio 2 l d. 

Aš ir ,.partizanai" Juozas tvlik a lauskas. Alfonsas Rum ša , Au
gustinas Dargi navičius ir Jonas Riauka 1941 metų liep os mėnesį 
netoli PadvarninktĮ kaimo sušaudėme komu nistus Kazimierą Lu• 
kauską, Zenoną Normantą ir Feliksą Irkiną. Aš , Augustinas Dar
ginav ičius ir Alfonsas Rumša į minėtus as menis iššovėme visi 
kartu. Zenona Norman ta ir Felik sa Irkina sušaudėme. Kazimiera s 
Lukauskas išliko gyvas : nes užsi'kirto Darginav ičiaus šautuvas. 
Aš pareikalavau, kad Darginavičius šauttĮ 1 Lukauską a ntrą kar
tą, bet tasai ėmė svyruoti. Mikalauskui įsakius, aš, Darginavičius 
ir Rimša į Lukauską iššovėme visi kartu . 

Be to, aš, kartu su Alfonsu Rum ša ir Beniušiu Sedos kapinėse 
sušaudž iau Kremerį ir Binderį. Buvo pa vakarys . Tada nuvarėme 
į Sedos katali ktĮ kapin es šaudyti du t aryb iniu s darbuotoju s: 
mieste lio pa što tarnautoją Sparnauską ir Kryž i lĮ . Priėj ę kapin es . 
nuvedėme juos už aptvaro. Aš ir R.iauka sa ugojo me, kad nepa
bėgtų. R.umša liepė jiem s atsiklaupti. Apie tri s žingsniu s nuo 
Kryžiaus a tsis tojo R.umš a, prieš Sparnausk,! - Bcniu šis ir abu 
vienu metu i ššovė. Po to i šs iskirstėme namo. 

• VIL NIUS Juo zas, Juozo, glm~s 1909 m. Mažeikit1 raj . , Ren a,·os a 1> .. Grustė< k . 
Buv . š au lys. Nuo 1911 meltl pabaigos ik, 1913 m. rugsci o mėn. 2-ojo ( 12-ojo) s av i>au• 
go s (ap sau go, ) ha lnlio no grand ini s . 
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1944 m. lapfm'čio 28 d. 

Pavaka ry mane ir kitus „par tizan_us" ~as iunl~ į Mažeik itĮ areš
t inę atvar yti iš ten komunistus lie_tuv1~s. J~~1s_ų vyresnysis iš 
a reš tinės išvedė į gatvę apie 30 s_u1_m!ŲJŲ. lsn!,tavę po keturis. 
juos aps upome ir nuva rėme šaudyti Į zydų kapmes . Su man imi 
į šau d,·mo vieta ėjo Ketūnų kaimo gyventojas Ignas Petrausk as 
Sedos "gyventojai Petras Kliobavičius ir A~tanas Jonušas . ' 

Varėme šaudyti šiuos žinomus k_of!1urnstus: S~dos valsčiaus 
\'ykdomojo komiteto pirmininką Dom1rnnką Valancauską, to pa. 
ties valsčiaus partijo s komiteto sekretorių Navardauską, Cesnaus
ka iš Ylakiu. 

. Atva rę komunistų grupę į šaudymo vietą, juos suguldėme ant 
žemės už spyg liuotos vielos. Vadovavę šaudy mu~ vokieč i ų kar i
nink ai juos mušė ir kankino. Paskui visus susa ude. 

ADSR iondas, r. 59, l. 75, 77. 

Nr. 125 

Iš liudininko A. NORMANTO * parodymų 

1944 m. spalio 30 d. 

19-H metais už 2 km nuo Sedos Vilnius sušaudė mano tėvą, 
VKP (b) narį Zenoną Normantą, suėmė ir kiek vėliau sušaudė 
brolį Zenoną Normantą . 

Visą laiką slapstęsis miške, komunistas J akubauskas man pa
pasa kojo, kad Vilnius suėmė partijos komiteto sekretorių Navar
d a usk ą ir vykdomojo komiteto sekretorių Va l a nčauską. Vilnius, 
vesdamas Navardauską ir Va lančauską šaudy ti, iš j ų visai p ty
čiojos i ir mušė. 

ADSR fondas, r. 59, l. 83. 

TIRKSLIUOSE 

Nr. 126 

Iš liu dininkės P. MILASIENES ** parodymų 

1945 m. vasario 24 d. 

Mano sūnus Jonas Milašius buvo Komunistų par tijos na rys, iš 
pra d ž ių dirbo Tirkšlių valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi ninku, 
vėlia u tarna vo .Mažeikių milicijoje. 
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• NORMANTAS Antanas, Zenono, gimęs 1925 m. Sedoje. 
• • MILAS IENE: Pranciška, Kazio . gimusi 1885 m . Sedoje. 

]941 metai s, apie birželio mėnesio paba i gą, pas mus atėj o 
aktyvista i" Mar tinkus, Antanavičius ir Kučinskas , suėmė sūm1 

i~ nugabe no į Pieve_nų 9aboklę. Aš ?uvau kelet~ karttĮ t~n n~
nešusi st111Ui va lgyl1. Sunus man sake, kad Martin kus musęs JĮ , 
bet j is nieko blogo žmonėms nėra pada ręs ir tegul nes ijaudina 
dė l jo likimo. 

Liepos 11 d., anksti rytą, laba i sumu štas sūnus atėjo į namus 
ir papa sakojo, kad pabėgo ~uo sušau?ymo ir k~_d šaudy~i kartu 
su juo ved~ komurnst~s. ~~liksą T~;mn_ską, Mec ,_slovą y1 sma~~
Jarutį ir Ltkmaną - v1s1 Jie buvo rs P1evenų kaimo. Is p ra d z 1 ų 
juo s mušė. _yo ~o ketur_is sušau~ė. Ji s. _rabėgo . I(et_~ria~ di~nas 
s l apstės i m1ske ir paga liau nut are ateiti Į nam us pas11mt1 maisto . 
Su vyr u paval gydinau sūnų, jis pasislėpė ant aukšto, prieš tai 
perspėjęs mane ir vyrą, kad niekam nepasakotume apie jo su
grįžimą . Maž daug po dv iej ų valandų pas mus įsibrovė „akt yvis
tai" .Martinkus, Antanavičius ir Kučinskas. Grasindami sušaud y
sia, Jie ėmė reikalauti, kad pasakytume. kur yra sūnus. Mes at
sa'kėme nežiną. Tada .Martinkus atnešė kopėčias ir užlipo ant 
aukšto, priversdama s kartu lipti ir mano vyrą. Radęs ten sūnų. 
Martinkus jį pro angą nustūmė žemyn, o Antanavičius , i ššovęs 
revolver iu septynis kartus , nušovė jį. Tada jie įsakė mums už
kasti sūnaus lavoną Pievenų miškelio kapinėse. 

ADSR fondas, r. 59, l. 34-35. 

VIEKSNIUOSE 

Nr. 127 

Iš P. TEN IO * parodymų 

1945 m. sausio 10 d. 

1941 m. birželio 30 d. pradėj ome suiminėti tar ybinius piliečius. 
Per tri s dienas Viekšnių „pa rtizanų" būrio štabo nurod ymu sulai
kėme 40 komunistų, komjaunuolitĮ ir kitų tarybinitĮ piliečitĮ. Pir
momis dienomis suėmėme tik tuos žydus, kurie Tarybų va ldžios 
metais buvo aktyvistai. N\es, štabo vadovai, vėliau davėme nu
rodymą suim ti visus likusius žydus. Vyrus suvarėme į daržinę 
prie bažnyčios. moteris - į sina gogą, o komunistus ir komjaunuo
lius uždarėme į klė tį prie vaistinės. 

Iš viso sulaikėme 60 komunisttĮ, komjaunuolių ir kiltĮ tarybi
nių piliečių. Padar ius atranką, 30 iš jų paleidome. Aš nurodau t_ik 
to laikotarpio su imttĮjtĮ ska i č ių, kai buvau štabe, t. y. nuo bir
želio 30 d. iki liepos 7 d. 

• TEN IS P rana s . Jono, gimęs 1903 111. Ma žcik h1 rnj .,. Tlrkš ll,1 ap ., Medžla ienk hl k. 
Buv . šau lys. l!l35-19 •IO m. !vairiu laik u Mažeikh 1 Ir Tirkšli, 1 valsčių poli cijos nuovadų 
po llcl ninku s . 1913-1 9"4 m.- Viekš11h1 valsčia us viršaiti s . 
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,,Partizanų" būrio štabas suėm~. šiuos_ Viekš ni_ų. gyve ntojus: 
malūno direktorių komunistą KersĮ: malu~o darbinmką ko111u. 
nistą Kateivą; malūno da'.bininką l~ornu111s:.ą ~a'.vy_dą_ ;v j ? sunii 
komjaunuolį; radijo mech_an1ką !<0111 ~111s!ą. ~e, 111sk,:1;, V1d,~n~~Į apy. 
linkės pirmininką kornu111s lą Virkuti; Z1 d1kLĮ va lsc 1a_~s tc 1se1 ą ko
munistą Praspoliauską; ViekšniL! _koopera t~vo vedeJą l«?mun istą 
Kenstavičių ; koopera tyvo darbuoto~ą komu111~tą Porga uslq ; Viekš
n ių kooperatyvo darbuotoją komu111stą Pod eq ; ko?p eraty v? darbuo . 
t oją komunistą Riškevičių; kooperatyv~ darbuot_oJ_ą komunistą Usti. 
noYa- Lielaičiu kaimo valstietę komunistę Petnk1enę; čekų kaim o 
gyvvė_~ t~ją _a pyli_nkės V pir1!1~~i1:ką Jurkū~ą; valstietį _ kor_n_ur_1 istą 
$1snrck1; Vreksn1ų pasto ,·irsrnrnką komu111stą Gerulsl<Į; mll1cm in
kus Poderį ir J~ciLĮ ; darb\_nink~ !wmuni_stą Liniovą ; _apylin kės pir
mininką komunrstą Boguzą; 2 1b1ktĮ kaimo g yventoju s du broliu s 
Liauksminus (vienas - komuni stas, apyl in kės pirmininka s, kita s _ 
komjaunuolis); brolius šultes (viena s - komunistas, apylinkės 
pirmininkas. kitas - komjaunu olis ) ; PabaršktĮ kaim o gyventoj ą 
valstietį komunistą Garakauską; Meškelių kaim o gyven toj ą darb i
ninką komunistą Jankauską; tėvą ir stmų Lukošius (vie nas - ko
munistas, kitas - komjaunuoli s); čekų kaimo gyventoj ą Alfonsa 
B~lv?č\ų; čekų k~imo g~\-~ntoją ko~njaunu?lį Richardą S il bajorį ; 
V1eksnrų gy,·entoJą darbrnrn ką kom1 a unuolĮ Stasį Mackev ič itĮ. 

Iš „partizano" Virkučio girdėjau, kad komun ista i Sišnickis 
ir šišnickienė buvo sušaudyti pri e Mažeikių. Ten pat sušaudė 
Gerulskį, Sultę, Leoną Liauksminą ir Jurkūną. 

ADSR fondas, r. 9, l. 123- 125. 

ZIDIKUOSE 

Nr. 128 

Iš liudininkės K. 2 ILVIENfS * parodymų 

1944 m. lapkričio 2 d. 

. ~?41 ~- birželio 22 d. Ylakių-Zidikų plentu ėjo 12 raud onar
m r ec1 ų. As tuo metu va riau karv es Pr · V . v. . •V ž 'd ·k b V •· •Vb. . 1espne sia1s 1s 1 1 tĮ az-
)nycioJs rs eg:? ,,partizanai " Samauskas, Strikaiti s Klemas Grod ec
<1s, onas V1tkauskas Joni'ka Ste · Kl ' v · · · · v d · • . v. ' , pas Jr emas Alsauska1 Jr eme 
J~u /at~Jo~~o~~/~~ciau Kk_a!p Leonas Strikaitis iš automa to nušovė 
Nušau tus ra~d~ecius._ v,1h raud~narm_iečiai pasidavė į ne l a isvę. 
pasisav ino T na~r:niec,_us „pa rti za.~ar" nurengė ir jų drabu žius 
kams įsakius ą/fc.1j _dieną da bokl: J~_ laikomi su imtieji, viršinin-

' a ai OJO raud onarm1ec1us Zidikų kapinėse. 
• ZIL VIENE l( t o ryna, gimu si 1905 m. Mažcik·,ų 

r aJ., Zidik11 a p . , Pctraičit1 k. 

182 

194 1 m. birželio 24 d. Jonas Kukanauskas ir dar man trys ne-
ažįstami „part izanai" suėmė mano vyrą ir pasodino_ į ~~boklę. 

~š verkd ama pra šiau Leoną Strikai(į paleisti vyrą, tačiau JIS man 
a tsakė: ,,N\es jį sušau dysime, nes ji s komunistas nuo 1 ę 1 ~ r~et~. 
Tau teks ati duoti vaikus į vaiktĮ namu s, o pačia i i~tek_e!r. uz lo 
to". Tą pačią d i eną pr ašiau f-c liksą Bugailiškį pas1gail~tr \') TO, 

bet j is a tsa kė: ,,Ncn udvė i ir likus i viena. Vyrą sušaud_ys,~e. _Ne
re i kėjo j am rašy tis į komunistus. Jis norėjo ,· isą pa~au l Į uzk~ri au_; 
ti . Norėjote pra turtė t i. Nesitikėkit. bu,·ote ir busite nelurl1~g1. 
Aš puoli au po kojų Klemui Alšauskui. prašydama_ ~cšaudyt~. ,·y
ro bet ir ji s nepas i ga i lėjo. Abau :,kas tada bu\·o 21d1l_,L! \·a!scH1us 
„p'art iza 111f šta b_o„ v!rši ninkas_._. Į Str i~ a_ilį krcipia_u~~ _lodei, lwd 
š is buvo stabo v1rs m1nko padcJ eJas (veliau tapo Ytrsin tnlrn). B~1-
ga iliškis tuo r:netu b_uvo vajsč i aus_ vir~afti~ ir nuo pa t pm111ĮJL! 
,,p a rtiz anų" ve iklos ~}_enų kazko~<s Jl? virs;n_rn_kas. 

Po sep tyni ų sava 1 c1ų vyr,Į susau de Maz e1k1uose. 

ADSR fond as, r. 59, l. 131-132. 

Nr. 129 

Iš S. J\lIKULSKIO * pa rodymų 

19-15 m. sausio 15 d. 

1941 m. birželio 23 ar 24 d. kartu su kitais .. aktyv is tai s" nu
važ iavau į Uišės ge lež inkelio stotį. Ten suėmėme pašto tel~fo
nistę komjaunuol ę Zubavičiūtę . Ją nuvežėme į DautartĮ k__a1mą 
pas Jon ą Jonušą . Už kokitĮ 30-35 m nu o jo namų Stepas Alsaus
kas vienu na gano šūvi u nušovė Zuba\'ič iūlę. Paskui dviese sėdo
me į mašiną ir nuvažiavom e į Zidiku s, pal ikę tos me rgi nos la,·o
n ą neužkastą. 

ADS R fond as, r. 59, l. 96- 97. 

Nr . 130 

Iš K. MAN\GA UDZIO ** parodymt! 

19-15 m. sausio 4 d. 

194 1 m. birže lio 24 d. Uršės „aktyv ist tĮ'' gru p ės yyres nysis 
Klemas Alšauskas nuta rė sun aikinti į L ūšės stotį ah·ykstantį ka
rinį ešeloną ir i škvie tė telefonu sa u į p aga l bą „aktyvistu s" iš Zi-

• Mll(UL Šl( IS Sim onas . Pr a no. gi mr s 1899 m. ,\lažcikit1 raj ., Laižuvos ap .• Purp• 
lilt k. 

• • MAMGAUD IS !(lemas. An ta no. gl mr s 1912 m. M,1žciki11 raj„ Zidik11 ap„ P avilio
tės k. 1311v. ša ul ys. 
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diktĮ. Netrukus mes, aštuoni ZidikJ. ,,ak_tyvista_i", susėdome į ma. 
šiną ir nuvažiavome į Lūšės gclez1nkel10 stoti. ~~n ra d_ome ap ie 
20 susirinkusių „aktyvistų". Ta~a ~urn _nutart_a. 1sar dy~1 _geležin. 
kelį. nuversti traukinį nuo bėg ių, JĮ _apsaudyti ~r. suna_i_k111ti ešc. 
Joną. Visi gavome instrumentus: l~uztuyus, ~crz liar akc 1us, kūjus 
ir ėmėme ardyti geležinkelio bėgius uz koki~. 600 m nuo Lūšės 
stoties 1\\ažeikių kryptimi. _Ąš _su ka_st~~u .• tureJa~ užpilti pylima, 
kad nebūtų cralima pastebeti, Jog beg1ai 1sardyt1. Po kurio laiko 
pastebėjome gar\'ežį su dviem keleiviniais vagonais. Mes t urėjo. 
me. mesti dar~ą , neįvyk~~ div~rsij?s: P~s is l ėp~me už _geležinkelio 
ęyhmo. T_r.a_uk111ys. nuva~_1arn i Va1modes stoti . . Tra uk111iui pra va. 
z1_avus ~uses sl~!_Į,. nueio~e 500-:-?00 m!. noredami išard yti ten 
beg1us ir kad mas1rnstas, tai pastebcJęs , gqz!LĮ atga l, ir tada trau. 
k111~s patel~tų į spąstu~ . . I šardėme bėgius, atsukome veržles. Ne
tr~!,us pas1~1rdo trauk11110 dundesys. Nubėgome pasislėpti · . 
lez111kel10 budelę._ Tra_ukin!ui _prisiartinus, pamatėme, kad Ja g~-
~~ose raudonarm1ec1a1. Pnvaz1avęs išar dyta vietą traukin g 
eio nuo b · · • · • ' ys nu-. ~g1ų, _garvezys ir . visi vagona i smark iai pakrypo 1· 
pasai~ eme~!e sau~_yt1. Aps~udant ešeloną, du kartu s šov ia~ -~ 
SaU~U\ o, tac1au nezrnau, suzeidžiau ką ar ne. Buvo sužeist' dlS 
ar . rrs raudonarmiečiai, o apie 27 žmones, kuri tar 

1 
.u 

kann!n~ų. _n~gabenome į daržinę Lūšės stot . e ų . p~ buv? ir 
n~ve~e Į Z1d1kų sinagogą . Po to buvo kalb YJ i K1t~ d1e_~ą )UOS 
d_1rbti_ p_as turtingus ūkininkus. Daugelis . am~, rnd JUOS 1.~sk 1rstė 
hgonrnes. Vieną raudonarmieti l }J sirgo, nes vaz1avo iš 
aš. 1942 metais vokiečia i .... ·' vaną . orozovą, pasiėmiau ir 
ją. Leonas Strikaitis ir Kljį~: ;1~nęs I paemė. !r išvežė į Vokieti
armiečius. saus rns pas1emė po du raudon-

ADSR fondas, r. 59, I. g9_91. 

Nr. 131 

Iš liudininkės A. SAULITAITES * 
pa rodymų 

. . . 1945 m. sausio 14 d 
Pras1deius kar · ~ 'd' · 

būrys 19'11 u!·. Zi ikuose tuojau • . . 
dalyvis M'k 7e:~ bir~elio pabaigoje ar / us1dare g~~k_l uotų vyrų 
komjaunu~l u ~UIS s~.s-~udė Lūšės geleži~ero~ pra d~IOJe to būrio 
Juozą Kli aJbą iav1tu(ę. Tuo mc(u dirb eiig stoties telefon istę 
nuo Lūšės stoi· ąsy. stov_ėjau prie nam au_ au!~rų ka ime pas 
prie Jonušo na~e: ~1tu lsk1s, atstatęs šat~l~r mac1a_u,_ kaip keliu 
40 minučių prie J .- 200 m nuo mūsų Įąb, vare Zubavičii:Hę 

onuso namų privaž• so y os. Po kokių 30-
• SA iavo sunkve • · · 

'f k ULITAITE Aldo z1m1s ir dar po 
. s „ na, Adomo, gimusi 

1926 m. Mažeikių 184 raJ., Zld ik11 ap ., Skilaus • 

twkitĮ 20 minuc1ų nuvažiavo atgal, į Zidikų pusę. Dar po 40-
50 minuči tĮ Jonušo sodyboje išgir dau du šuvius. Tučtuojau eiti 
ten bijojau . Po kokio pusvalandžio aš ir mano šeimin inkė Ona 
Kli a_ubi enė . nuėj~me_ suži!1ot~,. _ką nu~ovė .. Išėj~sios iš namų, pa
matem e ~\ilrnlskĮ, ema~tĮ Luses sto!1_es _link. Jis jau buvo nuėjęs 
n_uo Jonuso s.?dybo~ apie 700-m. N_u_~J_us1os pas Jonušą, pamatėme 
Joeme gulmc1ą susaudytą Zubav1c1utę. J os rankoje ir krūtinėje 
buvo matyti ža izdos . 

ADSR fondas, r. 59, l. 98. 



PANEVĖZIO APSKRITYJE 

PANEVl:ZYJE 

Nr. 132 

Prane ški(c mums. kur, kurie bolševikavę ar bolšc\·ika i inteli
gentai slaps(osi ir kas juos priglaudžia, taip imt p_aaiškinkitc, ko
dėl jie n e išbėgo. Jei žinoma tokių , kurie buvo pasinešę bėgti, bet 
dėl v isokių kliūčių jau nebepriveikė iš bėgti , irgi prane škite. 

,,Išlaisvintas pane\'ėžic(is", 1941 m. liepos 12 d., Nr. 2. 

Nr. 133 

Panevėžio žydai dėl nuol atinių neramumų Panevėž io miesto 
komendanto įsakymu ligi liepos 11 d., 18 val. , persikra us tė į spe
cialiai jiems skirtą kvartalą (Klaipėdos, Krekenavos, Tilvyčio, 
Skerdyklos g.) . Iš savo rajono žydams išeiti dra udžiama. Lietu
viai, turį savo namus žydų kvartale, norėdami gauna butus ki
tose miesto dalyse. 

Ligi to pa čio laiko visi žydai ir rusai (sentikiai) turėjo ati
duoti miesto valdybai radijo ir fotoaparatus , rašomąsias mašinė
les ir multiplikavimo priemones. 

,,Išlaisvintas panevėžietis", 1941 m. liepos 20 d., Nr. 3. 

VRM 
Panevėž io apskrit ies 

Policijos vadas 
Nr. l JO 

Nr. 134 

Panevėžys , 1941 m. liepos 17 d. 

Panevėžio miesto burmistrui 

Pra šau parėdymo, susitar us su Panevėžio miesto policijos n~o• 
vados viršininku, aptverti žydų kvartalą. I(ai kurias gatves , tur111• 

čias mažes nės svarbos susisiekimui, reikėtų visai uždaryti. 
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Zydų kva rtalo aptvėrimą reikėhĮ atlikti kaip ga lima greičia u , 
nes kol tatai nepadaryta, yra labai sunku sutvarkyti to kvartalo 
apsaugą. 

J. Dani i'inas 
Policijos vadas 

Lietuvos TSR CVA, f. 729, ap. l, b. 73, l. 5. Nuorašas. 

Nr. 135 

Naujakuriai ne vis i blogos val ios žmonės . Bet yra ir toki ų. ku
rie skųsdavo kaimynus ūkininkus . atiminėdavo iš jų ūk io padary
nę ir gyvuli~s. Tok!us, vis½~ ~u~aši~s ir pasiraš i_u~, _reil~ia p~an ešti 
vietinei kariu omenes va ldzia1, zemes tva rkomaJat Įsta1ga 1 lf pro
kuratūrai. Be to, ūkininka i , saugok itės ir saugokit savo namus 
nuo galimtĮ kai kurių piktos valios na ujakur i ų išs išokimų. Išsišo
kėlius griežtai sudrauski te ir apie juos prane škite policijai. 

,,Išlaisvinta s panevėžietis", 1941 m. liepos 24 d., r. 4. 

Nr. 136 

Visiems Vietinės apsaugos štabams, 

policijos vadams ir policijos nuovadų viršininkam s 

Aplinkraštis 

Patirta, kad kai kuriuose valsčiuose be rimto pag rindo suima
mi lietuv iai, kurie atgabenami i Panevėžio ir Siau litĮ kalėjimus be 
jok ių kvotų su pažymėjimu sąrašuose „bo lševiktĮ veikėjas" , ,,šni
pas" ir pan. Remianti s šiais nurodymais, kai kur iems su imtiesiems 
lietuviams Sia uli tĮ kalėjime jau įvykdyta mirties bausmė. Į su
šaudytųjų skai čitĮ pateko ir nekalttĮ li etuvių , bolševikinei sa ntvar
kai priešingai nus istačiusių asmemĮ . Daugelis suėmimų padaryta 
be tiesioginių įrodymų, vien tik remiant is paskinĮ asmenų prane
šimais, o kai kur net suvestos asmeninės sąskaitos. 

Turėdamas ga lvoje tokį ža lin gą teisingumui reiškinį, įspėju vi
sus, nuo kuritĮ tie suėmimai priklauso, kad be kvotų ir rim!o p~
grindo suėmima i lietuv itĮ nebūtų daromi, o suimtieji su r1mta1s 
davini ais turi būti pristatomi tik į Panevėžio ka l ėj imą. Be to, pra
šau apie visus suimtuo sius padaryti kvotas, prisilaikant Baudž. 
teisenos įs t. 250 ir 253 str. str. reikalavimų . Stengtis surinkti kuo 
daugiau sia apie kiekv ieną suimtąjį konkrečitĮ nusikalstam ojo dar
bo įrodym tĮ , o nepasitenkinti tik vien pažymėjimais „bolšc~il<Ų 
veikėjas", ,,šn ipas", ,,komunistas" ir pan aš iai, iš kurių pare išk tmLĮ 
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sunku padaryti tikrą išvadą,"b~tent, __ kokį nusil~a_l~t~mąjį _d a rbą 
suimtasis yra padaręs, pavyzdz1u1, ar _JIS _buvo pn s11 asę_s prie J<o. 
munistų partijos, komjaunimo,_ ar~a 1ta_namas . sy ~ar!J~emis or. 
ganizacijomis palaik~s santykius 1r ve ikęs pne s l1etuv1ų tautos 
interesus. 

Todėl s iūlau, suimant asmenis, griežtai prisilaikyti Baudž. tei
senos įsta tų reikalavimų, būtent, apie kiekvieną asmenį turi bū ti 

Vladas Jeloveckas, 
žemės ūkio darbininkas, 
1940-1941 metais Kreke
navos valsčiaus komjauni
mo komiteto sekretorius. 
Nužudytas 1941 m. birže-

lio 23 d. 

Vanda Didžiulytė-
Albrechtienė, 

revoliucinio judėjimo daly
vė, rašytoja, gydytoja, pa
žangi visuomenės veikėja. 
Nužudyta 1941 m. liepos 

mėn. Panevėžyje 

padaryta kvota, kurioje, nustačius nusikalstamojo darbo žymes, 
tik tuomet galima tokį asmenį (apie kurį padaryta kvota) suimti 
ir patalpinti į kalėjimą, o kvotą perduoti priklausytinai. 

Panevėžys 
1941 m. liepos 26 d. 

!g . Kazlausk0S 
L. e. Prokuroro p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 708, ap. l, b. 2, l. 7. Spausdinta hektografu. 
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Nr. 137 

Panevėžio apskrit ies 
Viršininkas 

Panevėžys, 194 1 m. rugpiiičio 16 d. 

Nr. 493 Skubu 

Visiems policijos nuovadLĮ viršin inkams 

SiauliLĮ apygardos generalinis komisaras* įsakė pateikti ži
nias apie komun i stinį elementą, kuris dar ra ndasi laisvėje. 

Sąrašu s bo lšev i kuojančio elemento pristatyti man iki š. m. 
rugpiūčio 28 el. sekančia forma: 

Pavardė, 
vardas 
ir tėvo 
vardas "' ::l 

>N 

E 
-< 

"' "' E 
o 

-o "' 
"' "ci7::'. 

z .2 

Kuo 
pas i
reiškė 
jo ko- =
munis - ~ 

tinis ~ "' 
veiki- c-::•-2 

U) ~ 
rn -
t,Į) ~ 
e > --...., 
"o --
>"' m ·~ 
o. >~ 
:... <l) 

mas ~=o -:x: ·::;: 

Vid ug iris 
Apskrities viršininkas 

Standė 
Sekret orius 

Lietuvos TSR CVA, f. 729, ap. l, b. 18. l. 3. Spausdint a heklografu. 

Nr. 138 

Valstybės saugu mo ir kriminalinės policijos Slaptai - terminu ota 
Panevėž io apygarda 

1941 m. lapkričio 24 d. 
Nr. 1716 

Saugu mo policijos visų raj omi viršininka ms 

Gaut a ži nitĮ , kad yra likę ir laisvai gyvena žyclLĮ tautybės 
asmenys, kurie yra perėję iš i zrael i ltĮ į kata likLĮ bei į kitas krikš 
čionių tikybas ir susituokę su kitos tautybės asmeni mis. Tačiau 
šių asmem1 perėj imas į kit ą tikybą jokiu bC1clu nepakeičia jų žy
diškosios rasės ir tautybės . 

• Turi būti - gebilskomisaras. 
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Įsa kau nuodugniai iša iškinti ra jon~ r(bose gyye na nc1us visus 
č i a paminėtus žydiškosios rasės asmenis Ir asmenis, turin č iu s sa-
vyj e žydiškojo kraujo. . . 

Visus žydiškosios rasės asmenis (_~esva rbu_ kad~v ir _Į kokį t i
kėjimą š is asmuo yra perėjęs, by tik JIS yra _g~męs 1s ~:YŲ žydtJ) 
ir jų vaiku s įsa·kau iki g ruodžio 7 d. ~t~ar~ b. Į v P anevez10 'kalėj i 
mą , iš kur j ie bus pers iųsti apgyve nd1111~u1 Į zy_~ ų getą. 

J eigu nenorėtų skirtis žydiškosios } a~:s ~ntr oJ1 ~antu ol~os pu. 
sė (vyras bei žmona) , kuri yra nev ~yd1sl~OJO ·~<-~aUJO, ga l_1. vy kti 
drau ge su savo žydiškosios rasės se1ma Į ka leJllllcĮ , o veliau -
į getą. 

A. Liepa 
Apyga rd os virš inink as 

Licturn s TSR CVA, f. 650, ap. l , b. 13, l. 132. Orig inalas . 

KUPlšKY JE 

Nr. 139 

Iš V. TAMOSIONO * parod ymt! 
1945 m. balandž io 5 d. 

Į Kupiškį Liovė atvyko 1940 mehĮ rugpiūč io_ mėnesį ka ip ~im
nazij os vokiečių kalbos mokytoj as. Ji s buvo laikomas komum stu, 
poli tiniu emigrantu. Mokytojavo iki vokiečitĮ kariuomenės įs i ver
žimo į Lietuvą . Ji s gyveno pas Aukštupėnų kaimo gyventoj ą Bal
čiū ną , mano gimina i tį. Aš tuo metu mokiau s i 8-oje g imna zijos 
kla sėje. Vokiečiams pas irodžius, Liovė tučtuojau tapo Kupi škio 
komend antu. Nuo to laiko su ju o pal aikiau a rtimus ryš ius . Bū
damas policijos nuovados raš tininku, dažnai su ju o sus itikd ava u, 
ke letą kartų net gėrėme. Dirbti į policiją mane Liovė pakvi et~ 
todė l , kad pažinojo dar anksčiau . Vėliau paaiškėjo, kad Liovė 
buvo vokieč i ų žvalgyb ininka s. 1941 metų vasarą Kupi škio polici
jos nuovad os pat alpo se, man ir kitiems policijos da rbu otoj ams 
girdin t, Liovė pa sakė : ,,Ju k jū s anksčiau nežinojot, kas aš iš tik
rųjų buvau ". 

1945 m. vasa rio 12 d . 

Pirmaisiais vokieči ų okupacij os meta is buva u Kupi škio polici
jos nuova dos viršinin ko Petro Greiči ūno as menini s sekr eto riu s. 

Mies to komenda ntui Liovei įsakius, var iau į ka pin es ta rybi
niu s piliečius. Pirm ąjį kartą nuvar iau 18 žmoni tĮ, a n trąjį - 40 ir 
maš ina nuvež iau ketu ris. Tuos visus žmones sušaudė esa nti s pri e 
komendantūros specia lus būrys. 

ADSR fondas, r. 56, l. 52-53. 

• TA MOSI ONAS Vytautas, Donato, g imrs 1921 m. Kup iškio raJ .. A 11kšt 11pcn11 ap . 
Poj uod upcs k. 1941-19·13 m. st udij avo Kau no unive r sit eto st atybos faku lt ete. Sui mant 
di r bo Kup iškio ligoninėje ūkvedžiu . 
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Nr. 140 

Iš liudinin ko I. FRANS KEV ICIAU S * paro dym11 
1948 m . vasar io 23 d. 

Pirm omis hitlerinės okup ac ijos dienomis Kupi škyje s uorgan i
za vo baudž iamąj į būrį, kuri am vadovavo leitenan ta~ qu clelis a r 
Gudelevi či us . Po kelių die m1 vokiečių gen erola s Ku p1šk10 g imna 
z ijos mokytoją L iovę paskyrė mies to 
komend antu. 

Kart,1, 194 1 mettĮ liepos pradžioje, 
apie a ntrą va l a ndą n aktį, ma ne pakv ie 
tė į komendan tū rą. Radau už stalo sė
d inčius Liovę ir Gudelį , kurie ž i ūrėj o 
į kažkokį są rašą . Mavč ia u, kad kievkvie_na 
pava rdė ta me są rase buvo pazy meta 
ra udonu pieš tuk u. Netr ukus l iepė man 
eiti kartu su jai s į kiemą, kur buvo 
a reštinė. Liovė a r Gud elis į k iemą iš
kvie tė deš imt suimtųj ų. Ten juos ap su
po g inkluoti baudėja i. Iš suimtųjtĮ _ ~ri 
s imenu ti k Di dži ulį, kur is, ka ip veh au 
s užinoja u, buvo Panevėž io ap sk riti e~ 
gy dytojo sf1nus. Baudėj a i j uos nu vede 
į žydtĮ kapin es. Ten nuėja u ir aš. Buvo 
iškasta ma ždau g 3 m ilgio ir 2 m plo
č io duobė. Pa smerktuos ius susta b dė 
pr ie duobės ir, Gud eliui su komandav us, 
ju os sušaudė. Gud elis įsakė ma n a pž i ū 
rėt i ir pran eš t i j am, a r sugriuvę į du o
bę vis i negyvi. 

Kitą dieną, Liovei į sak i us , Yė l, kaip 

Vincas Vyšn iauskas, 
žemės ūkio darbininkas, 
1918-1919 melais buvęs Ge
ležių k. revkomo narys, 1940-
1941 mela is įvairiu laiku na
cionalizuotų dviejų dvarų Su
bačiaus apyl. komisaras. Nu
žudytas 1941 m. rugpiūčio 

mėn . Kupiškyje 

ir pirmą kartą, nuėj a u į žyd1Į kap ines. . . . V 

Ejau p~sčiomis pa~kui su imtLĮj _L! g r_upę . Tą v )<ar ~ą b~vude Ja_1 s_us8:u
dė 13 zmoniu, kurtu tarpe . ka ip veh au suz1110Ja u 1s Gl ezen enes, 
buvo apie 20· meltĮ amžiaus s tudent as Glezer is . P ake liu i į š audy
mo vie tą vienas suim tas is ats igrį žęs sušuko man: ,,Dak ta re , pa -
sak ykite mano žmonai, kad Kaz l auską sušaudė" . V 

Nužudytieji buvo užkas ti toje pačioje duobėje. Kas ju os uzka 
sė, nemač i au, nes, apžiL1 rėj ęs lav onu s ir kons t atavęs vis tĮ sušau
dyttĮjtĮ mirtį , tuojau pa sišal ina u. Dė l ttĮ ba i_s i ų _r~g i n ių negal _~j a~ 
miego ti, mano nervai s marki a i pa iro, tode l veliau ka tegon ska1 
a ts isak iau vyk ti į komencl ant f1 rą ir apžif1 rinėti lavo n us . Vėli au vie
toje manęs eida vo gydyt ojas Ankudav ičius. Ma s iška i, d i de l ėmis 
grupėmis , dar buvo ša udomi t arybin ia i žmonės, baudėj tĮ Yadin a
mi bolšev ikais ir šnipa is . 

ADSR fond as , r. 1-15, l. 123- 124. 

• FRANSKEV I CIIJ S l poli las , Teodo ro , g im cs 1887 m. Rok išk io rn j ., Sal t! miestelyj e. 
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Nr. 141 

Iš liudininkės V. SMATAVICIOTES * parodymL! 

1944 m. lapluičio 5 d. 

Kai Vokietija užpuolė Tarybų Sąj~ngą,. Vėž~on ių , Bagdonių 
Suvainių ir Drulėnų kaimuose ~uv_o s~1mta ir _susa ~dyta daugia~ 
kaip 20 komunistų, komjaunuollt! 1r k1tLĮ Ta_rybų Lietuvos patrio
tų. Iš sušaudytųjų pažinojau šiuos ~v~m~nis: iš ~ėžionių kaimo 
savo tėvą komuni stą .Mykolą šmatav1c1ų _1;· ko_~umstą Joną Bal
čiūną; vi_š BaJdon_ių kai~ o komun!?tus Gn~kev1c1ų_,v Mikas_evičiLĮ ir 
dar des1mt zmonių, kum1 pavardz1ų neats imenu; 1s Suvainiu kai
mo sušaudė du -brolius komunistus Liauštiukius ir dar du, "kuriu 
pavardžių neats imenu; Drulėnų kaime Kazlauską ir dar tris žmo'. 
nes, kurių pavardžių neatsi menu. 

1941 metų birželio mėnesį Pranas Januška , Kazys ir Danielius 
Palšiūnai , Jonas ir Petras Narkevičiai, Stasys, Pranas, Bronius ir 
Povilas Pėžos, Kazys žirlys, Jonas Senvaitis, Čepas, Jonas Civas 
ir dar du atvyko pas mus ! Vėžionių kaimą. Tėvas tuo metu mie
goj? -~n! ž~mės vp_rie namo. __ Jonas V ~envait is čiupo j į, ir visi atvy
kus1eJ1 eme must1. Be to, Jie muse mane, motiną ir brolį. Mane 
m~šė Jonas Narkevičius ir Stasys Pėža, brolį - Kazys Palšiūnas. 
Primušę tėvą, banditai jį uždarė i Kupiškio daboklę, o kitą die
n_ą , l l val., Paš~p~čio alksnyne, prie Kupiškio geležinkelio stoties, 
tevą kartu su k1ta1s draugais sušaudė. 

ADSR fondas, r. 56, l. 70-71. 

Nr. 142 

Iš V. JANUSKEVICIAUS ** parodymų 

1944 m. gruodž io 28 d. 

Tarnau? a.n:as ,,~avis~_ugos" _būryje, 1941 metLĮ rugsėjo mėnesį 
su J~ kai::~v1a1s susaud~1au_ apie 80 žmonių. Naktį, puskarininkio 
Dam1dav1ciaus va?ov_auJ~m1, _atvykome į Kupiškio areštinę. Mies
!o kom_endantas_ L1o~e att?ave mums 25 kalinius ir įsakė juos su
~au?yt1. Pasod:1:ę Juos _Į sunkvežimį, nuvežėme už bažnyčios 
Į 1;11est? pakrastĮ, pastate ~ e prie iš anksto paruo štos duobės ir 
susaud eme. TuoJau sugrĮžę į areštinę ir iš ten paėmę apie 

La ši ~/t_1ATA VICIOTE Vladislava, Mykolo, gimusi 1922 m. Anykščitl r aj. , Stakių ap .• 

ir k•.• /~fi1i~ E~Cl_~~\ ri~Y\~~~as, Medard~ . __ gimęs 19'.?2 m. l(upiškio raj. , Noriūnų •P: 
liclnin kas. 194•4.VI 11 1 Įstojo j n~ci~~~-lis~i':f'štl.'A Si mon ui, S_~ba~ia us pol icijos _pun kht 1~~-
rori stinei g r upei kovoje pr ieš Tarybinę Arm~ą. orga n1zac1Jq ir vadovavo d1ver s Jne . 
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Petras Sinkūnas (nuotr. vidury je), valstietis, komunistas, 1940-1941 
metais Kupiskio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas, su dv iem 
tarybinia is karo belaisviais stovi prie Kupiškio areštinės, pr ieš vedant 

juos sušaudyti 

25 žmones, atvežėme juos prie tos pačios duobės . SaudėJTJe salve . 
Damidavičius, kaip ir šaudant pirmą kartą, pribaigė sužeistuo
sius. Po keturiLĮ dienų, Liovei įsakius, išvežėme iš areštinės dar 
apie 30 žmonių į tą pačią vietą ir sušaudėme. Pasta rieji buvo žy
dų tautybės. 

ADSR fondas, r. 34, l. 147-14 8. 

13 Masinės žudynės Liet urnj e 193 



Sušaudytųjų palaikų perkėlimas i Kupiškio broli ų kapus 

Slavinčiškio g iria , 1 9 4 5 m e t a i 

PUSALOTE 

Nr. 143 

Iš S . BALTRA!v\IEJONO * parodymų 

1946 m. lap!uičio 16 d. 

Prasidėjus vokiečių ag re s1Ja 1 prieš Tarybų Są_jun_g~, dar _rr ieš 
įsiveržiant vokiečitĮ kariu omen ei į Lietuvą , po g n nd111es antilar~
bihės organizacijos nariai Panevėžio apskrityje suiminėjo pa_1:t1-
niu s -i ary biniu s aktyvistus, šaudė juo s ir vykdė diver s ij as gelez111-
kelio transporte. Aš tuo metu buvau Pu ša loto balttĮjtĮ par ti za1111· 
šaulių būrio gi nkl ų sandėlio viršininkas. 

194 1 m. birže lio 24 d. tos organizac ijos nari a i sugriovė Pa· 
nevėž io-Puša loto ge leži nke lio ruožo sankasą, apšaudė aul~
motri są ir sunkvežimį su Raudonosios Armijos kari a is be i part_,. 
niais-tar ybiniais aktyv ista is . šios ope ra cij os met u nušovėme tns 
partiniu s -taryb iniu s aktyvis tu s ir paėmėme į nela i svę du Ra udo
no s ios Armij os karius ir vieną karininką. Nukautųjų ta rp e buvo 
RaseinitĮ apskrit ies komjaunimo komiteto sekretorius. 

Suėmėme valsčiaus vyk domojo kom itet o pi 11mininką Vyš~i~u s· 
ką , Petrą Lukoševičių**, žemės dalinimo komi s ijo s pirm in~nl«! 
Vaičeliūną , mi licin inką 2 idonį ***, Bagdoną iš Va l moniLĮ ka11no, 

• BALTRAMI EJ ONAS St3nislov3s , Stani s lovo, gimęs 191;; m. Pa sva lio raj. , Pu~n· 
loto mieste lyje 
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•• Mili cijo s jg allo tinj. 
••• Povilą. 

l_ 

~ ., _____ , 

Oža l ą * iš MaldučionitĮ kaim~, J~ciūmt __ apylin½ės sel_<rel~r i_ų 
Balčiūną**. Iš suminėtLĮjLĮ susaude Balc1uną, Ozalą, Z1don1 ir 

Lukoševič i tĮ. 
1946 m. lapkričio 2 d. 

Nak tį į birž elio 25-ąj ą Pu~~ l ?tą u žė".1~ ~ a ud_onoji Armij a, su 
kuri a į mūšį ne s tojome, ne s b1~0Jome. B1rzelio 21 d. rytą , Raud o
nos ios Armij os dal in ia ms pa s itr a uku s, 
grįžome į Puša lotą . . v• • • 

Bficlamas sa rgybos v1rs 1111nku, sk ir
davau baltuo s ius parti za nu s patru liu ot i 
po mieste l į, sa ugot i suimlus tarybinius 
pi l iečius . Po kokių septynių d ienų m a
no prašymu bDrio va da s Simonait is , 
pavadavęs lu o metu Simulį, iš ttĮ pa
reigų m ane a tl eido, kad ga l ėč i au dirbti 
Smilgių bažnyčios vargo nininku . Ir po 
to palaikiau ryš ius s u Pu ša loto ir Smil
gi tĮ baltųjų partizantĮ biiriais . Atsime nu, 
kartą iš nepažįstamo man va l st iečio 
sužino j a u, kad neto li Smilgių miesteli o 
praėjo t rys nežinomi, civ il ini ais rūbai s 
aps i ren gę, gi nkluoti pil iečiai. Ap ie ta i 
prane š iau Smil gitĮ bal ltĮjtĮ partizanų 
būrio n1dui Ju stu i Eringiui. Kitą dieną 
ji s man pasakė, kad tie žmonės, atėję 
į m ieste l į, buvo s ulai kyti . JLĮ tarpe bu
vo Smilgių milicij os vi rš in ink as . 

ADSR fondas, r. 33, l. 176- 178, 181- 182. 

Nr. 144 

Iš V. DV U2ECK IO *** parodymtĮ 

Albertas Gar jo nis, 
revoli ucinio judėjimo da
lyvis, komunistas, 1940-
1941 melais dirbęs LLKJS 
Raseinių ap s. komi te to 

sek re tor ium i 

1945 m. rugsėjo 20 d. 

Aš zm a u penki s žyd LĮ tautybės piliečių, komunistų ir tarybi nių 
darbuotojtĮ ša ud ymo atv eju s per tą laiką, kai gi nk luotam būriui 
vadovavo Simonaitis. 

Pirmą kart ą šaudė 194 1 metų liepos mėnes io pradž ioje. T ada 
Puš aloto mie s tel io kapinėse sušaudė devy n is žmones: koopera ty
vo vedėją Joną Sirvinską, Pu ša loto apyl inkės pirmin inką Ceponį , 
komjaunuolį Kučinską **** , valsčia us VRLK darbuotoj ą Kriščeli ū: 
ną. Kiti buvo žy dai , kuritĮ pavardžių než in a u. Jų t a rp e bu vo dvi 
merg ino s . 

• Jur gi, mili c ini nk Q . 
.. Joną . 

... DVUZECKIS Vuclovas, Antano, gimcs 1912 m. Rusijos TFSR. Lcningradc. Buv. 
šaulys . l!l-11- 19-12 m. Pu ša loto vis. viršaitis. 

•• •• Joną. 

195 



Antrą ka rtą šaudė komunistus irgi pi,_-moj~ -~iepos ~ėne_s io pu. 
sėj e apie 6 km nuo Pušaloto , miške, netoli Ga1!~unų ka1!110. fą kar. 
tą sušaudėme penkis žmor.es: valsčiaus p_artiJ~s k~1111l: lo sekre. 
toriLĮ Lukoševičių , KomunishĮ partijo s nariu s Z1donĮ , Oz a l ą, Ba1. 
čiūną ir Ligumą . 

ADSR fondas, r. 147, l. 135. 

Nr. 145 

Ponui Panevėžio komendantui 

[R ezo liu ci j a] 
Puša loto nuovados 

viršininkui 
Pavedu Tamstai leisti 
Onai Prankienei pa• 
laidoti jos vyro kūną 

kapinėse. 
Panevėžys 

1941 m. rugpiiičio 19 d. 
Nr. 580 
Vidugiris 

Apskrities viršininkas 
Standė 

Sekretorius 

[Rezo li ucija] 
Iki atskiro parėdymo 

kūno perkėlimo 
nevykdyti. 

[1941 m.] rugpiūčio 22 d. 
Vidugiris 

Prankienės Onos, gyv. Tol iū. 
mĮ k., Pušal oto vis., 

Prašymas 

1941 m. rugpiūčio 12 d. į mūsų namus 
Toliūnu kaime atvyko Juzėn as Bronius 
stipriai" įgėręs, ir par eika lavo, kad man~ 
vyras Aleksas Pranka tu oja u vyktų į Pu
ša loto polic ij ą, ir liepė pas iimt i pin igų. Tą 
dieną vyras nebegrįžo , o ant rytojau s pa
sklido ganda i, kad ji s esąs nušautas. Aš 
kreipiausi į Pušaloto policij ą, kur man 
paa iškino, kad policija prie š mano vyrą 
nieko neturėjo ir neturi, ir žadėjo duoti 
leidimą vyrą krikščioni ška i pa laidot i. Vie
nok, kai aš nupirkau karstą ir pas iruošiau 
laidotuvėms, policijoj e man pare i škė, kad 
leidimo neduos. Aš mačiau, ka d į po licij ą 
buvo a ts il ankę trys kaim ynai: Jonas Su
kys, Alfonsas Mitka ir J urgi s Dzikaras,-
vis i iš Teliūnų kaimo,- kurie turėj o pik
tumą prieš mano vyrą ir j am kerštavo: 
Mano vyras nebuvo nei komun istas, ne1 
bolševikas ir, abelnai , nei kuom nebuvo 
nus idėjęs. Liko nuša utas vien iš pykč io ir 
keršto. 

Siuom aš malon iai prašau Tamsią 
duoti man leidimą krikščion iškai palaido· 
ti mano vyrą, nes jis buvo tiki ntis žmogus 
ir turėtų būti pala idotas kri kščionių 
apeigomis. 

1941 m. rugpittčio 19 d . 

Už neraštingą Pra nkienę· Oną, ja i pra· 
šant, pas i ra šė 

(Para šas neį skaitorn35 J 
Lietuvos TSR CVA, f. 729, ap. l , b. 9, l. 4. Origina las. Rankraštis. 
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RAMYGALOJE 

Nr. 146 

Iš V. STANKEVICIAUS * parodymLĮ 

/ 960 m . gruod ž io l d. 

1941 m. birželio 22 d. Ramyga loje buvo suorga nizuotas g ink
luotas „a ktyvistLĮ" b ū rys . J o organ izat or iais buvo buržu az i n ės 
Lietuvos armijos karin inkas Vincas Bag donas ir Tru skavos ša u
l ių būri o vadas Bronius Grincev i čiu s (pokar io met a is buvo nu 
kau las kaip ga ujos dalyvis). 

Birželio 22 d. Bagdonas ir Grincev i čiu s atėj o pas mane į na
mus, į L i kėmĮ kaimą , ir par ag ino stoti į jLĮ k uri amą būrį . Bagd o
nui pasiū l i u s, apsig inklavimui paėmi a u pi stoletą iš Tr uskavos 
gyventojo Petro Miknevič ia u s. Vėli a u gav au ir ša u t uvą . Kad an
gi anksčiau tarn avau policijoje, būryje buva u aktyvus, tod ėl ma 
ne kai kas l a i kė Bag dono padėjėju. 

Dalyvavau suimant ir ša udant pa rtij os narius, komjaunu olius 
ir tar ybinius aktyvistus. Atėjus vokieč i a ms , tuojau suėmė Ramy
ga los žemės skirstymo komisijos pirmininką , Trus-kavos gyventoj ą 
J on ą Jaką . Jį u žd arė į bažn yčios sandėl į . B ūr io vada s Bag 
donas norėj o likviduoti Ja ką . Aš p as iū li au il nuga benti į Ramy
ga los pol ic ij ą. Jį perd avėme Kuncei. Po ke l i ų diem1 aš ir Bag
donas stovėjome prie b ūrio būs tinės . Pr o šalį ėj o nepažįst amas 
piliet is. B.igclonas liepė jį su laikyti. Atvedžiau jį į būstinę. Pra 
ėj u s kuriam la ikui, Bagdonas pakvietė mane ir, sulaikytajam gir
dint, l i epė jį nuvesti į mišką ir suša udyt i. Aš paėm i au iš būsti n ~s 
ša u t uvą ir var iau tą p i lie tį į P aver menio ka imą. Pake lyje iš 
Pavermenio ka imo gyventojo Klemenso Kat ino paėmiau kastuvą 
ir su l aikytąjį variau toliau link pil i eč io šveg žclos sodybos. Apie 
50 m nuo Svegž clos pirt ies, krūmuose, šitą pi l i etį, iššovęs ciu ar 
tri s ·kartu s, nušoviau. Paskui nuėj au į švegžd os na mus ir, ten 
radęs moteris, joms įsak i a u užkast i l avoną ir po to kastuvą grą 
žinti Katinui. Atvykęs Bagdo nui pasak iau, kad jo nurodymą 
įvykdž i a u . 

1941 mehĮ birželio pabaigoje ar liepos prad žioje Vincas Bag 
donas „aktyvistam s" l i epė nuvykti į Pašilė l ės kaimą ir suša udyti 
pi l ietę Popovien ę. Bronius Gr i n cev ič i us pritarė Bagdonui ir lvir
tino, kad Popovie nė yra komun is tė, kad jos vyras yra pasitraukęs 
su Tarybine Armija. Bag donas sa kė ta da ap žiti rėt i P aši l ~lės kai
me esantį š ilą , ar ten nesis lapsto Taryb inės Armijos ka re iviLĮ . Aš, 
Grincev ičiu s , Kazys Griga l i ū nas, Juozas Zaja uskas ir kiti nuėj ome 
į Paš i l ė lės kaim ą. Į š ilą eiti bijojome. Iš kart o nuėjome pas Po
povi enę, ku r i ą radome na muose. Aš paklausiau, kur jos vyras. 

• STAN l( EVIC IUS Vladas , Kazi o. g im~s 1905 m. Panevėž io raj ., Rag uvos ap ., La u
ka ga lil1 k. 
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Ką ji atsakė, neprisimenu. Popodenę_ i~si\'~9žiau _į l aukų ir. llll\'a. 
ręs prie krumtĮ . ją nušodau. Po to \ ' JSJ gqzo me Į Tru kavą. Pra. 
nešiau Bagdonui apie užduoties įvy~,dy1~1ą: . . 

Kar tu su „aktyvi tais" Ranke_le ~r k1_ta1~ 1_1uvyka~ Į v1e11kicrnį 
ir suėmiau bu\'lls1 SukionitĮ apylmkes ptr1111 n111ką Nikodemą l\er. 
belj. Zmonės kalbėjo, kad j is bm·o KomunisttĮ pa r tijo s narys. J į 
radau namuose. Atvarėme į Truska\·ą. 

1941 metu liepos mėnesio pra džioje mane iškv i etė į Ramvrra. 
lo aktvvistu ·' burio bustinę. Su Ramyga los „ak tyvistais" i3~0 • 

niun;1i G-rinceZ•ičiumi, Juozu ir Antanu Krištonaič iai s, 1v\atvcičiku 
ir dar trimis ar keturiais man nepažįstamais asmenim is išvažia
vome arkliais ; Griniūnų kaimą. Vežėme ir prieš kelias dienas mano 
suimtą t\ ikodemą Kerbelį. Nuvažiavus apie 6 km nuo Ramygalos, 
Mat\'eičikas Kerbelį pavarė nuo kelio ir nušovė. Griniūm1 kaime 
suėmėme \'ieną pilietį ir dvi jo dukteri s. Jų bute padarėme kra
tą. Prisimenu, dukterys buvo jau nos. Jas su tėvu vežėme toliau. 
:\UVažiaYome į Jan ion ių kaimą. Ten suėmėme dar vieną pilietį ir 
du jo sunus. Ir šie suimtieji man buvo nepažįstami. Po to sulai
kėme dar \·ieną seny\·o amžiaus žmogtĮ. Atvažiavom e į dvarą. 
Suimtuosius palikę kieme, mes girtuokliavom e. Cia su suimtai
siais elgėmės žiauriai. Aš buvau neblaiv us, todėl ar ir aš mušiau 
juos, neprisimenu. Suimties iems užkabinome iš laikraščitĮ iškirp
tus tarybinės \')Tiausybės vadovo portret us. Aš savo užraš 11 kny
gutėje surašiau jtĮ pavardes , vardus ir tėvavardžius . Mums atva
žia\'us į Ramygalą, sąrašą atidaviau Kuncei. 

Suimtuosius iš dvaro į Ramygalą varėme greit a i. Mūs11 pa
stotė važia\'o iš paskos. Nuvažiavę apie kilometrą, pasukome 
į kairiąją pusę, 30 m nuo kelio, ir sustatėme ant pievos penkis 
vyrus. D,·i merginas palikome ant kelio. Vyrus sušaudė Matvei
čikas, Bronius Grincevičius, Ju ozas Krišto paiti s ir du Ramygalos 
„akty\·ista i•'. Saudymo metu stovėjau su pistoletu ran koje kairėje 
pasmerklųjtĮ pusėje ir saugojau, kad j ie ncpabėgttĮ. Vėliau suži
nojau, kad Yieną šaudymo vietoje palikome su nkiai sužeistą ir jis 
dar kurį laiką burn gyvas. Mergaite s atvežėme į Ramygalą ir 
prida\·ėme Kuncei. 

ADSR fondas, r. 111, l. 130- 133. 

Nr. 147 

Iš liudininkės M. POSKIE.1\ES " parodymų 

1960 m. laplm'čio 28 d. 

1941 m. liepos 3 d. į Griniūnų kaimą atvažiavo vežimu, pa· 
kinkytu dvie~!. arkliai_s,_ apie dešimt ginkluoltĮ ba l ta rai šč i1Į. _Atsi· 
menu Matve1 c1ką, Aneską, Antaną K.rauj elį ir Navicką. l(a1 ku-

• POSl(IENf: Maryt~. Zigmo, gimusi 1922 m. Panevėžio raJ., Ramygalo;, 3p., Jotni• 
nllĮ k. 
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ritĮ visa i ncpnz111ojau. Ji e suėmė mane, seserį Juliją ir tėvą Zig
mą Vepš tą, seną revoliucionieri tĮ, Komunist11 partijos nnrį nuo 
1919 met11. J\š ir ses uo buvome komjaunuo lės. Tėvas Taryb1Į val
džios metais buvo triškių apyl inkės sekretorius. 

Tėvui surišo ranka s. J\'\an ir seseriai užrišo ant kaklo virves, 
prie kur i11 iš pr iekio ir ant nugaro s prik abino J. Slalino portre 
tus. Jie mus stumdė, kol iojo ir, susodinę į vežimą. nuvežė. Pake
liui, Gr inif11111 kaime, jie pamatė piaunantį dobilus ar avižas 
Praną Ma sioką. B a ll araiščiai, pamatę, kad netoli jo atnešta val
gyti ir mais tas suvyni otas į raudoną skarelę. pasišaukė pasiaiš
kint i. Sis šoko bėgti. Tad a Antana s Kraujelis iš pisto leto pataikė 
j am į galvą ir sužeidė. Tarp kitko, ka i kuri e baltdraiščiai .\\ as io
ką pala i kė komjaunuoliu Kri aučiūnu, kur io j ie irgi ieškojo. 

Iš J anio ni11 kaimo atvykome į Karkausko dvarą. Ten mus vi
sus sugul dė ant žemės, dar atvedė suimtą Kazį Urboną. žmogtĮ 
jau pagyvenusį ir jtĮ įtariamą esant komunistu . Kiek žinau, jis 
komunist as nebuvo . Vyra ms surišo ranka s, o :-,ian ir sese riai už
kab ino ant kakit! virve pr irištus J . St al ino portretus. Girti balta
ra iščia i mus mušdami, stumd yda mi ir keikdami varė per sodą at
gal į GriniDn11 kaimą, kur prie Griūnios sodybos, apie l00 m 
į \'akarus, prie krDmt), suri štomis rankom is sustatė iš dešinės 
pusės man o tėvą Vepštą, iš kairės - Aleliūnus tėvą ir du sū nus 
ir paskutiniuoju - Urboną. Prie kelio, ant griovio krašto, pastalė 
rankin į kulkosva idį. Pasiren gimas šaudy mui ir pats šaudy mas 
mane nepaprastai sukrėtė. Kas toliau įvyko, neprisimenu, bet ž i
nau, kad man e ir sese rį atvedė pri e vežimo. Atva žiavome į Rima 
vičiaus dvarą . Keli baltaraišč i ai nuėjo į Ramyg alos pusę sušau 
dyti dar kažkok io žmoga us. Sugrįžę pasakė jį sušaudę ir kad ji s 
pat s sa u duobę i škasęs. Ramygaloje mus ištardę paleido. 

Grįžus i sužinojau, kad tėvą jie buvo sunk iai sužeidę ir kad , 
baltara i ščiams iš susidorojim o vietos pasišalinus, jis, nušliuužęs 
į ša lį, mirė. Ir Jonas Aleliūnas perša utas dar gyveno keletą va
l andtĮ. Su juo kalbėjosi a tbėgus i žmona iš J a nionitĮ kaimo. Vla
das Aleliūnas ir Urbo nas buvo nuša uti iš karto. Petras Aleliūnas, 
būdamas sužeis tas, iš ša udymo vietos i ššliaužė. Masioką sužei dė 
ir jis mirė vėliau . 

.Maždaug po dviejtĮ mėncs itĮ aš savo namuose kalbėjaus i su 
Petru Aleliūnu . Ji s man sakė, kad po šaudymo ba ltara i ščia i bu
vo pr iėję prie sukritusitĮ ant žemės žmonių, ju os spardė ir dar 
ša udė. Sovė į Vladą Aleli imą, ap\'ertė visus ant nugaro s, tarės i 
dar nuauti balus. bet nenuave nuva žiavo . 

.Mano tėvo palai ka i yra ir ct'abar net oli tos vietos, kur jį sušau
dė. Jonas ir Vladas Aleliūnai pal aidoti Ja nionitĮ ka pinėse. Petrą 
AleliūrnĮ vėliau vė l s uėmė, uždarė į Panevėžio ka lėjimą ir su
šaudė. 

.Mano minė ti .Ma t veičikas, Kraujeli s ir avickas po karo žuvo 
kaip g inkluotos ga ujos da lyviai . Ar ieška buvo teisiama s. 

ADSR fondas, r . 111, l. 1-12- 144 . 
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r. 148 

l• 1· 1· . k. S ALELIOKIENf:S * parody mu s 1uc min es . • 
1960 m. lapluičio 29 d. 

1941 111et11 liepos praclžioje pas m~s i J ~nionitJ .t~aimc) įsibro\'c 
gru pė ginktu'otLJ naci?na listLJ, iš k~rnJ_ a l~'.mcnu si.uos : i\lasioką 
J\\ykola, Petro, gimusi 1911 m. Jam onllJ k., yertel_l:ą ~eoną, p0 _ 

Yilo, 50 metų, gimu į ,\\id žiumJ ~-: gyvenanlĮ. JoniskyJc; _Simoną 
Lažauską, gimusį 1910_ m. Pag~~~ų k., ten !r. gyvenant1; ~oną 
Arieška, Antaną '.':arsutĮ, ,\\ah·e 1c 1 ką, . B_a rbu.:5ką, ~~o_zą J as 1unų 
(dabar· cryvenantį JAV); Antaną KrauJ elĮ, Ųzkura1ti 1r 2ostaula 
(pastara~i 1942 metais nusišoYė) _. 1 oriu_ pap~lc~y~i, kad b~ minėtų 
nacional istu mūsu namuose buvo 1r Bronius Vysn1auskas, Jo brolis 
Petras iš c·ypliL! ·kaimo. l arsutis,_ Matvei~i_ka_s, Bar~u ška, Krau
je lis, Užkuraitis buvo nuša uti kaip ba_nd1it1~~:> ga~ Jos daly viai. 

Nacionalistai apsupo mūsų sodybą 1r, prteJę pn e namo, ėmė 
šaukti, kad išeitume laukan. I šėjus vyrui J onu i ir sūnums Petrui 
ir Vladui, nacionalistai puolė juos mušti. Tai p amači usi, ėmiau 
šaukti ir \'erkti. Tada ir mane ėmė ji s mušti. Išgir dau, kad kaž. 
kas iš jų kitam, kurį pavadino Stankev iči umi , li epė eiti į kam
barį padaryti kratą. Į kambarį įėjo aukštoko ūg i o vyri škis, pa
džiūvęs, juodbruvis, balta kepure, apsirengęs civ ili niais rūbais. 
Su juo įslinko dar keletas vyriškitĮ . Asmuo, pavad intas Stan kevi
či~mi, ė~ė ie~koti_ ginkltĮ. f is visur landžiojo, viską mėtė, vartė, 
mm?~- Jis. spmtoie pamate m~no dukters Konstancijos su vyru 
pad1d_mtą_ 1 otonuotrauką. Nutveręs norėjo suplėšyti, neišvyni oda
ma~ J~s __ ,r sakydam~s,_ kad t-:i J ._ Staline port re tas. Kai aš jam 
pa_s1~nes!~au: nu~ete,1ą _ a~t zemes._ Stankev ičius mus kaliojo ui 
tai, ~J.d 1s d, ~~o zem,!_s ememe, sake, kad a ts irugs man ta žemė, 
ne_s 1ss_audys, 1s½ars_ v1su_s _tokius. Atvažiavę pas mus, na cionalis
~ai ~tsiva_re Vepst_ą Ir dvi JO dukras, kuriu os kartu su mano vyru 1~ sun_urnis nuv_ar_e pas Karkauską į dvarą, kur buvo vietiniu na
fiona 1tst4_ buveme. Nu~arytiems į tą dvara taryb iniam s aktyvis-
~ms sb~nso drankas, prikabino išpiovę iš l aikraščitĮ tarybinės vy

nau sy es va o portretus . 
Tą pačią diena mano vyrą · - y • . 

į Gri niūnu kaimą· K. d . Ir sun~s, epstą, Urboną nuvare 
sius, partrenkę a~t ž!m!s vare P~r. ka_im~, __ mač ia u , _l5aip _suimtuo
mis o-reit ats ikelti ir vėl ' sp_ar~e Ir _!tep~ Jiems suns tom1s ranka· 
juos „sušaudė. Sūnų p t m\sed etolt _1\nau~i~n_o ir Gri ūnios ūkit! 
mi rė. Po kurio laiko __ e r\ a a. su~kia_1 s_uze1de, bet ji s tuoj ne· 
kalėj imą ir sušaudė. JĮ pa artotmai sueme, paso dino į Panevėžio 

Tą pačią diena ir tie pat . . . 
dvaro nušovė man nepa·· t ys n~ciona ltsta1 netoli Rimav ičiaus 
ieškojo dar tarybinių akty2įfsfmą 2f!1°gų_ ir i:1a sioką. Be to, jie 
--- - ų, noredam1 susidoro ti • ALELIONIENE St , • 
lelyJe. OSc, Juozo, gimus; 1886 , 

m. Ukmcrs ~s raJ ., Zcmaltkiemio nues• 
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,\\ ano ,·yras 1\lcliūnas Jonas, .Juow. gimrs 1877 m., bU\O Y-o
munisltĮ part ijos narys, ~> d_u _su!1us-:- komja~111u?,lia!: \ ~yras bU\O 
akly\'US 1917 meti! revol1uc11111i ~vykllĮ _d~l),T_1s_ :'\11.1111_. Novgo_r~idc. 
\ 'y ro parti nį bilietą dvar~ sudcg1110. Pnes ~a_1 J_1_c noreJO _t3 _bilietą 
per skaityti, bet neįstcngc, nes buvo sema1 1sduolas, 1ss1lrynęs 
(vyra s partij oje buvo nuo 1917 mcttĮ). Vepštas taip ~~t buvo J~o
muni s tt! pa rti jos narys. Urbonas buvo TarybtĮ valdz1os aktyvis
tas, naujakur ys. 

ADSR fondas. r. 111, l. 145-147. 
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RASEINIŲ APSKRITYJE 

BETYGALOJE 

Nr. 149 

Iš liudinink o J. SAMKAUS * parod ymt! 

1945 m. gru odž io 31 el. 

Betyga los vykdomojo komit eto pirmininku buvau nuo 1940 m. 
gru odžio l d. iki 1941 m. birželio 22 d. ir vėliau, Raudon aja i Ar
mijai išv ad avus Betygalos \'alsčių, nuo 1944 m. rugpiūčio mėne
s io iki 1945 m. gruodži o l d. 

Fa šistinei Vokietijai pradėjus karą, Betygaloj e iš TarybtĮ val
džiai prieši škų žmonių su siorgani zavo baltaraiščitĮ būrys . Ba lta
raiščiai St asys Sragau skas, Kazy s Kemzūra ir Krisku s 1941 m. 
birželi o 22 d. vakar e suėmė mane ir pasodin o į arešt i nę. Tą pač ią 
naktį ba ltaraišči a i suėmė milicijos viršininką M i nalgį, grūdLĮ pa
ruošų agentą Vaitiekaitį (vėliau hitlerininkai sušaudė) ir kilus 
Ta rybų vald žios šalininku s. 

1941 m. birželi o 23 d. tar ybiniai tanki stai mus išl a isvin o. Vo
kieč i ams užėmus Betygalą , miestelio kunigas Plank is iškvi etė 20 
nacionalistų iš Kauno. Birželio 27 j_ vakare Betygalo s gy ven to
jai Ju ozas Jacku s, Pranas Bradulskis ir Juliu s Rein erta s vė l su
ėmė mane, o birželio 28 d. naci onali s tai iš Kauno išvežė man e 
į mišką netoli Agelaičių kaim o, išrengė, sumušė rimbu ir paleid o. 
Tri s mėnesius po to aš nesikėliau iš lovos. 

ADS R fonda s , r. 143, l. 19 1. 

Nr. 150 

Iš liudininkės E. DANIELIOTES ** parodymtĮ 

1946 m. sausi o l d. 

Buvau komjaunuolė. Vokieč itĮ kariu omen ei užėmus Betygal o~ 
val sčių, maždau g po dviejtĮ savaič ių, vieną vakarą na cionali ~ta_1 

Ju ozas Ja ckus , Pr anas Bradul skis ir da r v iena s iš Ka un o suemc 
man e ir v i są naktį la ikė areštinėje. Rytą Pr a nas P ov ilaiti s , Kazys 

• SA~ KUS Ju ozas. Ju ozo . J{im~s 1891 m. Raseinių r aj ., JI gižlų a p„ Sk lrval11i11 ~'. 
•• DA1'1ELI OTE Elena, Kazimiero, g imu si 1920 m. Rasein i,1 ra j .• Betyg alos ,nJc, 

1..-lyJe. 
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ir Juliu s Reinert a i, P ra na s Bradul s kis , P ra nas Medelin skas , .Juo
zas Ja ckus, S raga uskas , St a sys Ast ra uskas ir Betyg a los kuni gas 
J onas Pl a nkis i švežė ma ne ma š ina į Bur biškitJ ka im o mokykl ų. 
Ten jie nu vilko ma n pa ltą . pagul dė kniupsčiomts . Kazy s Reiner
tas ir Pr a nas Pov ila ili s ėmė mu š ti rim ba is, klausda m i, kas m ane 
rekomend av o į komj a un im ą. Aš j iems ats aki au įsloj u si savo no ru 
ir rekomendavus i 1Į žmon i tĮ neišdav iau . P o lok io ats a kymo P ov i
Ja ili s ir Reinertas vė l ma ne mušė, kan kino api e va l andą, o pa sku i 
palei do na mo, t ač i a u n uo pu s ia uke lio grąžino a tga l. A\okykloje 
Ju ozas J ack us ir Sraga uskas vėl tardė mane, re ikalavo pasa kyti , 
kas ma ne rekomend avo į komjaunimą. Aš paai š kina u, jog n iekas 
manęs nerag ino s tot i į komjaun imą . P o to j ie mane pa leido na mo. 

1942 metLĮ gegužės mėnesį pas mu s a tėjo .\l or kus iš Sve l ni tĮ 
ka imo ir Am bra za iti s. Jiem s pradėj us be ls ti į dur is, papr aš ia u 
bro lį, kad nealid arytLĮ , kol nepasi slėps iu, ir įl ind a u į skryn i ą . 
Ba l tara iščia i m anęs ieškojo v isuose ka mbari uos e, tačiau nerad o. 
Ta da i š ėj au iš nam tJ ir nu o to la iko slapsč i a us i nu o n ac iona l i stų 
pe rse kioj imo pas pažįstamu s Betyga los ir J ur barko va lsč iuose iki 
Ra udonos ios Armij os atėjimo. 

ADS R iond as , r . 143, l. 193- 194. 

Nr. 151 

Iš liudinink o S. MARTi š l,-\ US * pa rodymų 

1961 m . kovo 29 d. 

194 1 metų birže lio mėnesį Pa liepitĮ ka im e buv o suorgan izuo 
tas bal tara išč iLĮ bū rys . 1V\ až daug po savai tės nu o vokiečių faš i s tLĮ 
okupacijos pra džios, rodos , sekmadienį, apie vidurdienį, į P a lie
piu s a tvažiavo dv i ma š inos su žmonėmi s, a ps ire n gus iai s civ ili
ni a is r [ibai s . Tik jLĮ va da s buvo su Lietu vo s kariuomenės ka pito 
no unif orma ir turėjo rudą aps ia us tą . Atvyk us ieji j į vadi no kap i
tonu Sutkumi. Jie buvo g inklu oti a u tomata is , ša utuva is , turėjo 
granaltĮ . Vienas a tvykus i tĮjtĮ užėjo į bažnyč ią . P rie p ard uotuvės 
buvo da ug žmonitĮ. Sutku s pasakė, kad sušaudy5 ią v isus , kas pa 
dėj o ir padės komuni s ta ms. Ne liks tokitJ nė vieno. Tą pačią d ie
ną j ie ėmė suiminėt i ir tard yti žmones. Sui mtu os ius l a ikė Vinco 
Adoma ičio daržinėj e . J tĮ buvo dau g ir iš įYairitĮ kaimtĮ . T a rd ymo 
met u g rojo mu zika, suim t ies iems li epė šok t i, o tuos, kuri e ne
klausė, m ušė. Ta i vy ko J ono Mork a us namuo se . T.! patį vaka rą 
ar kit e! dien <Į suimtu os ius pal eido, iš sky ru s t r is - Su r vi l,J. Pet
rau ską ir Mižu lavič itĮ, kuriu os pa sodin o į maš i rnĮ ir i švežė. Ka rt u 
s u jai s i švežė ir v ien 4 nev ietinį . Nuvežę į Raj i nč išk itĮ mi šką, t ris 

' .._ 

• /1\ARTI S I US S tasys , Kazio , gi mcs 1902 m. Ra scln 1tL ra j ., l l g ii l11 ap .• P alic p itL k. 
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sušaudė. Petrausk a paleido. prieš tai privert ~ jį užkasti duobę. 
Petrauskas po to s·usirgo. jam pairo nen ·ai_. . . .. 

Atvažiavę baudėjai iš vietinitĮ gyvcnt oJt! ab1111nc10 siu ,·ama
sias mašinas , dv i račius, radijo apara tu_s. motcri_~kus dr abužius ir 
aplamai geresnius daiktus ir riibus. Del tu rto JIC buvo nel susi
mušę. 

ADSR iondas, r. l-l l. l. i6 -7 7. 

Nr . . 152 

Iš liudininko P. 1\1IRGILO * parodymtĮ 

1961 11i. kovo 31 d. 

1941 metais , hitlerinės okupacijos prad žioje, Paliepių mieste
lyje buvo suorganizuotas . ,aktyv i st tĮ" būrys, kuriam vadova,·o 
Kazys Valaitis (dabar gy,·ena užsienyje) ir Pr ana s Trumpa . 

Birželio pabaigoje į Paliepius atv ažiavo dvi aut oma šinos su 
ginkluotais žmonėmis. J ie buvo apsirengę civi liniais rūba is, tik 
jų vadas karininka s Sutkus - kariška i ir prie diržo turėjo pisto
letą . Sutkus kilęs iš Kauno ar Raudondvario, kur turėjo dideli. 
apie 100 ha ūkį. Kalbėjo. kad atvykėliai buvo iš Kauno ir vad ino 
juos smogikais. Jie ah-ažiav o pr ieš pietus, sustojo miestelio vidu
ryje ir, nuėję į Tado Petrausk o namus, suėmė Survilą ir Pet raus
ką . Survila prieš karą buvo apylinkės pirmininka s. I švedė juos 
į kiemą, pastatė prie tvoros ir paliko sargybinį. Sutkus a tvyku
sius pa siuntė į kaimus suiminėti žmonitĮ . Survilą ir Petrauską 
nuvedė į Vinco Adomaičio daržinę. Ten pat a tvedė ir mane , Vla
dą Ba rauską , Jon ą ir Vladą Komikus, Oną Meleškienę, Joną 
I vanauską . mokytoją Jurgolėną, Kazį Mažeiką, Mi žuta v ič itĮ, Be· 
spalovus, Karelova itę ir kitus. Be to, atvežė keturis žmones iš 
Betygal os ir vieną rusą, kuris gyveno neto li Sutkau s. Suva rę 
visus suminėtus į daržinę. uždarė duris ir pastatė sargyb i nį. Ta· 
da_ b,~ydėjai _ išvyko į Il gižių ir SokaičitĮ kaimus. Iš ten ji e a tvežė 
dv1rac1us, s1Uya:11~~1asv mašinas ir cukra us. Vietiniai „a ktyvis tai" 
tuo tarpu su1m111e10 zmones Paginėrių, Aukšt laukio ir kituose 
kaim~_ose. Ten suėn_i~_ Bespalova i tę, Ivanauską, Mažei ką ir kitus. 
~uwi z~s. Sutk~~ .P:l~JO prie daržinės , šovė iš pistol eto į virštĮ ir 
l1epe v1s1e~~ 1se1t_1 Į _lau~ą išsirikiuoti. Mus suski rstė j grup es. 
S~tkus, p_neięs ~ne k1ekv1eno, klausinėjo, ką ji s ve i kė 1940 mc· 
t~1s. ~on:1a~nuoh~s atskyrė: P~~vietė Antaną Bardauską su arm o~ 
~1~a 1_r liepe grot1. .,A_ktyv1sta1 suguldė komjaunuo lius ir mu~c 
JU OS nmba1s. Man sake, kad esu palankus raud on iesiems ir todel 
mane nubau s. Atvaž iavę iš Kauno mušė ir man e. Po to visus pa
leido, išskyrus Mižutavičių, Survilą, Pe!rau ską, Vladą Barau sk? 

• M IRG ILAS P ranas, Ant ano. gim~s 1896 m. Ha~clnių raj, Jlg ižit J ap ., Palicpi1 1 k. 
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ir Kazį J anlrnuslq. Nak tį juos mušė, o ryt<) išvežė. Barau sk;:i ir 
J anka uską paleido, likusius tris ir vien,) ru!:>ą išvežė. • 

Po to, kai mane paleido. dar dvi sava ites mane na muose sau
gojo Zigmas Marlišius ir Stasys Slanku s. 

ADSR fondas, r. 141, l. 78- 79. 

Nr. 153 

Iš l iudininkės S. MI2UTAVIC!Et ES* parodymt ! 

1961 m. kovo 31 el. 

1941 metais, h i tlerinės okup acijos pradžioje, kartą į P aliepiu 
kaimą automa šina iš Betyga los pusės atYažiavo baudėjai. Vienaš 
jtĮ i šs i traukė kažkokį są rašų ir ėmė ska ityti pavardes, o kiti ėjo 
suiminėt i žmonitĮ, kur iuos paminėjo. Suimtuos ius uždarė į Vinco 
Adomaičio daržinę. Iš pradž i ų tardė pas Vi ncą Adomaitį. Suim
tuosius mušė „ban ana is" . Kitos dienos vakare Survila N\ižuta vi
č i tĮ, Petrauską ir Yien ą rusą i švežė automašina. Netruk-~s Petraus 
kas grįžo namo. Jv\ano vyras ir dar du negrįžo. Vė l iau žmonės 
kal bėjo, kad juos sušaudė. /\ š ir Klemas Brazauskas radome ka
pą, kurį atkasę pamatėme nužudytus mano vyr<!, Survila ir ta ru
są . Pasižiūrėj ę i juos, vė l užkasėme. Kitą d ieną po jtĮ sušaudymo 
a tvažiav o Sulims ir da r vienas. Sut kaus paklausiau, kur mano 
~-yras: Jis atsakė: ,, Ką nusipe lnė, t ą ir gavo" . Antrasis pasakojo 
zmonems, kad mano vyro ga lva buvo kulktĮ sudrasky ta . 

ADSR fond as, r. 14 t, l. 80. 

Nr. 154 

Iš liudinink o J. P IKELIO *'~ parodymtĮ 

1961 m. balandžio 6 d. 

Nuo 1941 mett1 liepos mėnes io pradėjau dirbti šoferiu Betyga 
los koopera tyve. N\an teko vež ioti baudėjus po į vairius Betygalos 
val sčiaus kaimus . 

Liepos mėnesio pabai goje a r rugp iučio prad žioje man įsakė 
atvaž iuoti pr ie Betyga los val sčiaus aYi\·a l dybės. Atvaž iavus ten 
sunkve žimiu ZIS-5, iš savivald ybės i šėjo bailieji part izan ai Bro
nius .Medelinskas, J ul ius R.einerta s, Ostrau skas ir kiti. Į mašiną 
susėdo ir man nepažįstam i žmonės, kuri t! vienas buvo a ps i rengęs 

novl; t:II ZUTAVICIENc Stasč , Vinco , gimusi 1895 m. Rasci nit1 raj , Jlgižit i ap„ Pakir s-

• • PIKEL IS Ju ozas, Sta sio, g imc s 1911 m . Kčdainlų r aJ „ Kraki11 ap., Zemb iškit1 k. 
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buržuazinės Lietuvos kariuomenės karininko uniforma, o kili _ 
civiliška i. Ostrauskas ar karininkas sėdo į kabiną ir l iepė man 
važ iuoti. Gerai neprisimenu, bet, rodos, paskui mus va žiavo ant
ra automašina. Kiek prisimenu, nuvažiav ome į Šiluvos valsč ia us 
Burbiškiu kaima. Atvažiavu s prie mokyklos, ba ltieji parti zanai 
išlipo iš ·ma.šino·s ir nuėjo į mokyklą. Paskui jie surink o api e de
šimt komjaunuolių iš Mažeikiškės ir Aukštlaukio kaimų, atvedė 
muzikantą Da langauską iš Mažeikiškės kaimo, liepė j am groti 
armonika. o komjaunuolius vertė šokti. Sokančius mušė gumi
niais rimbais . 

Betygalo s baltieji partizanai Juodis, Bronius Kavali auskas ir 
trys ar ketur i kauniečiai a tskyrė nuo komjaunuolitĮ ŠirnkLĮ ir du 
broliu s Aukštakiu s, pasodino juos į mano mašino s kėbulą ir lie
pė važiuoti keliu iš Burbiškių kaimo į Zaig inio miestelio pusę. 
Nuvažiavę apie 3 km nuo Burbiškių, sustojome miš ke. šim kui ir 
Aukštakiam s li epė iš lipti iš mašinos. Kavaliau skas ir kaunieč i a i 
nuvedė juos į mišką. Juodis liko mašinos kabinoj e. Važiu odami 
iš Burbiškių , paėmėme keletą valstiečiLĮ su kastuvai s. Maždau g po 
valandos miške pasigirdo šūviai. Juodis tarė: ,,Apsuk mašiną ir 
važiuojam algai'·. Nuvažiavome į tą vietą, kur jie iš lipo iš maši
nos. Kavaliau skas ir atvažiavusieji iš Kauno Ju odžiui p asakė 
šimkų ir Aukštakius sušaudę ir užkasę. Jiems susėdus į mašiną , 
grįžome atgal į Burbiškių kaimą. Ten įlipo dar Sutku s, Ostr aus
kas, Medelinskas ir kiti, ir sugrįžome į Betygalą. Po kokitĮ trijLĮ
penkių dienų man Yėl liepė atvažiuoti prie valsčiau s sa vivald ybės. 
Iš ten išėjo Sutkus, Ostrauskas, Medelinskas, Kaval iau skas, Po
vilaiiis ir kauni ečiai. Iš savivaldybės rūsio jie atvedė Betyg alos 
miestelio gyventoją DimitrijtĮ Jariliną, pasodino jį į mašiną, su
sėdo patys ir liepė man važiuoti. Rodos, ir šį kartą važiavo dar 
viena maš ina. Pro Diržionių kaimą nuvažiav ome į Paliepius. Ten 
baudėjai surinko man nepažįstamu s vyrus ir sumušė ju os gumi
niai s rimbais. Du ar tris jų pasodino į mašina, ir nuva žiavome 
į Ario~alos pus~. _Net.~li A:iog~los, ąžuolyne, b·audėjai visus su-
1mtuos1us nuvare Į m1ską, ! kairę nuo Paliepių-Ariogalos kelio. 
Po kiek laiko pasigirdo šūviai. Jie sugrįžo iš miško vesdamie si tik 
Jariliną . Per Ariogal ą grįžome į Betygalą. Vėlia~ Jarilinas man 
pas~kojo, kad baltieji pa~tizanai, nuvedę jį ir kitus į mišką, įsakė 
l~ast_1 d_u~bę. P? to_ pasod1~0 juos .~nt duobės krašto ir iš užpaka
lio e~ e saudy~1. y1su~ nusove, o JĮ kažkodėl paliko gyvą, nor s jis 
galv oJo, kad ir JĮ susau<lys. 

. Rodo~, kitą dive_ną man_ vėl įsakė atva žiuoti prie va lsči aus sa
v1Yal<lybes. I mas_1ną sused_o Mykolas ir Jonas Dapkai, Ostrau s
k~s, ~utku s, _Bromus Medellnskas, Julius Reinertas Antanas Gri
mu: . ir k~turi ar penki kauv~iečiai. Tąkart važiavon~e dviem auto
ma~111om1s._ I _ ~1ano masinos kebulą susodino iš va lsč i aus 
sav1v~ldybes_ '.us10 atvestu~ Ąnt~ną Butkų ir Joną Kulešauską. 
Į kabmą ats1sed? Su!~us. Ji s llepe man važiuoti Betygalos - Ar io· 
galos-BabttĮ-Vandz1ogalos keliu. Vandžiogalo je sus tojome. 
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Kauniečiai iš lipo ir nuėj o į kaimą . Po Yalanclos j ie atvedė vyrą ir 
moterį ir pasodino į mašin ą . Iš či a nuvažiavome į [Did ž i tĮjų] 
JbėntĮ lrn imą ir prie mokyklos sustojome. Baltiej i part izanai nu
ėjo i mokykl ą. o 1\nt anas Grinius ir keturi a r penki k a un ieč i a i 
liko maš inoje ir li e pė man važiuoti į mišką, maždaug kil omet rą 
nuo mokyklos. uvaž iavome keliu į girininkijos pusr ir pamiškė
j e sustojome. Raitiej i parti zanai iš laipino suimt uos ius ir nuYedė 
į mi š ką ka i rėj e kelio pusėj e . Netruk us pas igirdo šūv i ai. Aš nuėj a u 
pažiūrė ti , kas ten da rosi. Butkus, Kuleša uskas ir man nepažįs 
tami vyras bei moteri s gu l ėj o suša udyti m;iždaug l m gylio duo
bėje . Ten pa t buvo nepažįstami \·a l st ieč i a i. tur b ūt iš (Didž i tĮjų ] 
l bė1n1 kaimo, su kastuvais. Ji ems užkasus la\·onus, pa rvažiavo me 
atga l. Tuo metu mokykloje baltieji parti zanai t a rdė ciu rusu tau
tybės va l st ieč i us . Ju os kaltino, kad j ie, esą , kažką nužu d ę. Kai 
neprisipaž ino, j uos taip sumušė, kad nebegali ma buvo pažinti , 
o p~skui įsod ino į mašin ą , ir nuvaž im-ome į Betyga l ą. Baltieji 
parti zanai tuos va l s ti ečius nuvedė į Yalsčia u s savivaldybės r ūsį . 

Kitą dieną mane vė l i škv ietė į sa viva ldybę. Pr isimenu, j oa ten 
stovėjo cl;ir viena aut omašina GAZ-A-.-\, kuri pr ikla usė b;udė
jam s iš Kauno. Sutku s, Ostr auska s, Jv\eclelinskas, Gr ini us, My
kolas ir Jon as Dapkai bei kaunieč ia i susėdo į maš inas, pas odino 
prae i tą dien ą atvežtus iš [Did ž itĮj tJ] l bėntĮ kaimo du \- al s t ieč i us , 
ir išvažiavo me į Arioga los pusę. Pri e Darbutų kalvos sustojome, 
baltieji part izanai valstieč i u s nU\·edė į m i šką , į dešinę nuo Be
tygalos- Arioga los kelio. Netr ukus miške pa sigirdo šūvia i. G rį 
žusi~ji pasakojo sušaudę ir užkasę juos . TtJ žmonit) lavonai už
kasti an t Darbutt1 l<alvos. Tai \·ėli a u man pas akojo Ariog alos 
raj ono Paturk šlio kaimo gyve ntojas Stas ys Patonas, kuris ayve -
na netoli tos vietos. "' 

ADS R fondas, r. 141, l. 81-8 4. 

JURBARKE 

Nr. 155 

Iš liudininkės E. NORKON !ENf:S * pa rodymt! 

1947 m . g ruodž io 12 d . 

. 1v~ano mergautinė pava rdė Vunderytė, o pa ga l vyrą - orkū
n!e~_e .. Mavno vyrą Edvardą Norkūną, kaip ta ryb inį a ktyv istą , vo
k1ec1a1 susaucle 1941 mett1 liepos mėnesį. TarybtĮ va ldžios metais 
ji s dirbo pašte monteriu, ka lbėdavo val st iečiu susirinkimu ose 
Ski rsnemunėje, aiškindavo, kaip įgyvendinti Tarybu valdžios 
į statymus . • 

• NORKONIENE Ele , Ern sto, gimusi 1914 m. Jurb ar1<o r aJ„ Skirsnemunės ap. Ir k. 
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1941 m. birželio 26 d. pas mus atėjo Skirsnemunės policininka 
Juozas Ka\·a lčius ir yietinis miestelio gyventoja s Vladas Snarskis 
Kaval čius liepė vyrui apsirengti. Snar skis sušuko: ,,G re ičiau ren
kis, eisim į policiją, komuniste, parsidavėli !". T_ačiau vyrą išvedė 
nea psirengusį. Po kelit! diem1, rodos, 1941 m. liepos 10 d., jį su
šaudė Jurb arko žydų kapinėse. 

Nuo 1943 metų iki Raudonosios Armijos atėjimo į Lietuva 
Snarskis buvo evakuotų tarybinitĮ pil ieč itĮ stovyklos Skirsn emu': 
nėje ūkved is . 19-14 mett! korn mėnesį bu\·au nuėjus i į stovykla ir 
paėmia u iš ten auginti berniuką. kuri man davė Snar skis. J°ur
?arkietis Jonas Stanaitis po to, kai sušaudė mano vyrą, pasako. 
JO, k~d. jis_ bm·o susitikęs Snars~į i~. ši~ k l ausęs: ,, Težinai. ar 
~o :ku111ene pyksta ant manęs? As nez11101au, kad Norkūna vol<ie-
cia1 sušaudys , maniau, jog tik pakankin s ir paleis" . · 

.\D SR iondas. r. J.l5, l. 50-5 1. 

Nr. 156 

Pažyma 

J~r~a rko mi: sto Yykdomasis komitetas žino š iuos parti niu,-
taryb1111u_s akty\'ls}us, sušaudy_tus :•o_kiečitĮ okupan ttĮ l 94 1 metai ;: 

l. R~1chmaną , Jurbarko !tgo111nes gydytoją, VI<,P(b) nar'· 
2. Y!ncą Grybą , skulptorių; Į, 
3. Vincą Petravičių , 1940 ~ etais di rbusį Ju rbarko komun alinio 

. . . Vincas Grybas, 
~a,lininkas, pažangus kultū
ros ir visuomenės veikėjas 
nužudYJrs 1941 m, lie~ 

po s 3 d. 
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skyn_aus \'edėju, Yalsči aus vykdomojo 
komiteto aktyv is tą ; 

4. Pranskaitiene *"', dirbu sia Ju rbar
ko valsčiaus vyk.domajame 1wm itete 
VKP (b) nare· · . ' 
. 5. J?ną Kiūdelį, va lsči a us vykdomo
JO komiteto aktyvistą; 
. 6· _Berzanerį, dirbu sį profesinėje sa· 
1ungo1e; · 

.'· Sonią ~aibakaitę, buvu s i ą miesto 
paSto telefomstę, ta rybinę aktyvistę; 
l' .8· Leoną Varnevičių , dirbusį dešim-

t
1111.nku Jurb arko miesto statybo 1·e ak· 
y\'lstą; ' 

k 
9: Alionsą Kiūdelį miesto keliu 

s yr1aus p_roforgą ; ' · 
1 O. Ali J aną, dirbusį te isėju J urb a rkc; 

• Borisą 
•• Juze! · J b ą, ur arko vaik11 nam,1 vedėją. 

11. Kūdakai l~. miesto kinotea tro d arbu otoją, aktyv is tę; 
12. Zcmaitailį, J urbarko va l sč i au s vykdomojo komiteto sc:,re -

lo r i LĮ . Visus juos 1941 melų liepos mėnesį su šaudė Jurbark o miesto 
žydtĮ kapinėse, Ten ir u žkasė j tĮ lavonu s. 

Jurbarkas 
19./7. Vl. 30 

J\DSR iond as. r 14i , l. 133. 

1~ Masinės ž ud ynės LictuvoJe 

J urbark o miesto vykdomojo 
komiteto pirminin kas 

[Pa ra šas ncįskailoma~ j 
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ROKIŠKIO APSKRITYJE 
ROKISKYJE 
Nr. 157 

Rokiškio Apskrities Kornendant o; 

Į SJ\K\'MAS Nr.5 
t. 

' .. Kd , r.ri :!1r i,J ~icl ko:nui,lsial mt ;;in~ kl1:dln!I sis<.omcn~ w:isus:oml, m~i•ir,,,,,. .. ,.,,, 
,: ų i:.1)0rrJ•. c.lJui tt n-_•r."I! k.;mu :i1st1J r:d t0 ilųs (UVl?, ~l6 kt r.klJ l :<'-1hfri>: •j ..-i~ "': fr t·, .:t k:il. l s "~ 1 u . 

:.t; ~t?I M>11,m)'s l":idfo siųshn·ų, ,u,!l' ,mė§ų ij~t: ,~~!b s i ~rito . 
i;~j; i;t ;.•i,: ,.itie uQ~~" 1.m"o Leu~ r;, 'i'c i:i.mttf ;t" ., 'J. ~ _. ~ ri 'il' t a ,~. 

~: ;::,~,~ :,ilk :~ i:r.i.:faoingcui i:ii.:in>11 "r ntfrmm ; k ,'m;;, •·~m 1a. 
·1n6tC ~•'l•~i::: ~: .. tllo l.i1f &~a:vr1 infa i:-i::,~ci joi\ d8 1 ~ ~ t; ¼ioi1,,•p t;i ;, )(er•o 
l lz " • t l"v: n ) ~i1 rr.:~ .. 

2. 
. Į.;~~:u 1.-l!-ii:rn~ !'U:tl! ir Jenkų au t)'~h p:11~ 1~ HS i1~t t m. •1•zr tJ\ t,) r 1<'0. 10 J 12 vf 
,osl atytl Polk•y.>n v\$u1 rtdio sp arall '\. 
f RĄ1:i" ::pu.:tti ,~,p~• lurl hūti allmli l• ,t kū1m1nii 110:,1 nu~i. <Jly'YlD >.tm~m1. 

J 3, 
, Per ~S r. l. n,o t io įu~} mo pulcclbima. prisl~lrtt vi, u; h~s!s(: psfa~~11:s r U! ·ll ka,;,,\ tie, 
bruu:Jis!U\ \'lflo: flt' l!d •on ,r l(r;mcoNnt iiron. • 
j it•• !:i!e;, l! ~•IJ ~ rlllt=l'BiJe~, finodoma~. \:1d s1cplasf taki aiml• •r~, Jrl • k,IM 

,;<IP p3dės s:•pH•. bw:1 stirlu at as i n.!'o L11uJro teiam1J1i ir ui1.d ';attdytes, 

1 .d., 
f Pa~llafko, ~.n nilit~•~= p?~m~ iy<lL: 1tu1y~~ asm~ni• O>rliam,, i•! i:e,,audo,a <l,,rb~n•, , h<:\ 
}is d,r ltld t.J vyH, 1 kilu v m :. su rt. ry1farni Iam p;,la,1\(103 ~~1Yll~S- ar ki!aip jiems r ~"t~• 
tn gll d;;rbo, 
Į Tc'pf pa~i~ik.., k>d piim• fydus ėarbii~1~. !lei jų l':tr,, r.c~nuc!.ufA o tik irn~ ut lai llm 
~ 11lr,1okrslj M ~y\ !, 
> !'randu, 1:~1 U n'"'ll,' kurie y.-1 paem9 fydtJ ltUl}'b!!S Įlil•eč•.,, ,,, d, :ba,n~ IICOl1J d0 5, .:i:h• 
&,!Jrys patankias s,iirg~s ,,,~11h!i ar Clnz1r,l~ull, bus haudilami visu fsta1ym11 gritt tu,,,u, lriPO 
alstybta lccnkej, 1 •r t>ws j!rw l:ti l fyd;i g:r~jų 1~ral~ 

5. 
O~ln1nlcai, kuri~ turi p,ėmę inltrnuotu. rusų darbinln~i,, (lc~lchozninku, ), 6tss lc.o ui 1uos 

,t da,b lRlnlrul pat)4a s bus t,wldam i Telsman 
f Prasid~s ma.iniam ,kok:ho:n:nltų' bf2imui, vi$i lo r,j ono ,kolchoznlnka i• bus atin,ti 
t pri!latyfl l belaisvių d ovykl, , 

6. 
Visą 111,Hktq sov.e:ų Ir vokitčiq umcnhll ir vaidini turlą, bei ~usi1lelilmo pr lemufl tS ir jų 

4tl" grąi ,nll v1t tos pohcŲon '" ~m endull lxm lld Į, m, ruw lOClo mėr:. IO d. 12 vi!l. 
Nee,-tln~ bus allduoti Kuo la uko Teismui. 

f i 
/ Šio m1110 js1k1m, vykdy~ prltiDrl pollcl[... paealblnl policija, uv lvtldy"'' • ,·,Ųtybh r=~~~-. m,~, w ~- ~·-

Ltn . ŽU KAS 
Karo llomend• ••• • 

Lieturo s TSR CV A, f. 708, ap. l, b. l , l. 2. 

2IO 

2, 

Nr . 158 

Iš liudin inko V. KRIUI<ELIO * parod ymLJ 

1961 m. rugsėjo 11 d . 

ĮkD rus tarybinę sa ntvarką Lietu voje, į stoj au į komjaunimą ir 
todė l , vokieči tĮ fašistinei okupac ijai pra sidėju s, ba ndžia u pa si
traukti į TSRS gi lumą, tač i au nepav yko, nes Latvi jos burž uaz i
niai naciona listai suėmė mane ir at gabe no į Roki škį . Mane užda 
rė į da boklę , kur buvo daug suimtų įvai r i tĮ tau tyb ių žmon ių -
l i etu v itĮ , rusų, žyc! LĮ ir Id. Tą pačią dieną visus žydus atskyrė ir 
kažkur išva rė . 

Vienoje kameroje su man imi sėdėjo ir mano tėvas Petra s 
Kriukelis (1946 meta is banditų nužu dytas) . Daboklės virš inin 
kas Milaknis su su imta isiais elgėsi žia uriai. Iš stovėjus ių sargy
boje kaip žiaurų l~a l tara iš tį gerai pr isimenu Kazį B raželį iš Laib
ga liLĮ kaimo. J is iš kamertĮ išvesdavo sui mt uosius, mušdavo ju os 
guminiu rim bu ir neretai pasirody davo girta s. Su manimi vienoje 
kameroje sėdėjo ir senukas Matas Kieti s, kuris deju oda mas skLĮS · 
davosi, kad Kazys Bražel is j į sma rkiai mušęs. Pe rkeliant tėvą iš 
vienos kameros į k itą, Kazys Braže lis mušė jį gumin iu r imbu. 
Neužilgo iš tLĮ kamenĮ, kuriose sėdėj ome, burn me perkelti į k i tą 
pastatą. Pri eš tai mus susodino kieme ant žemės, o Bra že lis g u
miniu r imbu mums kirto per peči us . 

Po mėnes io iš dabok lės mane pale ido. Po kiek laik o Rokišky 
je buva u sus i tikęs Kazį Braže l į, kuris did žiuoda masis man pas i
gyrė už žmoniL! ša udymą ga\'ęs pirmąją premij ą - 150 rb. 

ADSR iondas, r. 140, l. 69-70 . 

Nr. 159 

Iš liudininkės E. BRAžE LIENE S H parodymLĮ 

196 1 m. rugpiii.čio 17 d . 

1958 metais suž inojau, kad dingu s io be ž inios fašistinės oku
pacij os meta is ma no sDnaus Jono Br aže lio va rdu gyvena jo pus
brolis Kazys Br aže lis . 

Mano vyras Jonas Bražel is ir Kazio Br ažel io tėvas P ra nas 
Braže lis t ikri bro liai. Pas tara sis, Tarybinei Arm ija i vad uojant 
Lietuvos TSR ter itorij ą, kar tu su sūnumi Kaziu kažkur din go . 
K:azys Braže lis, kaip sužinojau, gy\'eno Ka une, Am aliuose , ir bu 
vo p a s isavinęs man o ding us io si:inaus vardą ir kitus biog raf iniu s 
duomenis. 

Mano sDnus R iča rdas Braže lis buvo komj aunu olis . Tik ką pra
sidėjus karui , Kazys Braželis ka r tą atėj o į mtt SLĮ na mus suimti 

• KRIU KEL!S Vladas. Petro, g im~s 1918 m. Rok išk io raJ„ Ra gcli, 1 ap., Ulytėlės k. 
•• 131U ZEL! ENt Emilija, ,\ l ykolo , gi mu s i !895 m. Rok iškio ra j ., Obc lh1 a p ., Licsiš • 

kht k. 
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Ričardo. Kazys Braželis pa sakė, ka_d _Ričard,~s ~sąs sui111tas 
liepė eiti kartu su juo. Aš \'erkc~~ma e,_n,au p~a~yl,, kad ji s pait 
lų sarn pusbrolį namuose, ne s~s _g~lJs ale,li Į_ Ra_gelii) nal'iun,,. 
l!s~ų buvein~ pa~ .. Aš tada_ l~bai ,.ss,_g~ndau del sunaus Rk ardo 
likimo, netgi bucia\'au Kaz1u1 Bra zeln11 rankas. 

Tais pačiais 19-!l metais, tik kiek \'ėl(au. su re_i~<alais at\'az,a. 
\"au į Rokiškį. Eidama pamačiau Resp~bl1ko_s g~tv~Je, toje \'iclojt• 
kur dabar yra universalinė parduotuve , bes1buriu 0Janl daug žmo: 
nitĮ. Prie minios priėjau ir aš. Didž iu l ėje (J~rvin?je pelkėje \"Olio. 
josi žydų tautybės žmonės. Jt! tarpe bu\'o ir kelios moterys. Sto. 
vėjo ginkluoti nacionalis tai ir kaip išmany~~m! tyčiojos i: murgdė 
žydus pelkėje, spardė ir mušė šautuvų buoze3111s. Nustebau ir dar 
labiau išsigandau, kai pamačiau Kazį Brazelį. J is rėkaudamas 
įsakinėjo tik klĮ atsikėlusiems iš vandens vėl gu lt is kniupsčiomi~ 
Tuos, kurie nenorėjo jo klausy ti, Kazys Braže lis daužė šautur<; 
buože ir spardė. Kiti nacionalistai ša ipėsi, neat s ilikd ami nuo 
Braželio. Jie sakė šiandien surengs i ą „gerą pirtį". Kankina mu 
žmonit! deja\·imas mane gi liai paveikė ir aš, negalėdama ilgiau 
žiūrėti į tokį vaizdi), tuoj au pasišalinau . 

Vokiečių fašistų okupacijos metais man gyvenant Laibga liu 
kaime, apie 100 m nuo Kazio Braželio tėvo namtĮ, mes, kaip kai: 
mynai ir artimi giminės, vieni kitus lankydavome. Atsimenu, kar
tą užėjau pas Braželius. Tada namu ose buvo Anastazija Braže
li enė. Kaip tik iš Rokiškio grįžo Kazys Braželis. Jis buvo apsiren. 
gęs uniforma, bet kokia, nesupratau. J\lotin a sūnu i padėjo ant 
sta lo ką tik sumuštą šviežią S\'iestą . Kazys pažiūrėjęs staiga ran
ka pastumė lėkštę ir pasakė, kad jam ne tik \'a lgyti , bet ir žiurėt, 
į ::,\ iesią nesinori, nes jis primena sušau<lyltĮjLĮ smegeni s. Tuojau 
Kazys Braželis, girdint man ir jo mot inai, pradėjo pa sa koti apie 
atsitik imus iš žydų šaudy mo. Ji s paminėjo, ka d jam net petį 
skauda nuo šautuvo, nes daug šaudęs. Ji s sakė šaudęs mot iną ,u 
d\'iem mažai s Yaikais glėbyje. Motina krisdama pridengė sarn 
kunu vaikus. \' aikai išlikę gyvi, kaip Braželis išs irei ški\ ,.kaip 
driežai raudoni" išlindo iš po motinos. Tada jis šautuvo buože 
tuos vaikus užmušęs. 

Tai burn, kiek dabar prisimenu, 194 1 metų rugpiūčio ar rug
sėjo mėnesį . Būdama pas Braželius, mačiau, kaip Kazys Braž elis 
gyrėsi „i škovojęs" žydų turtą. Tam įrodyti išsitraukė iš ki šenė~ 
su\'erttĮ geltono metalo žiedtĮ ryšuliuką. Tada parodė ir keletą 
laikrodžitĮ. Kazys Braže lis pareiškė: išnaikinome žydu s, išnaikin
sime ir komunistu s. Ji s ėmė pa sakoti apie šaudymu baisybes. ,\ š 
pa sakiau, kad nenoriu klausytis tokių kalbtĮ. Kazys tada pasakė, 
kad galįs ir mane iWkti panašus likimas. 

Ka_ip jau minėj~u, Kazys Braželis _su sarn tėvu din go prie ~ iš· 
\'aduoJant mustĮ vietovę. 194G melai s band itai Rokiškio raJuno 
Ulyt~lės. kaime !,vėriškai _nuž~dė _mano S ŪlllĮ komj a unuolį R ičar· 
dą, JO zmoną, zmonos tevą ir sunaus penkitĮ mėnes itĮ dukr ytr. 
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1958 melais, gruodžio mėnesio pabaigoje, \'idurdienį, staiga 
pas man e į Rokiškį atvyko Kaz ys Braželi s . Sveikindamasis ji s 
priminė es,is man o krikšlasunis. Aš jo paklau s iau: .,Kas tu - Ka
zys ar Jonas?" Bra želis atsakė, kad ji s dabar esąs J onas. Tad a aš 
paklau siau, kodėl ji <; taip daro. ,,Taip man patinka", - alsrikė Ka
zys. Toliau jis kalbėjo, kad aš esanti jo tilm , motina, o man o 
vyras J onas Braželi s jo tikra s tėvas. Aš pra dėj au klausinėti, kur 
mano sūnus Jona s , bel ji s man į lai nieko n eatsakė. Kazys Bra
želis paai šk ino, kad mano sunau s vardą ir tėvavardį pa sisavi no 
būdamas Tarybinėje Armijoje. Tada aš pr imini au jam, jo g reikės 
at sakyti už padarytu s nusikaltimu s. Kazy s Braželi s atsa kė , kad 
niekas to n eįrodys . Aš priminiau, kad rajono laikraštyje „P o 
Spali o vėliava" buvo atspausdintas s traipsni s ir nufotografuota s 
sąrašas nacionali stti . kuriem s išmokėjo premijas. Ten buvo pami
nėtas ir Kazys Braželi s. Buvo ir jo paties pa rašas . Brnželis sus i
domėjo ir paklausė, kur gauti tą laikraštį, bet pask ui nutilo ir 
nieko nebesakė. Toliau jis man padarė priekaištą , kodėl, girdi, 
mes jo ieškojome. Aš paaiškinau, kad ieškojome ne jo, bet SLinaus 
Jono. Kazys Bražcli s pasakė, kad ateis laikas, kai aš ateisiu pas 
jį ir vėl bučiuosiu jam ranka s. Aš atrėžiau, kad taip niekada nebu s . 

ADSR. fonda s, r. 140, l. 75-78. 

KM \ AJUO SE 

Nr. 160 

Iš J. J UDIKEVICIAUS * p arodymų 
1950 m. birželio 21 d. 

Pirmomis birželio mėnes io dienomi s KamajtĮ „partizam( bu
ria štabo Yiršininkas į sakė man, Jonui čepukui, Ju ozui Gcle žcYi
čiui ir štabo arklininkui Joyariui sušaudyti keturis tarybinius ak
tyvistus: Adol fą Burkauską, CepuklĮ, Vaštaką, rodos. Vytau tą ** 
ir Galvydį. 1\\um s davė lri butelius degtinės. Paruošėme vežimą, 
išvedėme iš areštinės suimtuo siu , suriš ome jiems rankas ir paso
dinome i vežimą. Kur \'ežamc, nesakėme. Tačiau jie suprato ir 
palys, nes vežėme temstant sur iš lus. ,\\ es yažia vome dviračiai s . 
20- 30 m nuo duobės . paru oštos la,·omĮ laid ojimui, ciu sušaudė
me vežime ir du - išlaipinę. 1,adangi arti duobės priva žiuoti ne
ga lėjome, sugalv ojome suimtuosiu s nuYesti. Burknu skas ir Cepu
kas ėmė priPšintis, todėl juo s nušo\'ėme \'ežime. Kitus du nuva 
rėme prie duobės. Pamenu. aš sušaudžiau Vaštaką . Suimtu os iu 
sušaudėme Vilkel iškio miške, 3 km nuo KamajtĮ. Prie š sušaudant 
jie prašė pa siga il ėti, tač iau mes į tai nekreipėme dėmesio. 

• .IUDIKF\'I c.':llJ ~ ,lur,::is . .Tono. gun\"~ 1'10.l m Pancvt.\!io rnj. S\ :us~irio ni, Vo• 
vrrin \'-, k. \'oi..icčha fo;lsll t ok up.icijo, metai,;. l(Jmujų ba2ny~io,; l:lkn-..llJonas. Suimant 
dirh n Pan<.•v<.\t10 ml.:.ko kombin,Ho '\,Hu.lt':l}jc 

.. Mykol•t. ~um11mr.;t4, buv. Kam JJtl , ts. milicijos Įgaliotinį. 
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1950 m. birželio 23 d. 

1941 melL! liepos mėnesį clalynivau_ var_ant i. ~~u_dymo vietą 
septyni tarybinius pi l iečius. Tą karll) saude vok1~c1a1. Mes sau. 
gojome šaudymo vielą. Prisimenu, tada _ suša ude Rud_oką • ui. 
pagalbą tarybiniams partizanams, J\\orku ną, ~epuko~Į "'*, ne. 
vielinį, už lai, kad nužudė „partizaną" Zab?r l<Į, Kr_aiauską u;, 
pagalbą tarybiniam partizanams ir da lyva\"1~1ą s~la1k~nt vieną 
„aktyvi lą", kurį vėl iau nušovė tarybiniai part 1zana1. Suimtu osius 
sušaudė surištomis rankomis. 

ADSR fondas, r. 38, l. 106-107, 109- 110. 

Nr. 161 

P, , • r d t Ir , • r J • • l 5e:o~s.c,oj l . ..,,., 
l. "' hla ~ottl>o1 

1 Z.. "'11 -..u,ac .!0 1 t. ,e 

. oi>, A..it.,-n .. :U. .. :t.t 

t.. \.t "1b• .IQM,t 

o. &l\rA.r.-iAb "nt&.rJ s 

7„ Juil""t čl'.:.i: .Z .. : i;lr 

a. l.llt-nt- 1Įu. •. 1 n, Jt,"' 

9 . ,.lro..;.0tih &!.._ .. , 

\ 0. 0t1 U0:11' l?t:- .. .t 

q • • 

,\DSR fondas, r. 38, l. 111. 
• Juozą. 

1.1'1\~ tfl. ' t , !t 

•r ir. ,, .~ .. ,,j r , 

.. ; 

.. : " .... 

• v , •( / : 

J •i,. , 11 „r,: 1:. ~..t:-. 

" Kleopą, komunistą, buv. Kamaj11 vis. Tarol~ž111 op. pirmininką. 

214 

SKAPISKYJE 

Nr . 162 

Iš l iudininkės C. GREIBIE ĖS -LAuC I A VICIENč:S"' 
paroclyn1t! 

1949 m. spalio l d. 

Vokiečiams 1s1veržus į Lietuvą, gyvenau I<reipšitĮ kaime ir 
dirbau savo ukyje . VokiečiLĮ baud žiam ieji organai buvo a reštavę 
mane kartu su pirmuoju vyru Antanu Greibumi. J is buvo VKP(b ) 
narys ir Skapiškio va l sč iaus vykdomojo komiteto sekretor ius. 
1941 m. birželio 23-24 d. su vyru n orėj au evakuotis į TarybLĮ Są
jungos rytinius ra jonus, bel Latvijos teritorijoje vokiečiLĮ kariuo
menė mus apsupo, ir teko grįžti namo. Gerai pris imenu, 194 1 m. 
birželio 29 d. vežimu patra ukėme į Skapiškį. Netoli mieste lio mus 
suėmė bau džiamojo burio dalyv iai, tada siautėję Skapiškyje . J\\us 
suėmė Jonas Augulis, Bronius Rimavičius, Anta nas Katelė, Bro
nius ir Leonas Stančikai ir dar keli man nepažįstam i . i\ \us pri
s tatė į komendantūrą. Jonas Auguli s, kreipdama sis į komendantą 
Puroną , pasakė : ,,štai suga\'Ome gerą komunistą". J onas Augu
lis nuvedė mano vyrą į alskirą tamsų kambarį. Aš, laikydama 
vyru i už rankos. ėjau kartu su juo. Tada Augulis smogė vyrui 
kumščiu per nugarą. o man - alkūne į šoną ir mane atskyrė nuo 
vyro. l\ielrukus baudžiamojo būrio dalyviai pasodino mane į da 
bok l ę, tačiau ki t ą dieną paleido. Liepos 14 ar 15 d. vyrą sušaudė. 

ADSR fondas, r. 56, l. 200. 

Nr. 163 

Iš P. MARTINO.\!IO ** parodymų 

1949 m. rugsėjo l d. 

Vokiečiams okupa\·us Skapiški o va lsčių, sava i tę dirbau dešim
tin inku Kreipšių kaime. 1941 m. birželio 29 d., val., ėjau pro 
Samulevičiaus sodybą. Prie daržinės pama i:iau baltaraištį Vladą 
Marlinonį. J is pasišaukė mane ir pasakė, kad tik ką pastebėj ęs 
kieme praei nančią moterį, o dabar jos nėra, todėl reikėlL! ap ieško
ti Samulevičiaus namą . Jis paliko man e prie daržinės sekti, ar 
moteri neišeis iš trobos, o jis nuėjo pakviesti l\reipšitĮ kaimo gy
venloj ą Joną Slonį. Po kurio la iko i\\artinonis grįžo su Stoniu ir 
tada mes tr ise įėjome į Samu levičiaus lrobą, lačiau jok ios mo
ters nerado me. Vėliau suž inojau, kad krato s melu Samulevičiaus 

'GREIBIENI! -LAUCINAVICIEN!:: EmtllJa. Jono, g lmu<I 1912 m. Kupiškio ra) . , Ska 
piškio Ap .• Krclpšltt k 

" MARTINONIS Petr as, Antano, glmts 1911 m. Kupiškio m) ., Skap iškio ap., Krclpšlų k. 
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namuose iš tikrt)jt! s l apstė i jo ~esuo Emilija G reibienė, ku ri tada 
buvo įlindus i į krosnį ir mes JOS neradome. Jos vyrą J\n ta 11•1 
Greibu 194 1 metais sušaudė balta raiščiai už lai, kad Tarybu vai'. 
džios ' metais jis buvo Skapiškio yal čiau s vykdomojo ko111ileto 
sekretorius. 

Birželio 29 d., sekmadienį, apie 13 yal., ~jau per ~(reipš itĮ kai
mą ir netoli Kazio Kondrato namo ~amac~au P.~kml~ylą arkl į . 
Prie vežimo stovėjo baltarai šli Bronius R1mav1c1us ir komja 11• 

nuolis Juozas Kondratas, Kazio Kondrato sūnus . Man ein ant pro 
šalį, Rimavičius sustabdė mane ir li~pė pri'.išli ~rie vežimo. Juoz,i 
Kondrata. Paėmęs iš Rimavičiaus virvę, v ien ą JOS galą u znė ria u 
ant Kondrato kaklo, kitą pririšau prie ienos. Rimavičius pra šė 
manęs padėti nuvaryti Kondratą į Skapiškį. Sėdau į vežimą ir 
kartu su Rimavičium i nuvažiavau į Skapiškį. Kondrata s ėjo 
pėsčias. Važnyčiojau aš. Kelyje mus suliko Juozo Kondral o se
suo Birutė. Rimavičius su laikė ją ir pasodino į vežimą. Aš ragi
nau a rklį bėgti risčia. Tada ir Kondralas turėjo bėgti. Skapi šky
je Rimavičius man liepė eiti namo, o Kondra tą ir jo seserį jis 
nuvežė į komendantūrą. Juozą Kondratą baltaraiščiai sušaudė. 

ADSR fondas, r. 56, l. 161- 162. 

Nr. 164 

Iš liudininkės B. KONDRAT AITES * parodymtĮ 

1949 m. rugpittčio 9 d. 

Visa vokiečių okupacijos l aikotarpį gyvenau su tėva i s Kreip
šiu kaime ir dirbau mūsų ūkyje. 1941 metais baudžia mieji organ ai 
su~mė brolį Juozą Kondratą, mane ir tėvą Kazį Kondra tą. Bro
lis buvo VLKJS nar ys ir su žmona gyveno Skapi škyje. Apie bir
želio 29 d. nuėjau pas Juozą. Kart u su juo atėjau į Kreipš i tĮ kai
mą. Tą pačią dieną Juozas paprašė manęs nueiti į Skapiškį su
žinoti, kaip gyvena jo šeima. Kadangi namuose daug iau nieko 
nebuvo, užrakinau brolį, nes bijojau dėl jo likimo. P ati nuėj a u 
į Skapiškį. Grįždama sutikau važiuojančius policininkus BronitĮ 
Rimavičių, Petrą Martinonį ir kažkokią moterį. Prie vežimo ien~s 
pririštas virve ant kaklo ėjo mano brolis. Man priartėjus , Marl1-
nonis sustabdė arklį ir Rimavičiu s įsakė man lipti į vežimą. Mus 
nuvežė į Skapiškį . Pakelėje Martinon is, pli:isdamas mane ir brolį, 
sakė : ,,Jeigu tavo brolis nebūtų vaikščiojęs ginkluotas Tarybl) 
valdžios metais, aš jo neriščiau prie ienos". Važnyčiodamas Mar
tinon is visą l a iką ark l į vijo r i sčia, todė l brolis nega lėjo spėti eiti 
iš paskos. Aš ėmiau prašyti Martin onio, kad jis važiuottĮ žing ine. 

• KONDRATAITE Birutė , Kazio, g imusi 1921 m. Kupiš kio raJ„ Skapi škio mtcs • 
lc lyJe. 

Pastar as is, smarkiai k irtęs man per au sį, užriko: .,Tavo brolis bu
vo komjaunu olis ir ge rai bėg i oj o prie Ta rybtĮ valdži os, tegul bėga 
ir dabar . Ji s moka s pa rč i a i bėgioti" . .Mus pri statė į Skapi škio vo
kicč itĮ komencl a ntu rą. P o dviejų va l ancltĮ policininkas, kurio pa
vardės nežinau , liepė man r iti namo. Brol į tą p ač ią dieną prie 
Miluvos ežero suša udė. Kokie policininkai sušaudė bro l į, nežina u, 
bel kai i šėj a u, Rimavičius ir Martin onis liko komcndanturojc, 
0 po 15- 20 minučitĮ buvo s~1šau_clylas_~ro!is._ . • . 

1941 m. liepos 15 d. Marl1nonis at s1t1kt1na1 pistoleto suv1u su
žeidė į krūtinę savo žmom1. Bijodamas , kad neiša išk in ttĮ jį turint 
pi s to letą, jis pol icijai įskund.~ ma~o tėvą:. esą, !u_r i ~ tį ~i~kl~ i~ 
sužeidusį jo zmoną. Tą pac 1ą d ieną ateJo po1Ic1n111ka1 1r emc 
kvosti tėvą, kur jis padėjo ginkl ą. Tėvą suėmė ir vi są mėnesį iš
laikė Skap iškyje. 

ADSR fondas, r. 56, l. 198- 199. 

Nr. 165 

Iš K. CE IKOS * parodymų 

1949 m. rugsėjo 2 d. 

1941 metais sušaudy tus tarybiniu s pi lieči us prisimenu š iuos : 
Joną Pata pą, gyveno Skapi škyje; Joną 1'v\a rcinkeYičit! , kur gyve
no, nežina u; Junakienę, gyveno Skapiškio stotyje; Lukašiūną, 
gyveno MikniŪntĮ kaime; Liuciją, kur gyveno, nežinau; Kondratą, 
gyveno Kreipši ų kaime; Afanasj evą , gyveno Skapiškyje; Silinį, 
gyveno Skapi škyje; Joną šinkevičių, gyveno Vėželit! kaime; Bro
nių Lašą, gyveno KreipšitĮ kaime. 

Juos šau dan t dalyva vo Raščinsko būrio bal tara išč i ai: Bronius 
R.imavičius, gyveno Skapiškyj e; Jonas Zagūnas, gyveno Skap iš
kyje; Jonas M.otuzas, gyveno Skapišk io vienkiemyje; Broniu s Ka
zanavičius, gyveno DailiūntĮ kaime; Anta nas Ba lčilinas, gyveno 
LaukelitĮ kaime ; Povilas Zokas, gyyeno Totorių kaime. Pastaruo 
sius du kar o metai s nukovė tar ybiniai part izanai. 

ADSR fondas, r. 56, l. 171. 

• CEIKA Kazys . Pelro, gi mcs 1906 m. LnlvlJos TSR. Rygoje. Bu v. šau lys. Karui su 
faš is tin e Vokietija prasidėjus, Ska piškio gi nkluoto na cionali sh1 būrio, o nuo 19-14 m.
bantl i!tl ĮĮ11rjo~ dalyv is . 
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SVEDASUOSE 

Nr. 166 

Iš liudininko J. 2ILJO * parodym11 

1962 m. baland žio 11 d. 

'Kai Vokietija užpuolė Tar~b11 _ Sąjungą , mane t~ojau suėrnė 
SYėdasų buržuaziniai nacional_1sta1 Augustas_ ~vre_tkelts, _Budreika, 
Lackus. Taryb11 valdžios metais buvau_ Nebk1sknĮ apyl inkės pir
mininkas. Iš pradžitĮ mane užda rė į Svedasų daboklę, vėliau per-
kė lė i Rokiškio daboklę. . 

Svėdasu daboklėje mane keletą kartų tarde . Tardant žiaurtai 
kankino. Paguldydavo ant grindtĮ kniūpsčiomis ir, ant galvos už. 
dėję maišą , mušdavo. Daug kart1Į esu matęs, kad, Jonui Rimkui 
užėjus pas suimtuosius, jeigu kuris neats istodavo, šis pliekdavo 
odiniu rimbu. 

Prisimenu. ruošiantis mus vežti į Rokiškį, Jonas Rimkus kele
tą suimtųjt) nuvarė pas SvėdastĮ kunigą, rodos, Galvydį, ,,išpa
žinties". Jis klausinėjo mane, ar neturiu ginklo, ar nesu dalyva
vęs vežant žmones. 

ADSR fondas, r. 139, l. 256-257. 

Nr. 167 

Iš liudininko J. 2EMAICIO ** parodymų 

1962 m . balandžio 14 d. 

1941 metais mane suėmė ir uždarė į Svėdasų daboklę. Tuojau 
pamačiau Joną RimktĮ, ginkluotą pistoletu. Ant rankovės j is ne• 
šiojo baltą raištį , visada rankoje laikydavo didelį odinį rimb~. 

Sėdėjau vienoje kameroje su seniūnu Matulioniu. Pamenu, 
kartą, grįžęs iš tardymo, Matulionis skundėsi, kad jį žiauriai rnu• 
šė rimbu Jonas Rimkus ir Mozūra. Matulionis buvo visas i štinęs. 
Vėlia u sužinojome, kad Matulionį ir jo žmoną sušaudė. . 

Prisimenu dar vieną faktą. 'Kartą į daboklę užėjo Jonas R1rn• 
kus ir Mozūra. Rimkus pašaukė komjaunuolį, iki suėmimo t~r~a
vusį Svėdas!Į pašte. J ie i šs ivarė tą komjaunuolį ir, kaip veliau 
sužinojau, sušaudė žydų kapinėse. 

Mus, keletą suimtųjtĮ, vežė į Rokiškio daboklę. Sodin ant į ve· 
žimus, mus pavardėmis šaukė Jonas Rimkus ir piaustė virvę, ku· 
ria Budreika ir Mozūra rišo mums rankas. 

ADSR fondas, r. 139, l. 240-24 1. 

• ZIL YS Jonas, Vinco, gimęs 1909 m. Anykščių ra) . , Krašht ap ., NauJik11 k. k. 
" ZEMAITIS Ju ozas, Jono , girn~s 1899 m. Anykščiti ra ) ., Kr aš ht ap ., Narbučhl 
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Nr. 168 

Iš liudinin kės A. BAUKIENtS * parodym11 

1962 m. balandž io 14 d. 

1941 melais gyvenau Kunigišk i ų kaime. Mano du brol iai buvo 
komjaunu oliai ir todėl faš i stinės okupacijos pradž ioje mane Svė
dastĮ buržuaziniai nacionalistai suėmė ir uždarė į daboklę . Prisi
menu, buvo kalinamos sen utė Teofil ė .v\a tul ionic nė ir Ba l tuškienė. 
l molertĮ kamerą dažnai užeidavo Jonas Rimkus. J is buvo labai 
žiauru s žmogus. Su rimbu pliekdavo moteris, o mes išs igandusios 
traukdavomės nuo sužvėrėjus io nacionalisto. švai stydamas rimbu 
Rimkus šaukdavo: ,,Visus komunistus reikia užmušti!" P risime
nu, kad kelios moterys, Jono Rimkaus iškvie tos, nebegrįžo, nes 
buvo suša udytos. Kartą anksti rytą, prieš saulei tekant, Jonas 
Rimkus kartu su Valentinu Mozūra iškvietė .\ \atul ionienę .. v\ozū
ra dar sušuko. jog reikalinga ir Baltuškienė . Jas abi tada išs i
vedė. Vėliau vienas nacionalistas mums pasak ojo, kad tą rytą 
Svėdas11 žyd 1Į ka pinėse sušaudė Matulionienę, jos vyrą Antaną 
Matulionį, Balluš k ienę ir Didžgalvį **. 

Pamenu, kaip Jonas Rimkus iš mūstĮ kameros išvedė dvi jau
nas žydes ir žydę motiną su dukterimi. Motina dar paklausė, ar 
pasiimti pagalvėlę. Jonas Rimkus atrėžė: ,,Nereikia, ats igulsi ant 
samanu". 

Vėliau mus, dide lę suimttĮj ų grupę, perkėlė į Rokiškį. Ten, 
vyksta nt anksti rytą, ke letą kilometrų paYažiarns iš Kamajų , prie 
kelio pastebėjome daug lavomi. Jie gu lėjo kaip papuola lauke ir 
griovyje pr ie kelio. Pa ga lvojome, kad ir mus tuojau šaudys. Dar 
prieš tai buvome sutikę pravažiuojant keletą vežimtĮ, kuriuose 
sėdėjo SvėdastĮ nacionalista i. Jie , paklausti mūs11 sargybinitĮ . ko
dėl važ iuoja vieni, atsakė „pal ikę". Dabar , pamatę krūvą lavom1, 
viską supr atome. 

ADSR fondas, r. 139, l. 242- 244. 

Nr. 169 

Iš liudinin ko V. SUTO *** parody mq 

1962 m. balandžio 11 d. 

Pri e vokiečit) gy\·enau Deksnit1 kaime. Pačioje okupacijos pra
džioje mane, kaip tarybin į aktyvistą, suėmė SvėdastĮ buržuazi niai 
nacionali stai ir uždarė i daboklr (dabar tame pastat e įrengtas 
kolC1kio riisys, kur laikomos bulvės). 

• I.lAUKI ENt Adelė, Povil o, gimu si 1915 m. Kupiški o roJ„ Aukštupėn11 ap .. ll\ irn • 
b~!lo l<. 

•• Ko011111is lij, huv . Rol-i~kio aps. mili cijos opcr . Įgal iotinį . 
••• SUTAS Vin cas, Ju sti no, gimęs 1907 01. Ru s ijo s TFSR, Lcni ngrndc . 
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. P_risimer~u, kartą naktį mane d_raug~ su sui~1~~is iais nuvarė 
Į Svedasų zydt! kapines kasti duobrtĮ. Krtą naktĮ 1s daboklės iš
vedė Joną Did žgalvį, v ieną rusą ir v ieną žydą; ji e negrįžo . Gir
dėjau balsą Jono Rimkaus, kuris i škvietė suimtu osius pavar. 
dėmis. 

Karią mane iškv ietė tardyti. Tardė Jonas Rimkus. Ji s, mane 
pastatęs prie sienos, grasino sušaudys iąs. To neužteko. Pa sigul
dęs ant cementinių grindų, mušė geležiniu virbu. Kitą kartą dar 
nuo jo nukentėjau, kai vežė iš daboklės į Rokiškį. Tada prie da
boklės Jonas Rimkus, mus išlydėdamas, kiekvięnam pra einančiam 
kirto po kelis kartus rimbu. Tok i ą „normą" gavau ir aš. 

Iš mus lydėjusių sargybinit! prisimenu Budreiką iš Gikiu kai
mo ir Augustą Pretkelį (dabar gyvena JAV) . Maždau g po" trijtĮ 
sava ič itĮ mane iš Rokiškio daboklės paleido. 

ADSR fondas, r. 139, l. 247- 248. 

Nr. 170 

Iš liudininko A. PRETKELIO * parodymtĮ 

1962 m. balandžio 11 d . 

1941 metais gyvenau Svėdasuose. Joną Rimkų gera i pažino
jau. Jis gyveno netoli Svėdasų, savo tėvo dvare. Tėvas turėjo dau-
giau kaip 100 ha žemės. · 

Kadangi hitlerinės okupacijos pradžioje dirbau kooperaty ve, 
dažnai !11an tekdavo ark_liu nuvažiuoti į Rokiškį prekitĮ. Kartą 
Jonas Rimkus man pasake, kad kitą dieną užeičiau į dabokl ę. Ry
tą atvažiavau. Prie daboklės stovėj o broliai Valentinas ir Albinas 
.Mozūres , mano brolis Augustas Pretkelis, Vaclovas Budreika ir 
kiti. Netrukus Jonas Rimkus iš daboklės išvarė kelis suimtu osius. 
Į ma~? vežimą pa~odino Vin:ą šutą, Butkulį ir Juozą Zemai tį. 
N1:_:az1avę keletą ktlo_metr~ uz KamajLĮ, pamalėme daugiau kaip 
de~1mt_ vyrų_, mol~nĮ_ rr vaikų l avonų. Lavonai gulėjo padrikai
grrovyJe, prre kelio 1r laukuose, prie vadinamojo Skrobiškio miš
ko. Važiuodamas pro ša lį , griovyje atpažinau Svėdasų gyventojos 
žydės Pakovič ienės ir šalia gulėjusi tĮ dviejų jos dukterų lavonus. 

~~vežę s1:_i_mtu?si~s į Rok_iškį,_pr i statėme juos į kažkokią oku
pacines valdzros 1 sta1gą. Kar gqz au pro tą vieta kur anksčiau 
gul ėjo Javomii, jtĮ jau nebuvo. ·' 

ADSR fondas, r. 139, l. 238- 239. 

• PRETKE LIS Ant anas, Tomo, gimęs 19 1 ! m. Utenos r aJ ., Sudciklt t a p„ Pusbėdžio 
, icnl,1cm~je. 

220 

,. 

ŠAKIŲ APSKRITYJE 

l(UDIRl(OS NAUMIESTYJE 

Nr. 171 

Iš liudininkės P. KINKIENES * parodym11 

1947 m. lapkričio 16 d. 

1941 metais Zigmas Gudiškis, Vincas Skaisgir is, Rutkau skas, 
Leveckis ir kiti baltaraiščiai nuva rė apie 20 komunistt i ir komjau
nuolių į žydtĮ kapines netoli Kudirkos Naum iesčio ir visus suša u
dė. Jų tarpe buvo ir mano sūnus komjaunuolis Vincas Kinka . 
Kada juos išvarė iš areštinės, stovėj a u netoli ir norėjau at sisvei
k(n~i su ~ūnu1:1i_, bet nespėjau, _nes juos greit nuvarė. Zyclų ka
p111ese susaucle 1r Antaną Tamosauską, P. Liukaitį, Rudolfą Fres
dorfą, komjaunuolį Glazą, Praną šličkauską , Samą . 

ADSR fondas, r. 143, l. 171. 

LEKcCIUOSE 

Nr. 172 

Iš B. TA.MULAICIO *'~ parodymt1 
1944 m. spa lio 7 d. 

1941 metų birželio 25 el. nuėjau į Lekėčius ir policijos rašti
nėje, kur TarybtĮ valdžios metais buvo milicija, radau sus irinku
sius buvusį policininką Valucką, Ta rybtį va ldžios meta is dirbusi 
kooperatyve, savo pusbrolį Klemensą Tamulaitį, buvusį pasienio 
policijos policininką, šaulį BronitĮ Suldžicką, prieš tai dirbusį gi
rininkijoje, ir kitus. Siai grupei aš ėm i a u vadovauti. Man nuro
džius, buvo sudarytas komunist t1 ir tarybinitĮ aktyvisttĮ są rašas . 
Įsakiau suimti Petrą Zemaitį, Vincą Demskį ir Kazį Ališauską . Aš 
liepiau ištardyti komunistus ir tar ybinius aktyvist us, nubausti kal
tus, bet ne savavaliauti. Aš perskaitydavau suimtujLĮ parodymus 
ir įsakydavau apklausti liudininkus, o jeigu tardymo protokolas 
bDdavo trumpa s, liepdavau smulkiau apklausinėti. Aktyvesnius 

• Kl NK.IENt: Petrė , Jo no, gimusi 1904 m. Kudirk os Naumie s tyje. 
•• TAMULAITIS Bern~rda s . Vinco, g im~s 1893 m. S ak111 rnj„ Lukšių ap .• K.cn1 k. 

B_ur žuaz ,ncs L1c luvos kariuomenės at sargos v yre sn ysis leitenantas. Buv. šau lys, 1aut1-
nm kas. 1932 m.- 19-10 m. Saki11 mie sto burmi s tr as . 
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suimtuosius, apie 20 žmonit), šak i 1Į laikiniems va ldžios org anams 
reikalaujant, j iems i š s i unčiau . I švežė Valuckas ..•. 

1941 m. birželio 25 d., pasi ka lbėjęs su Povda1c1u, sulika u, kad 
jis buh1 va lsč iaus \·iršaitis. Pažinojau jį kaip s_ąž i~1_i ngą žmogų ir 
kaip buvusį val čj aus v irš~ itį, turint1 __ va~lo_vau1aim o da_rbo paty. 
rimą . Su Povilaiciu nulareme sugrąz111li Į senąs ias vietas bur
žuazijos valdymo melais buvusius ka i mtĮ seniunus. Be to, susi
ta rėme policijos nuovados viršininku laikinai paskirt i policininka 
Valuc ką. Taip LekėčitĮ \'a l sči uje buvo sukurta laikinoji va ldžia'. 

,,Parli zamĮ" crrupę arba, kaip j ą dar vadino, pagalbin~ poli
cij ą suorganiza\'au birželio 25 d. pulkininko I<rauna i č io nurody
mu. Tuo metu jis buvo, rodos, 1 23-č ios voki eč itĮ divizijos, laikinai 
ap islojusio I<ertJ kaime, štabe. Su juo susilikau tos dienos rytą . 
Atėjęs pas mane Antanas Zemailis ar jo sūnus, dabar gerai ne
prisimenu, pranešė, kad mane nori pamatyti man pažįstamas ka
rininkas, kuris yra jo namuose. Ten nuėjęs, verand oje pamači a u 
pu l kin inką I<rauna ilį, u kuriuo 1920 melais mokiausi karo mo
kykloje }Zaune. Vėl iau j is buvo lietuvitJ u lo 11tĮ pulko Zaliakalny
je vadas. !\raunailis burn apsirengęs civiliniais rūba i s . J is man 
sakė lydėsiąs rnkieči t! di\'izijos š ta bą iki rytinės Lietuvos s ienos, 
o paskui grįš i ąs į I<au ną ir dirbs i ąs civ ili nį d arbą. Kraunaitis 
man prane·ė, kad Vokietijoje sudaryta laikinoji Lietuvos vy
ri ausybė, vado\'aujama Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje Skirpos, 
kuri, vokiečitJ kariuomenei išlaisvinus Lietuv ą , p radėj us i eiti sa\·o 
pareigas. Jis sakė , kad beveik visa Lietuvos teritor ija jau išva 
duota, kad reikia skubiai organizuoti va ldži ą vietose, kurt i val s
č i tJ bei ap skričitJ savivaldybes ir pol icij ą. 

Po poros mėnesių pulkin inką Krau na itį sulikau Kaune, Gedi
mino g. Jis man sakė dirbąs vidaus rei ka lų ministerijoje. Po to 
pulkininko Kraunaičio nesu malęs. 

ADSR fondas, r. 145, l. 172- 174. 

Nr. 173 

Iš liudininko A. šu OPlO * parodymt! 

1944 m. rugpiiičio 25 d. 

Atėj us \'okiec ių kariuomenei, Tamulailis suorganizavo „part i
zanų" grupę. Beveik visi „part izanai" buvo šauliai. Tai grupei 
p rik l ausė Jurgis Zemaitis iš Lekėč i tĮ, vėli au mobilizuotas į vo
kieč i tĮ ka riuomenę, \ialuckas, policininkas Tamulaitis ( p as itra ukė 
su vok ieč i a i s) . Jie \·azinėjo po va lsči tĮ ir suiminėjo žmones. Su
ėmė mane, kaip komj aunuo l į , mano bro lį Vytą , Sta sį Pikčilingį , 
Petrą Zema itį iš I<en1 kaimo, Ali ša uską iš R.iogliški tĮ kaimo, .Mar· 

• SUOPIS Antanas, Jurgio, gimęs 1919 m. Sakh1 raJ .• Lekėčitt ap ,, Kret ka mpio k, 
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tym1 S la nka itį iš Z iz tĮ kaimo, Zenoną Sta nka itį ir Su!k tĮ iš Lek~
či LĮ miestelio. I švežė mus į Sakiu s, kur norėj o sušau dyti, tači a u 
vokieč i a i p asa kė, kad reikia išs iaiškinti, ku riuos šau dyti. Vokie
č ia i a t skyrė žydus ir aktyvius da rbuot oju s, nuvedė prie duobės ir 
su ša u dė. Sušaudė SutktĮ, TarybtĮ valdžio s 
melais vadovavusį p ro fsą j unga i. 

„P arlizan1Į" grupės vadas Tamulai tis 
vė l i a u hu\ o va l sčiaus mokesčitĮ inspekto 
rius, o 1944 metais, kai ėmė kurti P lecha
viciaus rinkti nę, ji s šaukė va l sčiaus kai-
111Uose gyventoj tĮ susirinkim us, ra gin,i 
vyrus sluli į j ą , ko\'Oli prieš lenkų „par
tiza11us'· , neleisti, kad sugrįžttĮ TarybtJ 
va ldžia. Rodos, l tĮ pačitĮ metų bal andž;n 
mėnesį 7-iziĮ kaime da lyvava u viename to
kiame sus irinkime, kuri s įvyko sen i ū no 
Tamu l a ičio, rodos, Antano, namu ose. T:i
mulailis ka l bėjo : .,Visi vyra i pr ivalo stoti 
į Plechavič i aus rinkt i nę. Tas, kas nest oja, 
laukia TarybtJ va ldžios, todėl bus išvež 
tas į Vokieti j ą". Toliau j is kalbėj o, kad 
ri nk tinę apg inkluosia nti vokiečių vadovy
bė, kad mes tu rėsime savo ka ri uomenę , 
ginsianfo1 Lietuvą , kovosiančią pr ieš miš· 
kuose besis l apstanč i us banditus, t. y. t a
rybinius part izan us. Tamulaiti s kalbėj o 
panaš iai, kaip buvo rašo ma vokiečit! su
da rytos vyr i a u sybės leidžiamuose įsaky-

Zenonas Lika d zijaus kas, 
komunistas, žemės ū kio 
d arbin inkas, 1940- 1941 
metais Griškabūdžio val s
čiaus milicijo s įgalioti ni s . 
Nužu d ytas 1941 met a is Ba-

tiškių pamiškėje 

muose, atsišaukim uose ir la i krašč i tJ st raip sniuose. Be to, j is re
gistra vo sava norius. Jo para ginti, iš mf1sų val sč i a us kaimų 
į r i n ktin ę įstoj o apie 60 žmonitJ, kuriLĮ daugelis, atėjus Raud ona
jai Armijai, nebegrįžo namo. 

ADS R fonda s, r. 145, l. 175- 176. 

Lieturns respub lika 
VRM 

Nr. 174 

Visa i slapi a i 

SakitĮ apskrit ies 
Policijos vadas 

Nr. 3. SI. Sak iai, 19.JJ m. rugpili čio 16 d. 

Lekėč i tJ nuovad os viršininkui 

Pasiremdamas Policijos depar tamento direktor iaus visa i sl ap
tu raš tu Nr. 3, pavedu Tamstai tuoj aus su laikyti visus žydtJ ta u
tybės vyrus nuo 15 meti1 amžiaus ir tas moter is, kurios bolševi-
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kų okupacijos laikais pasižymėjo sarn bol~evikiška veikla arba 
dar ir dabar pasižymi tokia pat veikla ar įzulumu. 

Sulaikytus asmenis surinkti prie magislra l ini tĮ susisiekimo 
keli11 ir tuoj specialiomis skubiau iomis susisiekimo priemonėmis 
pranešti man. Pranešant tiksliai nurodyti, kokioje vietoje ir kiek 
yra sulaikytu ir surink!LĮ šios rūšies žych1. 

Reikia pasirūpinti, kad sulaikytieji buili aprūpin ti maistu ir 
tinkama apsauga, kuriai galima panaudoti page l bi nę policiją. 

ulaikytus žydus saugoti, kol bus paimti ir išvežti į s tovyklą. 
is parėdymas tuojaus ir ne vėliau š. m. rugp iučio 17 d., 

16 val., turi buti į\'ykdytas. Pinigus ir brangenybes, suda rius tam 
tikrą sąrašą ir paėmus savininkų parašus, užantspa uduoti ir sau
goti policijos nuondose. Ki tą judomąj į ir nejudamąj į turtą priva
lo perimli ir saugoti rietos sa\"iva ldybės. 

11. /(aralius 
Apskrities viršininkas 

B. Vilčinskas 
Policijos vadas 

Liclul'Os TSR C\"A, i. 683, ap. 2, b. 2, t. 56. Originalas. 

SIAULIŲ APSKRITYJE 

SIAULIUOSE 

Nr. 11s 

Skelbimas Nr. 6 

l. Visi žydų ta utybės asmens, kurie iš Šia ulių apskr ities mies
leli11 yra pabėgę , į tuos miestelius neturi teisės sugrįžti. Sugrį
žusieji bus suimami. NamLĮ savininka i bei namtĮ valdytojai, ku
rie leis apsigyventi sugrįžusiems į miestelius žydams, bus bau
džiami. 

2. Visi šiaul i LĮ apskr ities miesteliuose gyveną žydai be lyties 
ir amžiaus skirtumo nuo š. m. liepa 25 d. ant kairiosios krūtinės 
pusės nešioja Dovydo žvaigždę geltonos spalvos 10 cm diamet 
ro. Zenklu pasigam ina savo lėšomis palys žydai. 

Pastebėti be ženklo arba dėvį nematomai (po apsiaustu) žydai 
bus baudžia mi. 

3. Zyel11 ta utybės asmenims leidžiama vaikščioti ir rodytis vie
šose vietose nuo 6 iki 20 Yal. Pastebėti kitu metu gatvėse ar ki
tose viešose vietose bus baudžiami, išskyrus turinčius specialius 
saviva ldybės virša i č io ar burmistro išduot us leidimus. 

4. Miesteliuose gyveną žydtĮ tautybės asmens nuo š. m. liepos 
25 el. iki rugp i C1 č i o 15 el. turi pers ikelti gyventi į valsčių virša ičitĮ 
bei miestų burmistrų nurodytas vietas. 

5. Tvarkinga m persikė l imui užtikrinti vielos savi,·aldybės kar
tu su žyel11 bend ruomenės atsto\'U nustato persikėlimo sąlygas ir 
trn rka: 

Pe.rsikė l im ą prižiūr i vietos policijos pareigūnai. 
1epers i kėl usiej i iki nurody to laiko bus baudžiami. 

.• 6. ?Y~_tĮ tautybės asmens, turį nek ilnojamą turtą mieste liuose, 
1s kum1 Jie turi išsikelti, tą turtą turi likviduoti, pirmoje ei lėje su
~itardami pas ikeisti su tLĮ kvarta lų ar vietovitĮ. į kur iuos keliami 
zydai , neki lnoj amą turtą turinčiais ir iš ten išsikelt i norinčia is 
lietuviais. 

Nekilnojamo turto likvidavima bei pasikeit imą priž iū r i vietos 
viršaitis ar burmistras. • 

Iki nurodyto termino neišsikėl us ir turt o nesulikvidavus, visas 
lurlas pereina vietos sav iva ldybės žinion. 

7. ZydtĮ tau tybės asmenims draudžiama nau doti savo pata r
navimui kit11 t a u tyb itĮ asmenis. 
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. . . •etos sav ivaldybė, pa sita ru s i su vic-
8. 2_y?_ų ap~iye_ndmimui v~ nuošalesnį miestelio k,·arlalą ar

tos pollc1Jos vlfs1ni~_lm, P~:en a 
ba kitą kurią va lsc_1:~ l~ vie;0 ct1ms priklausantis kilnojamas lu r-

9. L!kęs po_ persi : imo zy lobo·amas iki atskiro parėdymo. 
tas saVl\'~ld y~~s su ras~~t~! ;rk!sį iš~ėgusitĮ žy_dų kiln?j an:ią tu r

i~-. ~1. a~dz1amka st ak~.1 t to ats irastu nedel s ia nt tun p rista lyti 
ta. P1ltec1a1, pas ą o 10 ur "' 
vielos saYivaldy~ei. .y ' ldymą atsakinai valsčiu \'iršaičia i 

11. Už šio isakymo 1sp1 b • , 

burmistrai ir yietos policija. 

Šiauliai , Šiaulių apsk riti es v irš ininkas 

1941 m. liepos 23 d. 

Liet uvos TSR CVA, f. 1099, ap. J, b. 2, l. 989. Spa usd inta spaustuvėje. 

Nr. 176 

Šiau lių miesto ir apskr it ies 
Viršininkas 

1941 m. rugpiūčio 22 d. 
Nr. 962 

Visiems Šiaulių apskr ities valsčių virša ičiams 
ir antraeilių miestų burmis trams 

( Tuor ašas policijos nuovadtĮ viršininkam s) 

Šiaulių apygardos komisa r9 į sy~kymu yis~ ~p-~kriti es _žydtĮ tau
tybės pi l iečiai, tai p pat ir puszydz1a1! l~ri ~ub 1s ap s!mb es va ls
čių ir miestel ių iškelti ir apgyv end111b vienam e ra Jone_ - get~. 
Visas žydų turtas turi būti saviva ldybitĮ rūpesčiu saugoJamas lf 
surašytas. 

Ryšium su šiuo įsakau: y• 

l. VistĮ va l sčių, antraei l ių miestų ir miestelitĮ žyd us nuo ~10 
mėnesio 25 iki 29 d. perkelti į Zagarės miestą. Perkėlimo pne -
mon es parūpina ati tink amos sav iva ldybės . . _ Y• 

2. Pa likto žydų turto sąrašų du egze mpliori us iki rugpwc10 
29 d. pri s tat yt i man. Perkeliami ej i žydai gali pa s iimti būtiniau
s ius apyv okos daiktus bei drabužius ir iki 200 rm piniga is kiek-
vienai žydų še imai. . 

3. 2agarėje visi žydai apgyvendinami at skira me rajone, kuns 
turi bū t i iki rugpiūčio 30 d. ap tvertas. R.ajono geto* ap tYėrim~ 
pa sirūpina Zagarės miesto savivaldybė. Iš ra jono geto * žyda i 
kiekvieną dieną po apsa uga turi būti veda mi pr ie da rbo ir grą
žinami į getą. 

• Turi bū li - geto r ajono. 
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4. Iš žydams pask irto rajo no esami ems ne žydų tautybės pi~ 
l i ečia ms leidžia ma pasiri nkti kitas apsk rit ies ribose esa mas vieto
ves . Jeigu kas iš persikraustomtĮ nežydų tautybės turėtų palikti 
savo nekilnojamą turtą, lai ji ems leidžiama pasirinkti pačioje 
Zaga rėje arba kitu ose miestuose bei miestel iuose žydų pa liktą at i
tinkamo s vertės turtą. 

5. Apie š io įsakymo išpildymą viršaičiai ir burmi stra i įparei
gojami man iki š io mėnes io 29 dienos prane št i, nuroda nt kas ir 
kaip tuo reikalu pad aryta ir kiek žydų perke lta, o Zagarės bur 
mistra s dar tur i pran eš ti, kiek iš viso žydų Zaga rėje apgyve n
dinta. 

l . Noreika 
Miesto ir apsk riti es viršinin kas 

K. Tama šauskas 
Sekretori us 

Liel u\·os TSR CVA, f. J099, ap. l, b. l , l. 156. Spausdinta hektografu. 

Nr. 177 

Šiaulių apskritie s va ldyba 
1941 m. lapkričio 5 d. 

Nr. 1479 

Va lsčių virša ičiams ir miestų burmistram s 

Apygardos komisaras įsakė gaut us pinigus už pa rdu otus žydtĮ 
daik tus iki lapkr ičio 15 d. įnešti į ypa tingą apygardos komisaro 
„ I" sąska itą reicho kredito kaso je Š iauliu ose. Iki tos pat dienos 
pra ša u pran ešt i man, kiek pin igtĮ įnešta į sąskaitą „l " ar į apsk ri
ties va l d y bos kasą. 

M . Leonauskienė 
Už Turto tvarkytojas 

Lietuv os TSR CVA, i. 1624, ap. l , b. 5, l. 241. S pausdinta hek tografu . 

JONISKYJE 

Nr. 178 

Joniškio aktyvistų veikl a 

I. Aktyy ista i p ra dėjo ve ikti šešta dienį, 194 1 m. birže lio 28 d. 
Iš sykio suorga nizuotas mies to apsauga i ir tva rka i palaikyti ko
mitetas (pr idedamas atskiras pro tokolas) *. 

• Prol okolas neskelbiama s. 
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2. Aktyvistų veikimas 

Aktyvi st ais * a) likvidavima s karo ~uktĮ . (~ar _ti za_na i dirbo 
kontakte su aktyvistais), b} sutvarkymas pnon1ų !r Įsta i gų! e ) ka. 
ri ško turto surinkimas ir apsauga, d) suorgamzu?ta mi es to ir 
va lsč iaus savivaldybė ir miesto policqa , e) da lyv~v 1mas p~rt iza . 
ninėse kautynėse su ru sa is ir žy da is, f) aktyv isto Kak lt a usko 
ini ciatyva ap sa ugota s Liet uvos bankas ir j? turta~. Vėliau akty. 
v is tai susiorrranizavo į a tsk ira s g rup es, kaip a nta i, kadrų komi 
s ija, žydų reikal ams tva rkyti komisija, tardym~ komisij a, ekono 
minės propag ando s komi s ija (žemės ūkio. reika lu), tvarkos ir 
a psa urros komisija. Komi s ijos buv o suorga mzuot os , gav us inf or
macija~ iš Kauno LAF. Aktyvistams priklausė viso mi esto turto 
apsauga, vadovaujant šaulių kuopos va dui P etrui Butkui. 

3. Aktyvistų vadovybė 

S tab o Yiršininkas Kaz ys Ral ys, kadrų komisijos pirmininkas 
Sta sys Kak liauskas, žydų reika lų komisijos pirmininkas Juo zas 
Tinini s, tardymo komi s ijos pirmininkas teisėjas Graunas , ekono
minės propagando s komisijos pirmininkas agronomas Jona s Po 
v ilaiti s, tYa rkos ir apsaugos komisijo s pirmininkas Juo zas Dia 
menti s , iždininkas Henr ikas Rudzin skas , partizanų vadas P et ras 
Butku s. 

Aktyvistų-partizanų skaičius: 54 veikė su g inkla is, 50 - be 
ginklų, organizaciniame da rbe. Aktyvistų-part izanų štabe d irbo 
penki žmonės. 

Kompartijos turtą ir dokumentu s perėmė aktyvistai ir perda\·ė 
policijos nuovadai. Valsčiaus ir mi es to komitetų dokumentu s per 
ėmė aktyvista i ir perdavė poli cijai. 

Numatoma aktyvistų veikla 

l . Perž iūrė ti įstaigų veikimą ir iš jų pašalinti n epa ge id auja• 
mąjį e l ementą. 

2. Įkurti Raudonojo kr yžiaus skyrių. 
3. Privesti pri e normalumo vietos eko nominius r e ika lus. 
4. Suk oncentruoti žy du s į v ieną v ietą ir juos naudoti laukų 

ir viešiesiems darbam s . 
5. Numatomas aktyvistų veikimas, pa s itarian t su valsčiaus 

savivaldybe žemės ūkio reikalu. 

Siaulių aktyvistų štabo įgalioti: 

K. R.alys · 
AktyvisttĮ š tabo vir š inin kas 

228 

J. Meleškeuičius 
Pr. Volodka 

[Trečiojo asme ns para šas rn.•įskailomasJ 
ADSR fond as, r. 167, l. 134•. 

• Taip dokum ent e. 

l l 
"' 

Nr. 179 

Iš A. šPLITO * parodymtĮ 

t l 

1960 m. rugsėjo 2 el. 

Nuo 1940 mettĮ gruodžio mėnesio iki 1941 mehĮ birželi o mėne
s io vid uri o mokytojavau MažeikitĮ apskri ti es ausodės pradžios 
mokykl oje. Pa s iba ig us mokslo metams, grįžau į J oniški, į savo 
šeimą. Po kelių diemĮ prasidėjo karas. 

Grįžęs sut ikau savo moks lo - klasės dra ug us Ralį, Tam oša i
tį , Feliksą ir Aleksą Kasperaviči us, kurie man pasakė, kad J oniš
kyje veik ia LietuvitĮ aktyvistų fronto skyr ius, kurio nariai s ji e esą 
ir pasiū lė ma n įstoti į š ią organizacij ą. Su jLĮ pas i ūlymu suti kau, 
nors nežin oj au tos orga nizacijos reikšmės ir jos uždavinių . 

Sutikęs dirbti Lietu vių aktyvi sltĮ fro nt o sky riuje , buvau pa
kviestas į susirinkimą, kurio mel u bu vo renkama štabo vadovybė 
ir nariai. Siam susirinkimui vad ov avo Diam enti s. Stabo pirminin
ku buvo išrink tas Kakliau sk as . Mane sus ir inkim o da lyv iai pasky
rė š tab o sekretoriumi. 

Po kurio laiko prie Lietuvių aktyvi sttĮ fron to štabo buvo su
daryt os komi s ijos: l ) žydtĮ reika lams, 2) gyven tojtĮ aprūpinimui, 
3) kadrtĮ reika lams. 

Be to, iš štabo nar i tĮ buvo suda ryta tar dymo komis ij a, kuri 
veikė prie J oniškio po licijos. Tą komisij ą pagal savo i niciatyvą 
ir nuožiūrą sudarė policijos viršininkas Ju ozas Sutkus. 

Kiek atsimenu, komisijai žydų reikalams vadovavo Aleksas 
Rip skis . 

Man, ka ip sekretoriui, teko dal yvau ti kai ku riuose sus irinki
muos e. Viename tokitĮ susiri nk imų buv o svarsto mas klausimas 
a pie komjaunuol itĮ taip vadinamą atgailos e iseną. 

Kad a grįžau iš ka imo ir pradėja u dirbti štabe sekretor iaus pa
reigose, mie ste jau buvo su la ikyti partiniai-tar ybi nia i aktyvista i, 
kuri e buvo lai komi netoli policijos esančiame sandėlyj e. 

Praėjus mažda ug mėnesiui, kai aš pradėj au dirbti štabe , mane 
iškv ie tė į policiją. Kada atėjau į policijos v irš inink o kabinetą, Sut 
ku s davė man popieriaus lapą , kur iame buvo s ura šy tos pavardės 
asmentĮ, paskirtti suša udymui, ir grasindamas įsakė ma n pas ira
šy ti. Sutkus pasakė, ka d išvar dinti as menys j au senia i suša udyt i, 
o aš privalau t ik pasirašyti. 

ADSR fon das. r . 167, l. 5-7. 

• SP LITA S Artūras. Viliaus . i;lmcs 1915 m. Joniškyje. 
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Nr. 180 

Iš A. GEDVILO * parodymų 

1947 m. lapkričio 20 d. 

Atėjus vokiečių kariuomenei, po kelių dien_t! laišl~~ mane iš
kv ietė Š iauli ų apskrities viršininkas Noreika .• J1~ kalbe10, !<ad vo. 
k i eč i ų ka riuomenė išvadavo Lietuvą n~_o b_olsev il~ų, ka~. Lietuvoje 
bus sudaryta valdžia, kaip savarank1sk0Je bur_z~azin_eJ e valsty. 
bėje, kad į savo senas vietas grįžta net buvę min1stra1, ap s kr ič ių 
viršininkai. 

Be to, Noreika sakė, kad reikia skubėt i paskirti į d arbą bu
vusius li etuvių veik~jus, nes jeigu vokiečia i paskirs savo žmones, 
tada valdž ią iš jtĮ perimti bus sunku. Baigdamas Noreika pas iū 
lė man užimti savo seną v ielą - tapti Joniškio burmistru. Kiek 
pasvyravęs, sutikau, tikėdamasis, kad Lietuva vis d ė l to bus at. 
skira va l stybė. 

,,Aktyv istų" štabas valdė mies tą per special iai sudarytas ko
misijas. Prisimenu, jog prie štabo buvo šios komisijos: kadrų, 
žydų reikalams, ekonominės propagandos, tvarkos ir ta rdymo. Iš 
pradži ų, kol dar nebuvo policijos, ,,aktyvistų " štabas suiminėjo 
tarybinius bei partinius aktyvistus, vėli.au organizavo getą, su
iminėjo žydus, atim i nėjo iš jų turtą, įvedė jiems griežtą režimą, 
uždėjo kontri bucij ą ir kt. 

Būdamas miesto burmistru, dalyvavau „a ktyvishĮ" štabo po• 
sėdžiuose, palaikiau su jais glaudų kontaktą tais klausimais , ku
riuos, apskrities viršininkui nurodžius, reikėjo derin ti su „akty
vistų" štabu. 

Apie rugpiūčio mėnesį per aps kričių viršininkus buvo išplatin
tas gebitskomisaro įsakymas, kad burmistrai yra atsa kingi už ge
tų sud arymą. Įsakyme buvo kategoriškai reikalaujam a sukon
centruoti visus žydus vienoje vietoje; teritorija, kur jie bus laiko
mi, aptverti 2 m aukščio tvora; nutraukti žydų santykius su lie
tuv_iais, neleisti, k_ad lie_tuviai pirktų prekes iš žydtĮ . Vykdydamas 
tą Į_s~kymą , sudariau mieste g~venančių žydtĮ są rašą . Piln ai įvyk· 
dy_ti_ isaky_mo nep~vyko, nes miesto sav iva ldybė neturėjo iėštJ ge
tui Įrengti , bet viską, kas buvo galima, padaria u. 

Keletą kartų dalyvavau „aktyvi sttĮ" štabo posėdž iuose, kai 
buvo .s_v~~stoma~ ge~o organizavimo klausimas. Posėdž ių metu 
pr~nes_meJau apie mieste gyven anči us žydus. Tuo metu jtĮ są · 
rasas Jau b~vo perduotas „aktyv istų" štabui. Man dalyvaujant, 
~artą sya!~leme 20 0~0 rb kontribucijos žyd tĮ tau tybės gyvento· 
~ams. uz~~J1mo ~laus1~_ą, bet kiek pinigų surinko, nežinau, nes 
JU OS inese ne Į valsciaus savivaldybės, 0 į „aktyvi sttĮ" štabo 
kasą. 

. • GEDVILAS Anta_nas, Antano, _gi męs 1891 m. Sil a lės raJ .. Kalt inėni t ap., lždon11 k. 
Ki lęs _ Iš stambių buožių. lluv. ta utininkas. 1933- 1940 m. Ir 19-11.VII - IX Jon iškio mleslo 
burmistras. Su imant dirbo Slla lės suaugusių gimnazijos direktorium i. 
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Kaip anksč i a u sakiau, gebitskomisaro į sa kymo dėl geto orga
nizavimo pilnai įvykdy ti nepavyko, žydai tebegyve no savo na
muose. Rugp i ūč io mėnesį gavau apskr ities virši ninko n urodymą 
visus Joni škio žyd tĮ ta utybės gyventojus perkelti į Zagarę. Man, 
kaip burmistru i, tai atlikti turėj o p a dėti policija, o tra nspor tą 
duoti - ya l sčia us sav ival dybė. 

Apie a n trąj ą rugp iūč io mėnes io pusę mobilizavau t r a nsportą. 
Policijai padedan t, visus žyd tĮ tautybės gyventojus, išskyrus ke
lias šeimas, susodinome kartu su jų likusiu turtu į vežimus ir tu
rėjome išvežti į Zaga rę . Pr ieš i šs iu n č i a n t ju os, į Joni škį atv,1žia
vo sunkvežimis kare iv i tĮ , vadovaujam tĮ puikininko leitenanto. J is 
į sakė man išt uštinti 16 daiktais p rikrautų vež im tĮ, kurie jam esą 
reikal ingi kitam reikalui. Tą įsakym ,Į įvykd ž i a u . Daiktus su krovė
me į sa n dėl iu s ir užrakinome. Kareiviai suv a rė žydus į si nagogą, 
a tėmė v i są auksą ir brangenybes, kurias iš pra d ž i ų išsiun tė 
į po lic i ją, o vėlia u vok iečitĮ karininkai nugabeno į Šiau lius. Po 
kratos visus susodino į tuščius vežimus, i švežė į Vilkiaušio miš
k ą ir s u šaudė. Tą dieną sušaudė apie 300 žmon ių. Likusias žydtĮ 
šeimas i švežė į Zagarę ir kiek vėli au sušaudė. 

Kai mane paskyrė Jon iškio burmistru, man iau, kad darbas 
bus tik administracinis, bet įvykia i k l ostės i taip, kad pagaliau, 
užuot atkūrus buvus i ą Liet uvą, tapau aktyviu vokiečitĮ pagalbi
ninku, pats to nejaus damas, ,stojau į nus i ka l timų ke l ią , neprie
kaišt ingai vykdžiau v isus okupanlt1 nurodymus. Man paa i škėj o, 
kad Lietuva ta mpa ne buržuazine respublika, o vis labiau stoja 
į fašizmo keli ą. Todėl ne ka rtą prašia u apsk rities viršininką at
leisti mane nuo burmistro pare igLJ. J is mane atleid o tik 1941 met LĮ 
rugsėjo mėnesio pabaigoje. Paskui išvykau mokytoja uti į Kriu kų 
mies te l į . 

Vokieč i tĮ ka riuomenė traukdamas i smark iai plėšė gyventoju s, 
va rė juos į Vokiet ij ą. Bijoda mas išvežimo, pas itrau kiau iš Kriu
k tĮ miestelio į Ta u ragės apskri tį . Be to, bijoj au atsakomybės prieš 
Tarybt) valdžios orga nus ir maniau, kad, persikė lęs į ki tą apskri
tį, nebūsiu surastas . 

ADSR fondas, r. 143, l. 235- 239. 

Nr. 181 

Iš liudin inko J . SLAPOKO * parodymt! 

1960 m. spalio 19 d. 

Aš 1941 meltĮ pradžioje įstojau į VLKJS eiles, buvau išri nk
tas Nl a i ron itĮ kaimo p irminės komjaunimo org anizacijos sekreto 
riumi ir, be to, dar dirbau klubo-skaityklos vedėj u buvusiuose Ja 
k iš k i tĮ dvnro rūmuose. 

• SLAPOKAS Jonas. Anta no, gimęs 1922 m. Joniškyje. 

231 



P ·d· • D·d··a ·am Tėvynės karui ir vok ieči ų f aš is line i ka -ras1 eius I z1 J t ·t · · 
ri uomene i okupa vus Joniškio va lsči~~s en ~nJ ą, gyv e~au Mai-

. k • d·rbau Joniškio \' alsc1aus keliq va ldyboJe plento 
rdon1b4 . ai ime, . iRadikiu kaimo Praėjus maždaug dv iem sava i 

a r mm <u prie • · d . b t nt plent l · 1 · 
tėms nuo okupacijos pradžios, _man ir an a . · o, '~~ <oks 
darbin inkas įteikė šaukimą, ku_n _~me b.uvo_ p~ras yta , kad lu 11u at
vykti į J oniš kio va l sč i au~ -~oli cIJą. !\~, 111~ko r~elaukd a i~ as, ryto
jau s dien ą nuvykau į polic 1Ją buvus10Je J\\111tau1os , <labai Tar yb1!, 
gatvėj e. . 1 • V •t· 

Policininkas Jonas Ožalas liepė man nie rn r net~ei t. . Be lo, 
kad aš iš policijos nepasišali nči~~ • prie ~un~ p;is~;i_te pol1cinink_<! 
ar „aktyvi stą" Zubrį ar Zubrev1c1ų (kok:a JO te1s_1':g ~ pavard e, 
nežina u) . Praėj us maždaug valanda i, kazkok~-po lic~nmkas li epė 
užeiti j o-reta esanti kabinetą. Įėjęs ten pamac1au tri s a r keturis 
policin.ink us. J l! t arpe , _kiek ~~-ba~ prisimenu , .buvo ir J o;1_as Oža
las. 1 etruk us į tą kabme_tą __ !eJo ir ~u ?rys_. Oz_alas p_ra<le_Jo mane 
tardy ti. J is manęs klausmeJO, kode! 1sto1au Į komi aunimą , ko
kius žmones išdaviau Tarybų va ldžios organ ams ir kur es u pa 
slėpęs kulkosva i dį. Aš į tuos klausimus a tsak iau neig iama i. Oža
las kumšči u man sudavė per sprand ą ir aš nu griuvau ant gr i ndtĮ. 
Tada šis ėmė mane spardyti kojomis, o Zubr ys - muš ti guminiu 
rimbu. J ie l i epė atsistoti ir ramiai stovėti, bet ka dang i buvau 
smarkiai sumuštas ir iš nosies bėgo krauj as, ramia i stovėti ne
ga lėj a u . Dė l to Ožalas ir Zubrys vėl pradėjo mane mu šti. Jie 
mane mušė apie valandą , o vėl iau kažkoks policininkas nuva rė 
į daboklę buvus ioje Turgavietės gatvėje ir užd a rė į kamerą. Da
boklėj e išlaikė dvi paras. Man sugrįž us į namus, ap ie deši mt 
dienų skaudėjo žemiau stuburo ir šlap ina usi kr auju. 

ADSR fondas, r. 167, l. 93-94. 

Nr. 182 

Iš liudininkės J . ZUBAUSKIEr "ES * pa rod ymų 

1960 m. lapkričio 22 d . 

_A~ !urėj au . s~nų Juozą Zubauską . Kai Lietuvoje 1940 metais 
als 1kur~ tar y?me _ sanlv~ rka,_ sūnus gyveno Joniškyje ir dirbo ma
l~no d1~ektonu m~, o t~!pog1 profesinit! sąjungtĮ pirmininku . Vė
lia~, kaip komu111st as, ps buvo perkeltas dirbt i į Bazi l ion i tĮ mies
te li partorg u. 
_ Kai ti~ vokie~Jų [a ši s ti nė kariuomenė okupavo mūsu vietovę, 

~u~us -~ta iga grĮzo. Į namus, tuojau paprašė geresni ų · dra buž i tĮ 
1r kal?e J?, k_ad k~us1s kart u su Taryb ine Armij a. Be to, liepė man 
sudeg i_n~~ visus J~ . dokumentus, pal iktus namuose . Tač i a u pa si-
trau kti JIS nebespeJo Vos t·k · · · .• • Į · . . · 1 Jam pareJus namo 1s kazk ur a si-
rado du gmkluoti baltara i šči a i - 1Jurz'u az 1· 11 · · ·' 1· t · , 1a1 nac1ona 1s a1. 

• Z UBAUS l(IEJ\:f! J ulė g·m · 1885 
• 

1 
US

t m. Joniškio raJ„ Zaga rės ap., St ung ltJ k. 
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Buvusi laikinoji Jon iškio po lic ijo s areštinė 

Sūnų pasodin o į Jon iškio va lsčiaus policijos daboklę. Ta da
boklė buvo netol i va l sč iaus policijos buslinės , tik kitoje ga tvės 
pusėj e. Tas pasta tas ir dabar tebestovi. J ame yr a į rengtas vieti 
nio ul<io valdybo s sandėlis . Aš dažnai j am at neš davau ma isto 
produ ldtĮ. Maisto produktus ir baltiniu s sūnui perdu odav au as
meniškai. Teko su ju o keletą kartl! pas i kalbėti. J is buvo drąsus , 
ramindavo man e, sakydamas, kad jeigu j am teks žūti, sugrįžę 
jo drau ga i mane, motiną , ap rūp ins. 

S ūnus daboklėje išsėdėjo gal api e dvi sava ites. Vėl iau j is bu
vo perkeltas į Siauli LĮ ka lėjimą . Ten aš irgi nuveždava u jam per 
duoti mai sto . Vienok ji s ten išbuvo visai neilgai, gal apie sava i
tę . Ka rtą, man atvežus ma isto produktų , asmuo , kur is visa da pri
imdavo, tada nebepriėmė ir liepė kreiptis į kažkokį voki etį. P an a
š itĮ , kaip aš , iš kuritĮ tą d ien ą nebep riėmė siunti n i ų, buvo daug. 
Kai kre ipiaus i į tą vokietį dė l savo sūnaus likimo, jis kažką pa 
sakė vertėj u i , o pas ta rasis man paai škino, kad man o sūnų prida
vė lietuv iai „pa rtiza nai" (jis tai p i šs i reiškė) ir, kada ng i sūnus 
buvo komun istas, kad nebeieškočiau , nes jo j au nėra gyvųjų 
tarpe . 

ADSR fondas, r. 167, l. 179- 180. 

Nr. 183 

Iš l iudininko J. PASECKO * paro dymt! 

1960 m . lapkričio 16 d. 

1940- 19-tl metais gyve nau Saugėl a ukio kaime. Iš Tarybų va l
džios gav au 7 ha žemės. Kaime buvau išr inktas komis ijos nariu 
bultĮ paskirstymo reikalu, ir todėl man dau g kartų te ko susidurt i 

• PAS ECKAS Jonas , Stasio . gimts 1902 m. Latvijos TSR, J elg avos raj ., Scsa vos k. 
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su buožėmis, kurie nenorėjo užleisti sarn gy\'enam ojo ploto cla. 
lies naujakuriams. 

Kai tik vokiečiu kariuomenė užėmė m11s11 vietovę, ga l po ko. 
kitĮ šešitĮ diem1 mane suėmė ir kaip tarybinį a!dy_vistą _pa_sodino 
į Joniškio policijos dabok!~. Pamenu, ma_ne su~_me Jorn sk10 bal
taraiščiai .Mečislovas ir iv\ykolas Suran!a1, 1~ ec1sl_ovas .?t~11aili , 
Juozas Ramonas. Mane iš Saugėlauk10 ka11no ! Jon1sk1 (apie 

Domas Kazimieraitis 

6 km kelio) a tvarė pėsč iomis ir tuojau 
iškratc kišenes, uždarė į daboklę. ' 

Ka"mera buvo nedide lis kamba rys, 
apie 30 m~ ploto. Tokiame murini ame 
kambaryje buržuazin iai nacio na listai 
buvo kim' (e prikimsę su imtLĮjLĮ, kuri11 
ka ičius kari ais siekdavo ne t iki 60 

žmonit/. Kariu būdami kameroje, j au tė
mės vieno likimo dra ugai, da li nomės 
įspūdžia i s. Atsimenu, dep uta tas Kazi
mieraili , kurį ir aš rinka u į Lietuv os 
Liaudies seimą , sa kydavo, kad, matyt, 
ja m jau gyvam grįžt i į namus netek s. 
Tame pačiame kamero s kamba ryje bu
vo budi nči ajam atitvertas ka mbar iukas, 
iš kurio tiesiog į kamerą buvo pad ary
tos durys. Siena iš len l tĮ turėjo nema
žus plyšius, todė l , kai policininkai įv :-1 -
rydavo į kambariuką suimtuos ius muš

ti, \'iską aiškiai galima buvo girdėt i ir net maty ti . Mušdavo 
suimtuosius net iki sąmonės netekimo. Atsimenu , ka rtą Kazimie
raitis, po jo sumušimo žvil gterėj ęs į raudo nai nudažytu s kamero s 
stulpus, pasakė, kad čia žiauriai mušą, net s tu lpa i kruvini. 

Atsimenu, kaip žiauriai policininkai mušė Ki lčia u ską, rėkda
mi, jog jis esąs komunistas, ir l iepė ja m žegno tis, o jis ka ip ty
čia užsispyręs nesižegnojo. Iškankinius ir sumuštu s tarybin ius 
aktyvistus ir komunistus policininkai ir ba lta ra išč i ai iškviesdavo 
po vieną ar po _du, ir jie negrįždavo. Pirmiau sia i švedė ParyžitĮ, 
vėliau Jonaitį. Zagarės vidurinės mokyklos direktor i tĮ , Kazimie
railį, Slonį-Slalnionį, Rancevą, Zubauską, Rimkev ič i ų, Ki l cli šą . 

l 
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Dingo be žinios Paryžius, Kazimicr a itis, Slonys-Slalnionis, Zu
bauskas, I<ildišas, Zagarės vidu r inės mokyklos direktorius* . 

Kart ais į mūstĮ kamerą naci ona lista i įmesdavo ir žydtĮ tauty
bės žmones, bel ju os neilga i l aikę vėl paimdavo. 

Joniškio policijos daboklėje išsėdėjau ap ie tris savaites. Aš 
neprikl ausiau Komunisl tĮ parlija i. Buvau suimtas kaip tarybinis 
aktyvistas. 

ADSR fondas, r. 167, l. 82- 84. 

Nr . 184 

Iš liudinin ko K CERESKOS ** pa rodymtĮ 
1960 m. lapkri:čio 19 d. 

1940 metai s , kai Lietuvo je buvo kur iama tarybinė sa ntvarka, 
gyvenau Saugėlauk io kaime. Iš Tarybų valdžios buvau gavęs 
žemės sklype l į. 

1941 metų birželio mėnesio pabaigoje vokiečių iašistinė ka
riuomenė okupavo mūsų vietovę. Tiksl iai nepame nu, kiek dar 
praėjo laiko, aš buva u suimtas. 

Vienoje ka meroje sėdėjome apie 70 žmonių. Kameroje buvo 
labai ankšta. Vietos neuž teko net stovėti . Kvėpuoti trūko oro. 
Lango atidaryt i nega lėjome , nes j is beveik iki viršaus buvo už
kaltas len tomis. Kameroj e buvo lentomi s atitvertas kor idorius. 
I j į policininkai ir ba ltara išči ai, dažnokai įsigėrę ir sužvėrėję, 
vesdav o mūstĮ draug us mušti. Ypač žia uru s savo elges iu buvo 
policininkas Jonas Oža las. Ji s ma n kartą daboklėje trenkė kažkuo 
kietu į dant is, sukruvino burną, net dantis išmušė. Nukentėjau 
ne tik aš . Daug ka rtų buvo mu ša mas deputatas Kazimierai tis. 
Kentėjo ir Sta nev ič ius-Slonys . Mušdavo mus dažn iausia i vaka
rais, pr ietemoje. Mes nujausda vome, kad, atėjus vakarui, dar ke
letas suimttJj tĮ turės nukentėti nuo sužvėrėjusio policin inko Oža
Io rankų. 

I<arta is į mūstĮ kamerą atvesdavo ir žydtĮ tautybės p il iečitĮ, 
bet j ų ilga i nela ikyda vo ir vėl kažkur išvesdavo. Kiek ilgiau su 
mumis sėdėjo jau mano anksč iau minėtas P aryžius. Ji s buvo ko
mun istas ir ypač stipriai laikėsi kameroje. Nors jį labai dažnai 
mušė, bet j is n iekad a nenusimindavo, drąsindavo kitus, sakyda
mas, kad policinin kam s ir bur žuaz inia ms nacionalistams ateis 
ga las. 

Dažno ka i apsila nkydavo policijos viršininkas Sutku s. Anks 
či au jo nepaž inojau. J is buvo nedidelio ūgio, tamsus, su juodais 
ūs i uka i s . Suimt iej i pra šydavo Sutkau s, vadindami j į ponu, leisti 
at idaryti ka meros duri s , kad bi'ittJ dau g iau oro ir vėsiau. Ji s pa 
sišaipydamas a tsaky davo, kad g rei ta i mum s bus nei š ilta, nei 
ša lta, net ir va lgyti nebereikės . 

• Zr. p. 263, dok . Nr. 2 1•1, p . 265. do k. Nr . 216, p . 2Gi, dok. Nr . 217 Ir p . 331, dok. 
Nr . Wl . 

" CERESK A Kas tos, Juozo, gimęs 1897 m. Jon iškyje. 
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Ats imenu, kartą vaka re i kamerą užėj ~ g(rlas policinink as 
Ožalas .!: sta iga surik?_: ,,stoti!" .. Vis i. ats1s toio111~ .. Ti_l~ vienas 
Stanev1c1us-Stonys guleJo po narais. Oza l~s p_astebeJo JĮ ir tuo· 
i štempęs nus ivarė į atih·ertą lentomi komlorttĮ , kur liek mušė] 
ki~k tik bepajėgė ir sukruvintą )metė _i k_a n~erą. J?ažnai vaka rai~ 
Ozalas, ati da ręs kameros duris, su11nt1es1ems )Sakydavo o-uiti 
kniūp sčia . Atsimenu, kartą policininkas Ožalas į ka merą įs tūmė 
komjaunuolį Vyšniauską . Jis buYo žiaur iai sumu štas , ga lvoje ir 
veide matės i kruvinos žaizdos. Per šviesi.us išdra ikytus jo plau. 
kus tekėj o kraujas. Vyšniauskas sakė , kad jį mušęs pis toletu 
Ožalas. Vyšniauskas kameroje buvo neilga i. Neužilgo buvo pa. 
leistas ir nuo sumušimi! mirė. 

ADSR fondas. r. 167, l. 89- 91. 

Nr. 185 

Iš liudininko J\1. KILCIAUSKO * pa rodymų 

1960 m . lapkričio 16 d. 

Praėj us keletai d ien ų po to, kai vok iečiai okupa vo Joniškio 
valsči aus teritor iją, pas mane i namus Joniškyje, į Ad. Varn o g. 
l\"r. 55. atėjo ginkluoti. su baltais ra i šč ia i s ant rankovių, nacio
na lista i, vadinamieji aktyvistai Tadas Skirt auskas ir Telesfo ras 
Staškev ičius. J ie man pasa kė, kad aš suimamas ir tu riu eiti drau 
ge su jais. Ji e mane nuvedė ir užda rė į Jon iškio va lsčiaus po
licijos daboklę. priešais Joniškio policijos būstinę . Tena i jau ra
dau apie 40 ta rybinių aktyv is ttĮ . Iš suimtųjų dabar pris imenu 
miesto darbo punkto vedėją Alfonsą Kildi šą , Lietuvos TSR 
Aukščiaus ios ios Tarybos deputatą Domą Kazimieraitį, sau gumo 
da rbuotoj ą Stonį, komsorgą Vladą R imkevičių, pa rtijos komiteto 
sekretoriaus brolį Ra ncevą , Padub ysio va lsč iaus pa rtij os komi
teto sekretorių Juozą Zubauską, mokytoj ą Jona i tį, vietinius Jo
~iškio val sč i aus gyventojus: Jon ą Pasecką ir žydt! tautybės pi
li ečius gydytoj ą Kaną bei antrinių ža li avLĮ punkt o vedėj ą Rodę. 

Aš mačia u , kaip Sutkus ir Ožalas mušė Domą Kazimieraitį ir 
Ston į. Kazi mieraitį Sutkus ir Ožalas iš pradžių mušė guminiu 
rimbu. Kada Kazimieraitis nuo smūg i tĮ nugriuvo ant o-rindų, jį 
spardė kojomis. Stonį Sutkus ir Ožalas mušė kumšč i a i ; per vei
dą. /\'lane t a rdė ir mušė Ožalas ir La urinav ič ius. Oža las man 
vieną kartą sudavė pistoleto rankena per ga lvą . Gavęs tokį 
smūgį, nugriuvau. Tada Ožalas ėmė mane spar dyt i. Be to, Oža· 
las spardyda mas šaukė, kad aš esąs komunist as ir tėvynės išda· 
vikas. Aš niekada Komunistų partij ai nepriklausiau. Buva u su
laikytas kaip pr ij a učiantysi s ta rybinei santva rkai. 

Praėj us porai d iemĮ, kai mane suėmė, į mūsų kamerą anksti 
ry tą atėjo Sutkus, Ožalas, i švedė iš kameros suimtu os ius Kaną 

• KILCIAUSl(AS Mečislovas , Silvestro, gimęs 190G m. Jo niškyje. 
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ir Ro_dę, įsod i no ju os į kieme s tovėjus i ą policijos masin ą ir nu
s iveže plent u į Latvi jos TSR terit or ijos pusę. P ro kameros lan
gą mač i a u k iemą ir plente). 

Praėj us porai dientĮ nuo to įvyk i o, anksti rytą iš mūst! ka
meros buvo išvar yt i, kiek dab ar pri s imenu , ,..\ lfonsas Kildišas ir 
Stonys, kurie dau g iau pas mus, kaip Kan as ir Rodė. i kamera ne-
sugrįžo. J uos i šs i va rė Sutku s , Oža las ir Laurinavi čius . • 

Dar po keleto dienų iš Joniškio va l sč i au s policijos daboklės 
išvedė Dome) Kaz im iera i tį, Vladą Rimkev i čitĮ, Ju ozą Zubauską, 
J onaitį ir vė l i au su i mtą Joniškio va l sči a us part ijos komiteto sek
retori tĮ Rancevą. 

Mane, par t ijos komiteto sekretoriau s brolj Rancevą ir Joną 
Pasecką iš policijos dabok lės įvai ri u laiku palei do namo. 

Po 18 d ientĮ buvau paleistas. Iš vietin i tĮ gy\·entoj ų sužinojau, 
kad Kaną ir Rodę, Ki l dišą ir Stonį policininkai sušaudė Vyganės 
miške, mažd aug 3 km nuo Jon iškio, į Latvij os TSR pusę. Vladas 
Rimkevičius, Domas Kazimiera ilis, J uozas Zubau skas, J ona itis 
ir Rancevas, ka ip ta da girdėj au, buvo iš\·ežti į Šiau lius. Vladas 
Rimkev i čius ir J onaitis buvo pa leisti, o Domas Kazimieraiti s, 
Ju ozas Zubauskas ir Ran cevas * dingo be žinios ir iki šios dienos 
j tĮ likimo nežina u. 

Man sugrįžus į namus, buvo įsakyta tri s ka rtus per dieną 
reg istru otis policijoje. Registravau si ap ie du mėnesius, o po to 
man buvo įsakyta regis truotis po vieną ka rtą per dieną. Re
g ist rava usi iki 1942 meltĮ ba landžio mėnes io. Paskui, bijoda mas, 
ka d policija vėl m a nęs neareštuottĮ, iš J oniškio išvažiava u ir vi
są voki eč i tĮ okupa cijos l aikotarpį s l a psč ia u s i pas įvairius Meškui
č ių kaimo gyvent ojus. 

A DSR fondas, r. 167, l. 98- 101. 

Nr. 186 

Iš liudinink o R. SUBACIAUS ** parod ymt! 

19-16 m. rugpiiičio 22 d. 

Jonas Dovydait is buvo p i kčiaus ias Tar ybt! ya Jdžios priešas ir 
mf1sų, vargingųjų va ls tiečių , garns i tĮ 19-l0 meta is iš Tar ybu va l-
džios žemės , išdavikas. • 

1940 melais Ta rybtĮ va ldžia paskyrė mane naciona lizuoto 
dvaro Sa tkū1111 kaime komisaru . Anksč i a u ji s pr ik l ausė Gri galiū
nui. P rieš tai dvejus metus ten dirba u sa mdiniu. Vėl ia u dva ra 
išda lino va ls tieč i ams . Aš gava u žemės ir gy\·enau ten su še ima·. 

Dar gerokai prieš kart), 1940 - 1941 mettĮ ž iemą , Jonas Dovy
daitis kartą man p asakė: ,,2emę tu paėme i , dabar pas iimk ir ar k-

• S11~n11dytas 19-12 rn. pra džioje . 
. •• SU BAC I US Romu ald as. Juozo , g lm cs 1907 111. Svcnclonlų raj . Ad utiš ki o ap., Svl • 

l0 11111 k. 

'.!37 



lį. Prie jo uodegos paskui priri šime tave ir išbar stys ime po lau 
kus tavo kaulus. Greit jums ateis ga las". 

Pa sitrauku s Raudonaj ai Armijai, į buvusį Grigalifin o dvara 
atėjo Jonas Dovydaitis, Marcijonas Alšauskas_ ir ~n~anas S lapo: 
kas, ginkluoti, su baltai s ra iščiai s ant ra nkov11Į. Jie Įsakė mums 
naujakuri ams, užkasti mūšio lauke likusius imonių ir arklių Ia~ 
vonus. Pradėję kasti duobes, pamatėme, kad Dovydaitis išva rė 
tik mus, naujakuriu s, o turtin gesniq nevertė dirbti. Be mfi stĮ, dar 
atvarė žydus. Jonas Dovydailis ragino mus greičiau dirbti, iro
niškai šypsodamasis sakė : ,, Skubėkite, jums dar teks sau kast i 
duobes. Užteks jums, komunistai, šeimininkauti". Vienas žydas 
iškasė duobę sulig savo figiu ir nebegalėjo 1s JOS išlipti. Aš pa
daviau jam ranką . Dovydaitis, tai pastebėjęs, smogė man kumš
čiu į krūtinę , šaukdamas, kad aš užjaučiu žydus. 

1941 meltĮ liepos pradžioje į dva rą atėjo Roko Grigaliūno 
sūnus Stasys, Jonas Dovydaitis, Marcijonas Alšauskas ir Antanas 
Slapokas, visi ginkluoti. Aš tvarkiau dalgį. · Staiga iš už tvor os 
iššoko Dovydaiti s ir sušuko: ,,Rankas aukštyn!". Pamatęs , kad 
Dovydaitis su ginklu, pakėliau rankas. Ji s greit apieš kojo man o 
kišenes. Pribėgo Grigaliūnas ir ėmė ša ukti: ,,A, bolševikų komi
sare, tu norėjai mano dvarą užvaldyti. Sakyk, kur i švežė mano 
tėvą ir brolį". Grigalifinas iš v istĮ jėgų spyrė man koja į pilvą, 
o Dovydailis smogė kumščiu į ausį. Aš netekau sąmonės ir par
gr iuvau. Kieme buvusi mano 90 metų motina , tai pamačius i, pa
galv ojo, kad mane užmušė ir, parpuolusi ant žemės, ėmė dejuoti 
ir verkti. Dovydaitis priėjo prie jos, iškaliojo necenzfiriniai s žo
džiais ir pasakė : ,,Ko dabar verki, pati es i kalta, kad pagimdei 
komunistus". 

Tą pačią dieną Dovydaitis sumušė ir suėmė Joną Čepą. Man 
būn a nt dvaro komisaru, Čepas buvo naktini s sargas. Kartu su 
mumis suėmė ir Antaną Tamašauską . Mus nuv a rė į J oniškį. Do
vydaitis ir Slapokas ėjo paskui mus, Grigaliūnas ir Alšauskas 
važiavo vežimu. Vokiečiai, taisę ryšitĮ linij ą, p aklausė, ką šie 
varo. Jie atsakė: ,,Komunistus". Tada tiesiog nuo stulptĮ volde
č ia i ėmė šaudyti lies mūsų ga lvomis ir ša ukti: ,,Komunist 
kaput!" Mes labai išsiga ndome, manyda mi, kad mus tuojau nu
šau s. Mus nuvedė į pol icij ą . Ten policininkas surašė protokolą , 
kad esa me komunistai, ir liepė mums pasirašyti. 

Areštinėje sėdėjau septynias dienas. Pro langą ne kartą m~
čiau Dovydaitį ir dvarininką Grigaliūną. Ji e atveždavo vis naUJlĮ 
suim tųj ų. Į areštinę pasodino ir ZadvainitĮ apylinkės pirminink_ą 
Skabl auską , kuris man pasakojo, kad jį suėmęs Dovydaili s ir 
mušęs. 

Dovydaitis ir Grigaliūnas ieškojo Tautkau s, tyčioj osi iš jo šei
mos, mušė žmoną. Pal eistas iš a reštinės ir grįžęs nam o, suži~?
jau, kad iš Tautkaus žmonos a tėmė arklį ir karvę, kuriuo s_ J1e 
atsivedė iš Pročiūm1 kaimo į Grigaliūno dvarą . Po arešto Gnga· 
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li ū no dvar e gyvenau api e mėnesi, stenava u. Gri ga l i ū n as tada ty
l ėj o, nes mes jam dirbome. Ji s i šva rė mane su šeima, kai tik su
rinkome derliLĮ , a tėmė visus mano pasėlius. 

ADSR fondas , r. 58, l. 255- 257. 

Joni škio miesto saviva ldybei 

Nr. 187 

[Li etuviLĮ] aktyvistt1 fronto šta bo 
žyclLĮ tvarkymo komisijos 

Įsakymas 

Siuomi įsakome pri statyt i į [Lietuvių ] aktyvistų fronto št a bą 
iki š. m. liepos 16 d., 12 va l., Joniškyje gyvenančių ir užsilaikan 
čiLĮ žydtĮ sąrašus. 

Įsakymą gava u: A. Gedvil as 

1941 m. liep os 12 d. 

ADS R fond as, r. 143, l. 240. 

Jonišk io aktyvishĮ štabas 

Nr. 188 

J. Tininis 
Komisijos pirmininkas 

A. Spli tas 
Reika ltĮ vedėjas 

Joniškis, 1941 m. liepos 17 d . 

Jonišk io va rtotojų kooperatyvo vald ybos pirmininkui 
Joniški s 

Zemiau išva rdintu s kooperatyvo tarnautoju s s iū lome atle isti 
iš tarnybos: 

l. Benediktą Berklovą ~ 
2 . .Malviną Vainauska i lę * 
3. Bronių Kelpšą 
4. Oną Butvi laitę 
5. Zosę Berklovaitę 
6. Vacl ovą Dovidaitį 
7. Klema M.acev ičiu 
8. Alfredą Jansoną · 

AD SR fon das, r. 167, l. 152. 

Kacln1 komisija: S t. Kakliau skas 
A . Kasperauičius 
S . Vainiii.rws 
V. Ačas 

• S tc nsmcn ys buvo įrašyti l Joniškio LAF št abo s ud nry t:i komjaunuolių re g is tra cijos 
sąrašą (žr . AD SR fonda s , r. 167, l. 137- 138) . 
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Nr. 189 
Lietuv itĮ aktyv istų fronto 

Joniškio skyriaus 
2ydtĮ tvarkymo komisija 

Įsakymas 

Aktyvist u fronto štabo žydų tva rkymo komisija š iLĮ metLĮ lie
pos 11 d. b·uvo paskelbusi vieša i mieste žydams devyni s įsaky. 
mus, kuritĮ daugelis žydt! neįvykdė. Pavyzdžiui, 1:e vi_si. žyda i grį
žo iš kaimq miestan. nė vienas žydas dar nepa s1da re 1r nene šio
ja ant krūtinės DO\·ydo žva igždės, kai kur ie žydai dar vaik što 
ša ligat viais, kai kurie žydai dar naudoja si arij LĮ patarn av imais 
ir t. t. 

Aktyvi stų fronto šta bas, matydamas, kad žyda i nev ykdo pa
skelbtt1 įsakymų, nutarė uždėli žydams 20 000 rb kontr ibucijos, 
kuri turi būti sumokėta aktyvislt1 štabui liepos 19 d. nuo 12 val. 
iki 15 ·val. 

Joniškis Komisijos pirminink as J. Tininis 
ReikaltĮ vedėj as A. Splila s 19./ 1 m. li epos 18 d. 

Įsakymą garnu: 
[Parašas neįskaitomas] 

1941 m. liepos 18 d., 16 va l. 20 min.* 
ADSR fondas, r. 167, l. -1. 
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ADSR fondas, r. 167, l. 149. 
- -. Pr iraoi-t.i rašal u. 
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Nr. 191 

!Ne vė l iau kaip 1941 m. li epos 18 d.J 

Joniškio aktyv istų štabo žydų tva rkymo klausimu 
sus irinkim o protokolas Nr. 4* 

Pirminin kauti pakv ieč i amas Joniškio va lsč i aus virša itis 
p. Staškevičius, sek retori auti - Va liukas. 

Pirmu oju dienotva rkės punktu pasisako ap ie aktyv istų ir sa
vivaldyb i ų veikimo suderinimą p. Ralys. J is nusako, ka d es ame 
komun izmo žlugimo i švaka rėse. Neabejo tina, mes apsi stosime 
prie na cional socializmo. P . miesto burmis tras iškelia klaus imą , 
kas čia tam visam duos li nkmę, nes saviva ldybėje labai daug tu o 
klaus imu kyla keblumLĮ. Nutart a: dirbti kontakte sav iva ldybėms 
su aktyv istų š tabu (žydų tvarky mo komis ija). 

Ant ru klau simu, žydų perkė li mo klau simu. pasisa ko p. Tin i
nis. Zydus perkelti reikia . P. miesto burmistras numatęs sušauk
ti susirinkimą ir pakviesti iš aktyv istų keletą nar ių. Kvartalo pa
rinki mas. Zydų esama Jonišky apie 1200. Atbėgusiems žydam s 
Joni šky vietų nebus. P . burmist ras pasisak o. kad žydus reikėtų 
sukoncent ruoti į v i eną v ietą: iškelti iš mažes n ių miestuk LĮ į vieną 
vietą. P. polic ijos virš ininkas pasisako , kad žydus galėtų patal
pinti s inagogose . P. mies to burmis tras pas isako, kad būtų ne
bloga i žydus patalpinu s trikamp yje Dar iaus-Girėno g.- Pa
švitini o g . Pri e turgav ietės žydus apgyve ndinti būtų laba i blo
gai. P . policijos virš ininkas pas isako. kad a tbėgus ius žydus rei 
kėtų iš J oniškio išvyti, o tada bū tų lengYiau ir su Joniškio žy dais 
sus itvarkyt i. GalėhĮ žydus i· kelti į Zaga rę. Tam klaus imui visi 
pritarė. Smu lkmenas sutv arkys žydams tvarky ti komisija . Lietu 
viai turėtLĮ be jokių a ts ikalb i nėj i mų iš žydų kva rt a ltJ išsi kelti. 
Speciali komis ija suskai čiuos žydus ir apskaičiuos, ar juo s tame 
trik am pyje ga lės sut alpinti. Lietuvius perke lti pilnai ga lėtų: vis i 
lietuvia i su tiks pers ikelti. Ger iausia vieta. visų nuom one, bi:1tų 
Da riaus-Girėno g,- Paš\'itinio g. trika mpyje. Pono Butk au 
nuomone, ger iaus ia žydus apgyn ndinti sinacrogose ir esamuo se 
prie turgavie tės namuose. ne čia negy,·en a lietu,· itĮ. Tą klausimą 
ga lut inai išspręs iydLĮ t,·arkymo komisija. Pr ie žydų tvar kymo 
komis ijos pakv ieč i amas iš saviva ldybės vienas atsto,·as. Zydams 
kontribucijos klausimas. P . Kakliauskas pas inlo 20 000 rb. Visi 
sutik o. 

Po kontribu cijos pasira šymo duoti žydam s laiko. Nubal suota 
tri s va landas laiko. Pratęs ti laiko negalima. Sankci ja, jei nes i-

• Numeri s lšbrnuktas rašalu. 
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rašys . P . policijos viršininko pasiHlym~s-: jei ne_pa~irašo ar ne. 
sune·a nustat ytos sumos, uždaryt i 12 1tak1n gesn1tĮ zydtĮ ir neiš. 
le isti, kol viskas bus tvark oje. 

ADSR fondas. r. 167, l. 144-14 5. 

r. t 92 

Iš liudinink o V. Rl1\\KE\ ' ICIAUS * parociy11111 

1960 m. spalio 21 d. 

Kada prasidėjo Didysi TėYynės karas , aš drau ge su Tarybi 
nės Armijo kariais pa itraukiau iš Jon iškio. J\lums būnant Lat
vijos TSR , Madona mieste, aps upo \·okieči ų kariuomenė. Buvau 
priver tas sugrįžti i Jon i škį. Tai buvo l 941 mettĮ liepos mėnuo. 
Kai iš Basana\'ičiaus gat\'ės pasukę į Resp ub likos gatvę , ėj au 
į namu s, mane ula ikė „aktyv istai" du broliai Ančiuliai, kurių 
vienas buYo vardu Stasys. Jie mane, nor s buvo va karas ir lauke 
tam su, atpažino ir liepė užei ti pas ju os. Kai atėjome, Stasys An
čiulis nusikabino nuo sienos karišką šautuvą ir l iepė man su jai s 
eiti į Joni .k io Yal čiaus policiją, kuri burn buvus ioje Mintau jos
Vytauto, o dabar Tarybų gatvėje . .Mums išėj us iš AnčiulitĮ namtĮ, 
su pistoletu rankoje pribėgo policininkas Bit inas ir nuvarė mane 
į policiją. J is iš pradž ių mane nu\·edė į policijos viršininko Sut
kaus kabinetą. Sutkus l iepė atiduot i jam fotoap aratą „Agfa ", ku
ris kabėjo ant man o pelies , o taip pal li epė sudėti ant sta lo visus 
daiktus , kuriuos turėjau sa\"o kišenėse. Aš j am ant st a lo sudėjau 
keletą pakelių papirosų „Kazbek '' ir pinigus, bet kiek - neprisime
nu. Tai įvyko maždaug apie dešimtą valandą vaka ro . Kadang i 
lauke jau burn tamsu, Sutkus man~s nieko neklaus inėjo, tik įsa
kė Bitinui nuyesti mane i policijos daboklę mūriniame pastale. 
Bitinas uždarė mane į kamerą. 

Iš tarybinių aktyvistų, sėdėjusių drauge su ma nimi vienoje 
kameroje, prisimenu Joniškio miesto vykdomojo komiteto buhal
terį Paryžių, Jonišk io darbo punkto \·edėją Alfonsą Kilclišą, Jo· 
niškio valsčiaus vykdomojo komiteto paruošt) agen tą Bronit! 
Stane\·ičių, Lieturns TSR Aukščia usiosios Tarybos deputatą Ka
zimieraitį ir mokytoją Jonaitį. 

Tą pačią naktį, kada mane uždarė į daboklę, į mūsų kamerą 
atėjo girti polic ininkai Oža las ir Ąžuolas, kur ie mane, Kaz imic
raitį ir Jonaitį smarkiai sum uk :\\a ne mušė policininkas Oža las 
kumščiais per \'eidą ir tampė už plauk1Į. Kada aš sukru vintas nu• 
gr iuvau ant grindų, Ožalas ėmė mane spar dyti kojomi s. Be to, 
Ožalas mušdamas mane rėkė, kad aš komjaunuolis ir išdavikas , 

• RIMKEVJCIUS \'ladas, Leono, gimr s 1920 m. Joniškyje . 
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0 tai p pat klausinėjo. kodėl aš padėjau Tarybų val džios organams 
išvežti buožes iš Lietuvos TSR teritorijos. 

Po kel itĮ dicntĮ pas mus į kamerą atėjo ,,aktyvistas" Zubrevi
·čius ir liepė man eiti su juo. J is pasakė, kad aš, kaip buvęs Jo
niškio valsči aus komjaunimo komiteto sekretorius, esu nuleistas 
mirti . Zubrevičius mane nuvedė į antrąją policijos daboklę. 

Pasityčiojimo e isena 

Joniškis, 1 9 4 1 m. l i e p o s 2 6 d . 

Praėjus porai clienu aš su Kildišu. Stanevičiu~1i, ~azimiera_i· 
čiu ir Jonaičiu policini~kt! bu\·au išYcž._tas į SiaulttJ m_1esto _kale-
.. k ··b rnaz·ct , ua apie savaitę buvau paleistas Į na· 
i1mą ·ur is uvęs '' "' ., . · • · · l· 1 ·k t 
mus.' p0 'kel itĮ dieniĮ vėl buvau Jon1sk10 poltc1111n ,t! su a1 Y as 
ir užda rytas į daboklę. ct· · 

M b b- t tlaboklėJ·e netrukus atsimenu, sekma ienĮ, pas 
1 an e unan • . · - • · · J ' ·vecte· . . . licininl·as ir liepe eiti su JUO. ,s nusi 

mane!_ k\l\a 1~1 et~ą _atcJ0/1auto a'atve. Netoli policijos bustinės p~
mane ! J 111 auJOS , ' .• ? .. · . - tris · eilę jaun uoltu 
~ačiau _ slovi n~ią k_oloną, issin l~,.~~r:;{,bfn~s valst·bės ir partijoŠ 
ir mergmiĮ; kat kurte rr1ko _se la;;~ėjo , apie 100 komjaunuo liu ir 
vadovtĮ portretus. Ko 011

1
°Je ls . . sunkvežimis kuria me bi:1vo 

j aunuolitĮ, o kolonos ga e 5 oveJO ' 
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kulkosvaidis ir sėdėjo kele~as gin.l~l~oltĮ po~i.ci ninl~ų b.ei ,,~klyvis
tų". Mane policininkas, kaip Jon1sk1? va.lsc.1a~1s k?11:!Jaun11110 b 
mile lo sekretor ių, pastatė kolonos prtckyJe ir Jdave Į .'?nkas vie
no tarybinės va lstybės bei partijos ,:acto P?rl ~et~ su 1sba dylom is 
akimis ir pr ipa išytais raga is. Iš ab ieJl) pus111 sa!1a ~nanęs tovėjo 
po žydaitę. lv\us aps upo policininka i b~i .,a~tyy.1sta1" ir . vi~~ mu
sų ko loną nuvarė per miestą. Kolonai paJudeJus, pa s1lyc1oj imo 
iš komjaunuo lil! eisena praėjo 1\ \inlaujo ~-:--Vyta_uto. gatve pro 
bažnyčią ir pasuko į Turgavietės gatvę. ~ 1~ lenai - Į ~ aukant o 
gatvę. Mūsų kolona, apsukus ratą. pe1: Vt1n.1ay~ gatvę ve.1 sugrį 
žo į lą pa čią vielą, iš kur pradėjo eil1. Poltc1n1nkams bet „akly. 
vistams" liepiant, nuėjome į pradži os mokyklos (dabar 2-osios 
vidurinės) kiemą, kur ir susto jome. Sakė praka lbas mokytoja i 
Vėlyv i s, Ripskis ir kiti. Nacionalis tai savo ka lbose šmeižė tar y
binę santva rką ir sakė, kad mes, įs tod a mi į komjaunimą, ,,išda
vėme" savo tėvynę. Po to kažkur is policininkas a r ... aktyvistas" 
pasakė, kad mes turėsime sudeg inti porl relus, kuriuos nešėme 
demonstrac ijos metu. Mokyklos kieme bmrn suk urtas dide lis lau
žas. Portretus sudeginus, mane vėl n u varė į da boklę, o l i kę jau
nuoliai ir merginos buvo pa leisti i nam us. 

Praėj us porai dienų po demonstracijos, policinink ai ma ne 1s
vežė į Siaulius, iš kur - i darhus Leningrado srities Bo lotnicos 
mišką . rodosi, neto li Gači no miesto. Prie miško da rbtĮ išbuvau 
iki 1942 metų birželio mėnes io pra džios, o po to palei do. Sugrį
žęs į namu s, vi są l a i ką s l apsčiausi nuo ,·okiečių va ldž ios, nes bi
jojau , kad j ie manęs vėl nea reštuotų. 

ADSR fondas, r. 167, l. 108-112. 

Nr. 193 

Iš li udininkės V. VAINEII<IENES * parodymų 

1960 m. lapkričio 17 d . 

Mano mergautinė pava rdė Va l atka i tė. 1940 mela is, susikū 
ru s tarybinei sanh-arka i Lietuvoje, į stojau į komjau nimą . .Man 
t ada buvo tik 16 metų. Joniški o komja unimo bū rys aktyv iai da
lyvavo savi,•eikloje, sporte. Vienok neilgai teko džiaugti s. 
1941 melt1 vasarą, birželio mėnesio paba igoje , mūsu miestą oku-
pavo vokiečitĮ f aši sl i nė kariuomenė. • 

Nemažai skaus mo teko pat irt i ir man - komj aunuol ei. 
Buržuazi niai nacionalista i, užsi ra i š i oję ba ilu s ra i ščius an t 

rankovi ų, netru kus pradėjo rinkli komjaunuolius . Nepa liko ir ak-
tyvitĮ tarybinių jaunuol itĮ, s av i ve ik li n in ktĮ. Policininkas Oža las 

• \'A I NEJKIENE Virginija, Edvardo. gi musi 1921 m, Pakruojo rnJ., Pa šviti nio np., 
2vi1 ld inllĮ k. 
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komjaun uoliams buvo uždraud~s vaikščioti ša ligatv iais. Mes tu
rėjome te(sę v.ai]<š~ioli .lik pra važ_iuojamąJa ~~~v~s. ?a limi, kad 
žmonės, e1da m1 sal1gatv 1u, su panieka galettĮ zwrelt Į mus. 

Pr adžios mokyklo s pastala s stovėjo ša lia policijos būstinės ir 
ba lta ra išč i tĮ pasta lo. Todėl ten policin inkam s ir ba l taraiščiams 
mušl ruoli su rinklus komjaunuoliu s buvo patogu. Tačiau jie mus 
ne lik muš travo, bet ir kankin o t i krąja šio žodžio prasme. 

P risimenu, buvo karšto s liepos mėnesio dieno s. Tikrai gra
žios dienos buvo . Ka riu su kitai s Joni škio miesto ir apl i nkinių 
ka im tĮ komjaun uoliais stovėj a u mokyklos kieme. čia „tvarką" da
rė policin inkas Jonas Ožalas. J is pasižymėjo ypati ngu žiaurumu. 
Oža las sur ikiavo mus vis us, išva dino parsidavė l iais, l ieluvitĮ tau
tos išga momis. Pa skui liepė dainu oti rusiškas dai nas. Visus gai 
niojo po mokyklos kiemą, komanduoda mas staig iai gult i, sto ti ir 
bėgti , o po to š liau žti. Oža las tokius va rginančiai kankina nčius 
ve iksmus liepdavo kartoti keletą ka rltĮ. Paskui mus sup rakaita
vusius vė l su rikiuodavo ir, sukomandavęs stovėt i ram iai, įvai
riausia is žodžiais tyčiod avosi. 

Tokie kank inantys susirinkimai vyko kelias dienas. Atsime 
nu, vienas toks susir inkim as buvo liepos mėnesio šeštadienį. Ir 
tada komjau nuolius tramdė Oža las, kuris, kaip pap rastai, buvo 
įsi gėręs. Tada ilga i mus vaikė po mokyklos kiemą, gal kokias 
tr is va landas, ta ip pat vertė dainu oti rus iškas dainas. Tą dieną 
pasižiūrėt i , kaip gain ioja komjaunuolius, atėj o uo iformuotas po
licijos virš in inkas Sutkus. Ji s buvo nedideli o ūgio, juodbruv is, 
turėjo j uodus nedide lius ūs iukus . Kartu su juo atėjo daug ba l
tara išči tĮ , a ps i rengus i tĮ civilini ais drab užiais, ir keletas policinin 
ktĮ . Policininkas Oža las sur ikiavo visus komjaunuoli us prie di
džiu lės ma lkų krūvos, o pakv iestas vietin is fotog rafas, pavarde 
Berzinas, mus visus nufotogra favo. Po to, rodos i, pats Sutkus 
įsakė visiems komjaunu oliam s sekmad ienį rylą sus irinkt i į gy
ventojo Va itiekūno kiem ą. 

Tą d ieną susirink o daug komjaunuol i tĮ. J tĮ tarpe buvo ir žydtĮ 
tautybės berniukų ir mergaič i tĮ. čia vėl pas irodė policininkas 
Oža las. Ji s kieme suri kiavo visus komjaunuo lius ir j au nuolius 
į ko loną po keturi s. Kolonos priekyje pastatė valsčiaus komsorgą 
Vl adą Rimkeviči tĮ ir įdavė jam vieno komuni ttĮ partij os vadovo 
portretą su išba dytomis akimi s ir pripaišytai s ragais. Panašūs 
išniekinti portr etai buvo įduoli ir daugel iui kihĮ komjaunuol itĮ, 
bet vis iems j ų neužteko. Tok ia mūstĮ kolona pajudėjo iš Vaitie
kt1110 kiemo , kuri s buvo ša lia policijos daboklės, į Joniškio cent
rinę gatvę link bažnyčios kaip tik tuo metu , kai iš ten pask lido 
žmonės. Tą dien,J buvo kažkokie rel igi niai atlaida i, ir žmonit! 
mieste sus ir inko ypač da ug. Praėj ę bažnyčią, pasuko me link ki
no tea tro. Apėj ę d idelį ratą . kitomis miesto gatvėmis buvome 
nuvaryt i į mokyklos kiemą. Mums einant š itoje pasityč i oj i mo ei
senoje, sus irinkus itĮ žmonių tArpe a ts irado tokitĮ, kur ie begėdiš
ka i spiaud ,~ mums į ak is ir įvai ria usia i tyč ioj os i. Galimas daly-
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kas, kad buržuaziniai nacionalistai nel specia liai buvo pasamd~ 
tokius asmenis. 

Aš užpykusi kažką pasakiau ant policininktJ, lodė!, vos lik 
man įžengus į mokyklos kiemą, policininkas Bitinas mane ištem. 
pęs iš kolonos nu,edė į policiją, kur spardė ir mušė gumini u 
rimbu . 

Po tų į, ykių kuri laiką slapsčiausi. Rodos, 1942 metais vėl 
bU\ au suimta ir iš,·ežta į Rad\'iliškį, kur dirbau \'okiečiu karci
\'inėse, o \'ėliau mane perkėlė į Latvijoje bu,·usią J\\intaujos sto
vyklą, kurioje bu,·o uždaryti karo belaisviai ir kili suimlieji. Iš 
ten man pasisekė pabėgti. Slapsčiausi. kol Tarybinė Armij a grį
žo ir išvijo iš Lietu\'os fašistinius okupantus. 

,\DSR fondas, r. 167, l. 117- 120. 

Nr . 194 

Iš liudininkės S. KULIE"IE 1E:S * parodymL! 

1960 m. lapkričio 23 d. 

1940 metais, įkūrus tarybinę santvarką Lietuvoje, įstojau 
į komjaunimą . . \\ano mergautinė pavardė Berklovailė. Tuo laiku 
dirbau Joniškio kooperatyvo pardavėja, vėliau - kasininke ir 
prieš pačią karo pradžią - krautuvės vedėja. 

Kai 1941 mettĮ birželio mėnesio pabaigoje vokiečių fašistinė 
kariuomenė okupa\'o mūsų Joniškį, iš pradžių aš da r dirbau krau
tuvėje, het kiek vėliau, liepos mėnesio viduryje, mane iš darbo 
atleido ir man bU\'O pranešta, kad komja unuoliams darbo nėra. 
Ir iš tikrųjų darbo negavau . 

Sekmadienį ir aš dalyvavau pasityčiojimo iš komjaunuolitĮ 
eisenoje . .Mūsų kolona ėjo kaip tik tuo metu, kai iš bažnyčios 
pasklido gal\"ėse žmonių. Ejome pro bažnyčią, to liau pro kino: 
teatrą ir, apėję geroką ratą, grįžome į mokyklos kiemą . Ten visi 
bu,·ome išrikiuoti. Užsilipęs ant bačkos mokytojas Ripskis kom
jaunuoliams sakė „prakalbą". Po jo kalbėjo policijos nuovados 
viršininkas Sutkus, šmeižikiškai atsiliepda mas apie komjaunuo
lius, kvietė būti išlikimais naujai va ldžiai. Buvo įsakyta visus 
neštus portretus sumesti į laužą ir sudeginti. P aga liau mes bu
vome paleisti. 

Po šios eisenos dar mane atvedė į policiją pas viršininką 
Sutkų. Sutkus teiravosi apie mano brolį ir apie komjaunuolį Be
nediktą Berklovą, kuris tada s l apstėsi, klausinėjo, kodėl aš ne
dirbu pas buožes, nes reikėjo at likti darbo prievolę. Sutkus man 

• KULIESIENE Sofija, Tomo, gimusi 1924 m. Siaulluose. 
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priel~aiš la ,o, kad_~~ _ne~irbanti todėl, jog padedanti tarybiniams 
p~r_t1za~ams. __ Pol1c!JOJ_e _1š~~vau. dvi paras. D~r kartą mane poli
c111111ka1 noreJo su1111t1 ir 1svezti darbams Į Saksoniją, bet pasi
sekė iš namt! pabėgti. 

J\DSR fondas, r. IG7, l. 121-123 . 

Nr. 195 

Iš liudininkės O. V\ SNIAUSI(IENtS parod) mų 

1960 m. laplaičio 18 d. 

Praėjus dviem-trims savaitėms po to, kai mano si.mus Sta
sys Vyšniau skas buvo paleistas į namus, vėl buvo su laikytas ir 
nuvarytas į Joniškio valsčiaus policiją. Ten jį smarkiai sumušė 
ir po valandos paleido. Sunus man ir vyrui Stasiui Vyšniauskui 
pasakė, kad jį sulaikęs ir taip sumušęs policininkas Ožalas. Su
naus buvo sumušta galva, krulinė, nugara ir kojos . Kada jis nu
sirengė, pamačiau, kad kune buvo daug mėlynitĮ. Nuo sumušimų 
sunus negalėjo nieko valgyti ir va ikščioti, \'isą laiką turėjo gu
l ėt i . Taip pragulėjęs namuo se apie porą savaičių, sunus mirė. Jį 
palaidojau Joniški o miesto kapinėse. 

ADSR fondas, r. 167, l. 12<1. 

Nr. 196** 

LietuvitĮ aklyvishĮ štabas 
J oniškis 

1941 m . rugpiūčio 5 d. 

Ponui generalkomisarui 
Dr. A. ,. [on] Rentclnui 

Mes sveikiname Tamstą, ponas bll\ usios Lietuvos valst) bės 
gencralkomisare, Jusų ci,·ilinės vald žios perėmimo proga musų 
krašte ir tikimės, kad Jus trumpu laiku galėsite bolševiktĮ val
džios mustĮ kraštui padarytas žaizdas užgydyti. 

Mes. SiaulitĮ apygardos Joniškio miesto akty,·istai ir partiza
nai, pažadame Jums visur 1r visuomet padėti. 

ADSR fondas, r. 167, l. 2 

AktyvishĮ , adas St. K.akliauskas 
Sekretorius A. $plitas 

• \ "\''lNIAUSJ.C IEN t Onn, Juozo. gimusi 1887 m. Joni~kyJc. 
• • Dokumcnto s voklcl'lt1 Ir licluvh1 ko lb11. Skclb,amo, lok loctuv,škas tekstas. 
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Nr. 197 

~uoh• Whil\• 
.\'.; .. .,..---- -.... 

~ I!OlttII, 
U lllJ OUllHJI J!HIILl!WIIII Dl!:11 lllU'reOID!II 

l 1 E! l A O B 2. 

D1• t1ta~1,obea Al:t1Y1•t•• .. Part11uea Yoa J._1•o 

kle, 111 O.b1etekeaa1a~ar1a\ S<lhaulta, \tg~•a 8te, Hot 

Ol>er'bete hleh&ber, Wld ni.r, Al'IIH, 41• hphr-■h allol" 

Zeitoa , d1o Wlller lita~isoh11 Volk u4 taad IU 4e r blu

t1pJi ftrror herrt o?-.aft dtr Bolaohs,riki btf~t1t ha'b••• 
• Iu la11U Ib.r 'IIU w,11•011Jll1o h grone Prn.do 1.:11( 

4tD her111ohatoa Duk ~\•r dio herge,tellto Ordnung ~ua 

Audnok H br1J1!u. 111e litr.a11o h1 h.,;lkUlUjl weio ii au 

4oa,. ■ t, hr !l.ahhrllŲ der llHUob,m Urtlnnalhll&' t■ 

1h-■ali1a 1r,11tut• L1taa,a ,,.., neae Eptoho aat dee 

wl..rt1chdtlio.~•• 11"4. lNltarelleD G9'b1eta 11AtNt1a w1rC. 
.. .t( ..... v, ..._ . 

J;-;, \ '(A '\. \. C.--'- l -', ' • l /__ 
AltUn1tH,-L11tu ,,.- ~ 

. /4,f:J; ' :3 -:.1 h.r,~,t , ""\. 
. ' ' .. 

\. . . - t, 
Jo:;:-.· -~ 

• m1Y1■t 11 h,-.. 
IIIUI, muwu1 ,01:IJOrq ua1ooan, YJJ)111, 
..,111111, •• 5 ,. 

. .ltailklt L1darla1 AktJY1ata1-Pa.rU1aul, Ht11r1.U

M faut11 Pou V7r, hr1ao■•61 ,_., 1r JILlfl ųni\J\ Ar

■1J11, kui iiYallan llttartq taat, ir ltat 11 luw:n•• \ol-. 

hrtq tenu. 

X..i1kit1 .... 11r,Uclt1 a1papra1ta1 414•11 411aųs~~ 

ir Utlirlll14 pdik\ 4tl 1tttat7toe tYarll:1,. t11t~Ttl &1• 

·····~•1 Iat, 11:.,,-, •• ,u YOk1~1" OiYili•· Tal4!111 bllT, 

L1et&Tlt Talat7b6Je, pru14•• uaja tpeoba !llt1e ir ltlllttl~ l 

rH tr1t7H, 

ADSR fondas, r. 167, L 3. 

Nr. 198 

' etiidq -nHYl■tų -,rorito 
Joailkio Skyriaus 

Joni~kis,1 941 met.rugpiū~1o aėn.10 ~ 

! t a b a s 

Jon1Ak1o Vartotojų Kooperatyvui, 

Joni1\k:1 s , 

žemiau 1Avardintue tarnaut ojus siūlome atleiatl 
tarnybos: 

l, Strazdinaitė r.lma, 
2, noru lai t ls Edvardas . 

Ak))vistų Fronto 
Jon1Ak1o Skyr ia us ~tlih~ ~ 

;::,C t \. ~ , t r/!½ ,c,ut i7, : ~ 

ADSR fondas. r. 167, l. 153. 

Nr . 199 

Iš J. OZALO * parodymų 
1961 m. sausio 24 d . 

VokiečitĮ okup acijos metais Vilkiau šio miške masiškai žydų 
tautybės piliečius šaudė du kartu s. Pirmą - 1941 metų rugpiūčio 
mėnesį . Tada sušaudė tik vyrus. Antrą kartą šaudė ma žda ug po 
mėnesio, t. y. tų pačitĮ meh! rugsėjo mėnesį . Tada šaudė vyrus , 
moteri s ir vaikus. 

Pri s imenu, rugsėjo mėnesį iš ryto, apie l l-tą va l andą, į Jo
niškį dviem ar trimi s su nkvežimiais atvažiavo ginkluot i ša utu
vais ir aut omatais li etuvitĮ sav isaugos bataliono kar eiv iai. Iš 
vietinių policininktĮ suž inoja u, kad Vilkiaušio miške sav isa ugos 
bataliono kar eiviai šaudys žydus. Atėjęs į būstinę, iš polic ininktĮ 
sužinojau, kad tą dieną sušaudė apie 400 vyrtĮ, mote n 1 ir va iktĮ. 

ADSR fondas, r. 167, L 35- 36. 

Edvard as Norn ša itl s bu vo Įrašytas l Jon iškio LAF štabo s udaryt~ komjaunuolių 
regi s tr aci jos sąrnšq (žr. ADSR fond as , r . 167, l. 138). 

• OZALAS J onas . Petro . gimęs 1a11 m. Pak ru ojo raj .. Stačiūnų ap .. Suklonių k. 
Nuo 1943 meh1 kovo mėnesio iki 1~45 meh1 gegužės mėnesio buvo l iet uvi,1 po licinio ba 
ta liono kareivi s , dalyv avo kautynėse prie llme nio eže ro. Faš is tiniu s okupant us išvijus 
iš Lietuvo s , slnpstėsl Adomo Leniko pavarde Ir pa laikė ryšius s u !(ink luota nac ionali sh1 
ga uja. 1949 meh; l apkričio mėnesj. n3ktl Iš 8-osios l 9-ąją, da lyvavo nužu da nt Kelmės 
rajono „ Liol1t1" kol ūkio pirmininką Vincą Sarauską. 1950 met ai s už ryš ius s u nacion a listų 
POl:[r ind ž iu tar ybin io tei smo buvo nut eis tas. Atlikęs bausmę. dirbo Jon iškio rajo no ,.Bariū
m;" kot11kyje zoote chn iku . 1960 metais buv o pat ra uktas baudžiam ojon atsakomybėn už 
padarytu s n us ika ltimu s hitlerinės okup aci jos me ta is. 
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Nr. 200 

VRM 
šiauli11 apskrities 

Joniškio miesto sav ivaldybė 
1941 m. rugsėjo l d. 

Nr. 493 

Zagarės miesto burmistrui 

. Pran eš~, . kad iš. Jon_iškio miesto š. m. rugpiūč io 24-29 d 
la1kotarp yJe Į Zagares miestą yra perkelta ir apgyvendinta api~ 
150 žydtĮ tautybės asmenų . 

ADSR fondas, r. 143, l. 241. 

LINKUVOJE 

Nr. 201 

A. Gedvilas 
Burmi stras 

Iš liudininkės E. JATULIENf:S-[KAšKELYTES] * parodymų 

1955 m. rugsėjo 30 d. 

Įkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, 1940 metais įstojau į VLKJS. 
Pirmomis Yokiečių okupacijos dienomis Jonas Dinevičius, Julius 
Vasilev ičius ir Stasys Kaškelis atėjo manęs suimti. Dinevičius, 
įėjęs į kambarį, liepė pakelti rankas ir eiti paskui jį, pasakęs, kad 
mane veda šaudyti. I šėjus i į kiemą. pamačiau vežime sėdinčią 
Guobu ž ienę su mažais vaikais. Pasodinę mane į vežimą, Dinevi
čius ir Kaškelis nuvežė mus į Linkuvą , į „aktyvistų" b0rio štabą, 
i~ užd a rė areštinėje, kur jau sėdėjo Kazys ir Juozas Svidriai, 
Udekų ½aimo gyventojas Antanas Ašmonavičius, Paberžių kaimo 
gyventoias Antanas Guobužas, Linkuvos gyventojai Rozalija 
Klivytė, Gurskis ir kiti. iš viso apie 40 žmonių. Po keleto dientĮ 
mane, Guobužienę ir Ašmonavičių iškvietė į „aktyvistų" štabą, 
kur buvo ir Jonas Dinevičius, pasikalbėjo su mumis ir pal eido. 

ADSR fondas, r. 10, l. 42-4 3. 

• JATU LI El\'E El ena, Ju ozo, gimus i 1923 m. Pakruo jo raj ., Linku vos a p., Od ek11 k. 
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Nr. 202 

Iš liudinink o A. BAJORONO * parodymų 

1950 m. balandžio 19 d. 

Vokie~iams . ~žė~us mūsų v i etovę, mane s uėmė „aktyv ista i" 
Juozas S1m~n~,b~ ir Jonas Petrauskas - abu iš Ga ili i:111ų kaimo. 
~~~e atv ar~ t L111_ku~ą. Dabokl ėje mane i šla ikė 23 paras. Į po
hcl]ą tard yti sa uke vieną kartą. Leonas Gair ionis ir Juozas Si
monaitis, reikal_ay_o. iš _manęs gink_lo, kurį, esą, aš turįs ir apie tai 
nepranesęs polic1ia1. J 1e mane musė. 

194~ 1:1· gegy_~ės 24 _d_., _ma~ būn an t Linkuvoje, pas bro l į Ju o
zą Baioruną uzeio pol1c111111ka1 Leonas Gairionis ir Leonas Be
leckas. Gairioni s ėmė mušti mane gumine lazda ir sunkiai suža
lojo man kairiąją akį. Beleckas mušė brolį Juozą. Po to mus nu
vedė į policiją , kur, viršininkui pal iepus, Gairionis nuo-abeno 
mane į ligoninę. Suteikus pirmąją medicin i nę pagalbą, G~r ionis 
mane atvedė į policiją, iš kur mane ir brolį paleido. Aš tuojau 
išvažia_vau į Panevėžio ligoninę, kurioje gydžiausi apie mėnesį, 
bet akies netekau . 

ADSR fondas, r. 58, l. 155. 

Nr. 203 

Iš liudininkės l. ZICEVICIOTf:S-ZUBKEVICIENES ** 
parodymų 

1957 m. kovo- l d. 

.1941 m. birželio 28 d. mi:1sų OdekLĮ kaimą okupavo voki eč i a i. 
Tėvas Kazys žičevičius, brolis Alfredas ir aš, dvylikos mehĮ mer
gaitė, likome gyventi savo namuose. Tėvas buvo sta lius ir išlai
kė mane su broliu . 

Birželio 29 d., apie 6 val., mane pažadino šūvis mŪSLĮ namuo
se. Skubiai atsikėliau. Bėgdama girdėj au, kaip gretimame kam
baryje brolis Alfredas kažkam sakė: ,,Jeigu nepat inka, išvaž iuo
~iu, tik nešaudykit e". Tuojau išgirdau antrą ši:1v į ir, įbėgus i 
Į kambarį, pamačiau krintantį tėvą. Prieša is jį stovėjo Jonas Di
~evičius su pistoletu. Mačiau už Dinevičiaus nugaros stov inč i us 
zmones. Puoliau prie tėvo ir išgirdau dar vieną št1vį. Aš verkiau 
~rie nušauto tėvo ir norėjau pašaukti bro l į, bet pamač i au jį gu
lmtį ant grindų. Kambaryje tada jau nieko nebebuvo . .Matyda
ma, kad tėvas nušautas, pr ibėgau prie brolio, kuris bandė atsi-

d 
. . • BAJ O RONAS Aleksas, l(a zlo, gimęs 1910 m. Pa kru ojo r aj ., Guos taga lio ap ., Gc

ž1um1 k. 
•• ZICEVIC!OTE -ZUB KEVICIENE Ir ena, Kazio, gi mus i 1929 111. Pak r uojo raj. , Linku 

Vus ap ., f'uodžiūm1 k 
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kelti ir vaitojo. Pastebėjau, kad jis sužeist~~ į. p_etį. Lab ai išsi
gandusi nubėgau pas kaimyną Juozą .Marc1ltonĮ ir papasakojau 
kad tėvas ir brolis nušauti. .Marcilionis nėjo pas mus ir manę~ 
t en neleido . .Mačiau, kad apie mūsLĮ namus vaikšto kažkokie 
žmonės. 

.Mūsų kaimo gyventoja i pasakojo, kad, man i šbėgus, pri e mū
SLĮ namLĮ privaž iavo vežimas, į kurį įkėlė nužudytą tėvą ir sužeis
tą brolį ir nuvežė į kaimo kapine s palaidoti. 

ADSR fondas, r. 10, l. 44-45 . 

Nr. 204 

Iš liudininko V. GUOBU20 * parodymLĮ 

1957 m. lwvo 4 d. 

1941 m. birželio 29 d., anksti rytą, pas mus atėjo Pagirninkų 
k3imo gyventojas Aleksas Bagdona s ir įsakė mano motinai ru oš
tis su keturi ais vaikais į kelionę. 

Po va lan dos pas mus užėjo Jonas Dinevičius su pistoletu 
makšty je ir OdekLĮ kaimo gyventojai Pra nas ir Juliu s Va silevi
čiai, Jonas Kaškelis. Jonas Dinevičius mūsų namuo se padarė 
kratą ir pasakė molinai , kad jam, esą, gaila, bet dviejLĮ ja u nė
ra. Tada nesupratau, ko buvo gai la Jonui Dinevičiui, bet, sėdėda
mas daboklėj e, sužinoj au, kad, pri eš ateidamas pas mus 194 1 m. 
birželio 29 d. rytą, j is nušovė man o draugą Alfredą 2ičevič i LĮ ir 
j o tėvą . 2in au, kad Alfredas 2ičevičius buvo tarybini s aktyvi stas, 
rinkimLĮ išvakarėse dal yvavo agitaciniame darbe, o jo tėvą kai
me vadino bedieviu. 

Kai mes susiruošėme, Jonas Dinevičius liepė eit i mum s pas 
kaimynę Elen ą Kaškelytę. Paskui mus ark lia is nuvežė į Linkuvą 
ir pa sodino į „aktyvistų" daboklę, kur sėdėjome tris paras . 

ADSR fondas, r. 10, l. 40-41. 

Nr. 205 

Iš liudininko E. D0 D0S ** parodymų 
1957 m. kovo 7 d. 

Mano tėvas Ju ozas Dūda Tarybų valdžio s metais buvo Guos
ta galio apylinkės pirmininkas, o aš - sekre torius, ses uo Stasė -.
komjaunuolė. Vokiečiams okupavus mūsų kaimą, ,,aktyvi stai" 
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• G UOB UZAS Vytautas. Jo no. gimęs 1930 111. Pakruojo ra/ ., Linkuvo s ap .• Odek11 k. 
• • D ODA Edv ar das , Juozo, gimcs 1919 m. P akruoj o raj ., Gu ost agalio ap . ir k. 

Motiejus Beleckas, Prana s Požinis, Ju ozas .Ma rcinkevičius ir Sta 
sys .Mat~lionis i:nane su~mė '. užd31~ė į p i_rtį, ? vėlia~ arkliais _nu
vežė į Ltnkuvą ir pa sodtno Į a rest1nę . Tevą lf seseq buvo suemę 
liepos mėnes io pr adžioje ir po kelių <li e tlLĮ sušaudė. 

Areštinė buvo dab art inio grud LĮ paruoštĮ punkto sandėlyj e. 
Joje l a ikė ne ma žiau kaip 300 suimtLĮj lĮ. I šsėdėj us 18 panĮ , mane 
nuvedė į „a k lyv is tLĮ" b ū rio š tabą. Stabe už stal o sėdėj o Jonas 
Tinteris ir Jonas Dinev ičius, pr ieš save pa sidėjęs popieriLt ir pis
toletą. Ten s lavėj o dar penki „a ktyvistai " su šau tuvais. Tinteris 
ir Dinev i čiu s ėmė man e kvost i, ką esu padaręs TarybtĮ valdžios 
naud ai. Po to Dinevičius koliodamasis p asakė, kad ma no t,~vą ir 
seserį sušaudė kaip komunistus, bet manęs jie nešaudysią , o pa
darysią savo tei smą. Pa skui ji s, kreipdamas is į Tinterį, p asiū lė 
įkrėst i man 50 rykšči ų. Dinev ičius pak l a usė manęs , kas geriau, 
pistoletas ar rykštės, ir parodė iš telefono laid ų susuktą bizūną. 
Paskui užmetė man ant galvo s maišą , parvertė ant stal o ir ėmė 
mušti. Vieni l aikė už gal vos ir koj ų, kiti muš~. Atgavęs sąmonę, 
pasijutau gulįs ant grindų. Atsistoti negalėj a u. Tad a p akėlė ma
ne, išvilko į ga tvę ir numetė. Pagulėjęs ats i kėl i au ir nuėjau na
mo. Parėj ęs mėnesį gulėj au lovoje ir dar du mėnesius nega lėj au 
nieko dirbti. 

Be to, noriu pasakyti, kad dažna i Pagirn i nkLĮ kaime matyda
vau Dinevič iaus dukterį, dėvi nčią mano sesers Stasės paltą, su 
kuriuo apsi rengusi ji buvo sui mta ir laikoma iki sušaudymo. To
dė l man au, kad seserį sušauda nt dalyva vo Jonas Dinev i čius . Se
suo sėdėj o su manimi vienoje kamero je ir suša udyti buvo išvesta 
kar tu su daugiau kaip 30 žmon ių grupe. 

ADSR fondas, r. 10, l. 48-50. 

Nr. 206 

Protokolas 

Linku vos miestas, Siau l i tĮ apsk ritis 

1944 m. spa lio 27 ir 28 d. komisija iš pirmininko Usevičiaus 
Prano ir narilĮ - vietos partorg o K.udlos Sta sio, vieto s vykdo
mojo komiteto pirminin ko Paplau sko Ju ozo, vietos milicijos vir
šinink o Roško Petro, socialini o aprūp in imo at stovo Joci aus Povi
lo, vie tos vykdomojo komitet o sekre toriaus Bug io Pran o, vietos 
agronom o Lukoševičiaus Broniau s, vietos komsorgo Vaicekausko 
Povilo, vietos žemės komisi jos nar io Zalna rav ičiaus Antano, da
lyvaujant vietos gydytoju i .Maciūnui Ju ozui ir nužudytLĮj lĮ gimi
nėms, v.ykdė lavonų iškas imo dar bus fašistų bude l ių nužudytų 
žmoniLĮ 1941 metais. 

Lavonams iškasti vietos karo komendantas davė 30 raudo nar 
miečių. Iškasimas pirmąją dieną vyko keliose vietose. Nuvykus 
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prie pirmos duobės, esamos prie Linkuv~s pa rapijos kat_a l iktĮ ka: 
-k· · k Gaio-alio Stasio žemėje ir Ji! atka sus, rasti bendroj pu, u 111111 o .,, • . . . · · · be· a r · · · duobėj suversti 15 l avolllĮ, kuriuos savieji, gimmes l r lllllCjl 

atpažino, būtent: . 
l. 1 i stelį Vladą iš Linku,·os miesto ( tėvas ir 

duktė) 2. Nistelytę Lionę „ 
3. Zaruką .Kazį ,, . ,, 
4. e reiką Petrą iš Titon ių k., L111kuvos vis. 
5. Zilioni Antaną iš Ruponi11 k. ,, 
6. Grybįną iš Linkuvos miesto.. . . 
.Kiti devyni lavonai liko neat paz1_nt1. .• . 
Atkasus duobę prie Rauklauk10 1111sko, L1_r:ku~?s vis., ras~a 

14 lavonu kurie suversti, kaip papuola (kas kn1upsc1_as, kas auks
tielninkasi . NekuritJ l aVOlllĮ buvo surištos tarp usavyj rankos vie-
lomis. Toje duobėje atpažinti šie: . 

l. Grigienė Antanina iš Linkuvos miesto 
2 . .Kiekšė Jonas (mokytojas) ,, ,, 
3. Dūdaitė Stasė iš Papuš tĮ k., Linkuvos vl_s. 
4. Zalunskis Gasparas iš 2imb išk i tĮ k., L111kuvos vis. 
5. Sipavičius Antanas „ 
6. Janulevičius Juozas iš Jurgaič ių k. 
I<:ili septyni lavonai liko neatpažinti. . . 
Maro-i tĮ miške, Linkuvos vis., rastas tik vienas lavonas, kurį 

pripaži; o š vaikausku Boliu iš Barys~ k., Linkuvo_s yJs. . 
Girel ės miške, Linkuvos vis., rasit trys lavonai, 1s kurių atp_a: 

žinias tik Iarnnas Paš iškeviči aus Petro iš Linkuvos miesto . .Kilt 
du larnnai liko neatpažint i. 

Linkuros parap ijos bažnytinėje žemėje, pr ie Linkuvos mies
to. rasti penki lavonai, iš kuri tĮ atpaž intas t ik _v!enas l~vonas 
ležienės I<a lrės iš Gailion ių k., Linkuvos vis. I<1t1 ketu ri lavo

nai liko neatpažinti. 
Spalio 28 d., atkasus dvi_ duobes, Ju_rg~ičių ~Mašnių) k_. žvyr-

duobėje. Linkurns vis., rasti 33 lavonai, 1s kurni atpa z111b: 
l. Alekn avičiū tė Julė iš Dva riūkų k., Linkuvos vis. 
2. Guobužas Jonas iš OdekL1 k. 
3. Pakalnis Jonas iš Vesel k i škių k. 
4. Grubienė Ona iš Lakšloni tĮ k. 
5. Varneckas Jonas iš Palinkuvės k. 
6. \ "arneckas Vincas „ 
7. I<apustienė Elena iš Linkuvos miesto 
8. Gurausk ienė Genovai tė 
9. 1'\aliauskas Jonas 

10 .• \1aliauskas Jonas ,, ,, 
11. Gudonis J uozas iš Papuš tĮ k., Linkuvos vis . 
12. Jurgelionis Viktoras iš Linkuvos miesto 
13. Gurskis Jonas ,, ,, 
14. Svidris .Kazys iš Pakerži tĮ k., Linkuvos vis. 
15. Svidris Juozas 
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( tėvas ir 
sū nus) 

(abu 
broliai) 

1 
16. S[q)Ulionis Anta nas iš Papilo

ll l'S k., Linkurns v!s. 
17 . .Kačerauskas Povilas iš P alinku

vės k., Linkuvos vis. 
18. ,, \eška Ech-a rdcJs iš Dvariūkų k., 

Linkuvos vb. 
19. Zgrabskis J uozas iš Gai l ionių k., 

Linkuvos vis. 
20. Zgra bskienė Ona iš Gailionių k., 

Linkuvos vis . 
21. Dū da J uozas iš PapuštĮ k., Lin

kuvos vis . 
I<iti 12 la vonų liko neat paži nti. 
Tokiu būdu iškasta viso labo 71 la

vonas , •iš ku ritĮ 37 atpažinti ir 34 ne 
atp ažinti. 

Visi lavona i š. m. spa lio 29 d. pa
laido t i Linkuv os parap ijos kapinėse 
bendr ame kape, dalyvauj ant žuvus i ųjų 
giminėms, art imies iems bei pažįsta

miesiems ir didžiulei minia i žmon ių. 
Kapu ose atli ko tikybines apeigas ir 

Jonas Pakalnis, 
liaudies dainų atl i kėjas, muz i
kantas, 1940- 1941 mela is bu
vęs Linkuvos valsči aus žemės 
ūkio komisijos pirmininko pa
vaduotojas. Nužudytas 1941 m. 

liepo s 5 d . 

pasakė a titinkamą p amo~sl ą Linkuvos . . .· 
para pijos klebonas kurng~s Danys: !',ltltnkam as kalb~s p~sa_ke 
apskrities vykdomojo komite to p1~~ 1111_nkas_ drg. Bakut~~• Lmk~
vos gimnaz ijos mokytojas d rg. Av1z1enis, Lmkuv?s ,·a lsc:aus vyL:
clomojo komiteto pirminin k~s clrg .. P ap )~usk_as, L1_nl~U_':"OS karo ko
mendantas vyr. ltn. Lemsk mas, L1etuv1s~os1os_ cl1v1z1J_o~. atst_ova_s 
ltn. Linkev iči us ir lavom1 iškasimo- la1dotuv 111 kom 1s1Jos pirm i
ninkas drg. Usev ič ius . 

Protokolas surašy tas 10 egzemp lioritĮ ir bus iš 1unt i nėtas 
įrnirioms į staigoms. 

Komisij os pirmininkas P. Usevičius 

:\ariai : S. Kudla 
J . Papl auskas 

P . Raško 
P. Jocius 
P. Bu gys 

B . Lukoševičius 
P. Vaiceka uskas 
A . lalnaravičius 

Gycl. J . Ma ciii rws 

Lietuvos TSR .\\okslų akademijo, Centrin~ biblioteka. rankrašfių skyrius, 
f. 159, b. 55, l. l. 

17 Masln <'s tudynės L1el11\'0Jc 23i 



PASVITINYJE 

Nr. 207 

Iš P . PILK.O S* parodymt! 
1944 111. rugsėjo 11 d . 

Pradėjęs eit i Pašv itini o valsči au~ p~li cijo s ~~ ovado~ y_irš i~ in
ko pare igas, dokument uose radau š 1~ulit ! a~s lm _ttes poli~tJos Įsa 
kymą suimti vis us komun ist us, komiau nu oltu s ': as_mem s , T ary
bu va ldžios metai s Lietuv oje dirbu s ius vadovauiantĮ darbą . Tu o 
tikslu užme zgiau ryš ius u „partiza nai s"- vieti ni a is gyvent ojai s 
ša uli ais, kuriems vadovavo 1 ociūnų kai mo gyve nt ojas Leonas 
Balčiūnas. ,,Partizanai" gera i pažinojo P ašv itini o va lsči aus ko
muni stu s, komjaunuo lius ir tarybin ių įstaigų vadovaujančius dar
bu oto ju s, o aš, atvykęs iš kitur, jų nepaž inojau . Todėl suiminė
jau tar yb iniu s žmones, ,.partizanų" būriui padeda nt. P er savaitę 
P ašv itini o va l sčiuje suėmėme 45-50 tarybi nitĮ aktyvistų. Suim
tuosius tardžiau aš su dviem savo padėjėjais - Pašvitini o gyven 
toju Vladu Sam sonu (pabėgęs su vokiečiais) ir Rad vi liški o gy
ve nt oju Vytautu Tomkum i. Juos kalt inome tuo, kad TarybtĮ val
džios metais dalyvavo , tr emiant dvarininkus ir buožes iš Lietuvos 
į Tarybų Sąjungos gilumą , ar dirbo vadovauj antį darbą tar ybi
nėse įsta i gose. Baigus tardyti, j uos išsiunčiau į Š i aulių kalėjimą, 
o jtĮ bylas pasiunčiau S i aulitĮ apskrit ies policij os vadu i. Visų 
suimttJjų, kuriuos tardžiau, da bar nepr is imenu. Suminėsi u tik 
kai kuriuos: Alfonsą Timinską iš P ašv itini o, Pa rednį iš Dausiš
kių kaimo. Rimdžiūnų ka imo gyventoj ą Kr i ževi čių, orkevičių iš 
P ašvitinio (Tarybų va ldžios meta is dirbo mili cijoje), Mažukn ą, iš 
kur kilęs, nežinau. Girdėj au. kad vok iečiai ju os sušaudė. 

Api e 1941 metų liepo s vidurį „pa rti za na i" suėmė 10- 12 ra u
donarm iečių, ats i likusių nuo sav o dalinių. Ju os pe rdaviau volde
čiams. 

ADSR fondas, r. 148, l. 12- 13. 

RADVILISKYJE 

Nr. 208 

Iš E. SCAV I SKO ** parodymų 

1962 m. g ruodžio 2 l d. 

1941 metais mokyt oj avau Polekėlės kaime. Va saros atos togtĮ 
met u išvažiavau su še ima pas žmon os g imine s į P akruojo rajo
ną. Pr a~~?~j~~ ka rui, mažda~_g po_ savaitės grįžau į Po lekėlės kai
mą pas1z1ureti buto. Tą pac1ą dieną netoli mokyk los mane su
stabdė buvęs čiutelių pavyzdinio ūkio agronomas ir Polekėlės 

• P ILKA P~, ilas . Au g us tino, g imcs 1905 m. Joniškio r aJ., Stupun1 ap„ Serelkčll11 k. 
•• SC AVINSKAS Edmunda s , Juozo. gimęs 1907 m. Joni škio raJ ., Kepa li11 ap ., K/rn al• 

čių l... 1929- 19/0 m.- Polckė lės k. šaulių bur, o vadas. 
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kaim o gy vent oja s A lbertas Pum put is. J ie p asakė, kad iš v i et i nių 
gyvcntojtĮ s udaryta s g inklu otas būrys , tač i au nėra ž mog au s , ku
ri s galė ltĮ jam vad ovauti. A grono mas p as iulė m a n š ias p are igas . 

Po vieno s ar dviejų dienų nu važia va u į Radviliškį, ga va u 
š labe 11 aut omattJ , par s ivež iau į savo kaimą , sukviečia u visu s 
bflrio da lyviu s ir iš dalinau ji ems g inklu s . Va dovava u tam bflriu1 
maždaug mėnesį. 

MflstĮ bflry s turėjo padėti vokieč itĮ okupacinės vald ž ios org a
nams padar y ti tvarką . Būriui priklausė jau minėtas Alberta s 
Pum puti s , Ju ozas Tamošau sk as ir Petra s Valiuli s iš SpičitĮ kai 
mo, Kazy s Andrašiūnas iš Gudes ių kaim o, Julius Savi cka s iš 
Batkfl 1111 kaimo, An tana s Dailid oni s iš SpičitĮ kaim o, J urgi s 
Stru o lys , rodo s , anksčiau gyveno Kaune. 

194 1 mett1 liepo s pirm oje pusėje pa s mane a tėjo Petra s Va
liu lis ir pasakė, kad pas SpičitĮ kaimo gyv e ntoju s dažna i užei na 
g inklu oti raudonarmiečiai. Tą pačią dieną mano nu ro dymu Spi
čių kaime ant kel io, nela li Antan o Dailid oni o so dybos , sus irink o 
Ju ozas Tamošauskas, Albertas P umputis, Petras Valiuli s , Ant a 
nas Dai lidoni s, Ka zy s Andr aš iflna s ir Jur g is Stru olys . Visi nuėj o 
me ieškot i raudonarmiečitĮ. vintant atėjome pri e Julijono s Ce
pienės namtĮ . P etra s Valiulis pro langą pamatė ant su o lo gulintį 
raudonarmietį ir pranešė man. Priėjęs prie durų pabeldžiau. Iš
ėjo Cepienės duktė. M an paklausus, ar yra pas juos r a ud onar 
miečitĮ, ji atsakė, jog nėra. šalia manęs stovėj ęs Struolys suš uko 
ant čepa ilės, ka d ji apgaudinėjanti mu s. Išs ig andusi ji pasakė, 
kad vid uje yra try s ginkluot i ra udonarmi ečiai. Tu o metu į kiemą 
išėjo čepienė, kuri irgi patv irt ino, kad pas ją atskirame kamba
ryje mi ega tr ys raudonarmiečiai. Aš liepia u jai paimti jų g ink 
lu s ir ;:itnešt i. Ji atsisakė t ai daryti ir i švedė savo vaikus į kiemą. 
Tada aš, Ju ozas Tamošauskas , J urgi s Struolys, Alberta s Pum pu 
ti s ir P etra s Valiu lis įėjome į kambarį, kuriame miegojo raudon
armieč i ai. Du gulėj o vienoje lovo je, o trečiasis - ant suolo prie 
lango. 

P r iėjęs pr ie ka reiv io, gu linčio ant suolo, pažadinau jį. liep iau 
kelti s ir ap si rengti . Ka reiv is pamatęs. kad aš es u ginkluotas. 
kil s telėjo ir, dar pusiau gulėdamas griebė savo šautuvą, stovin tį 
prie s ieno s ša lia suo lo . Aš liep iau pakelt i rankas aukštyn, bet ji s 
nepaklau sė. Truputį p as i traukęs, šoviau į kareivį. J is nugriuvo 
nu o suolo ant grincl tĮ ir mirė . Kulka pata ikė jam į kaktą. Tu o 
melu Ju ozas Tam oša uskas ir Alberta s Pumputi s, priėj ę prie dvie 
jtĮ raudonarmiečitĮ, gulėjus i!) lovo je, ėmė j uos ža din t i. Ji e nušo
vė du liku s ius. NušaultĮjlĮ lavonus nunešėme į darži nę ir pal iko
me, o g inklu s - vieną automatą ir du automa t inius ša utuvu s -
pa s iėmėme. 

194 1 mettĮ rugpiflč io pirmojoje pusėje gavau iš Radv ilišk io 
štabo rašti šką įsakyme) pa leisti savo bflrį ir atiduoti g inklu s. Su
rinkęs juo s nu vež iau į š i aulitĮ štabą. 

J\DS R fondas, r. 139, l. 2 19-222. 
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SIAULl:.NUOSE 

Nr. 209 

Iš liudininko A. ABRAMIK.O * parodymų 
1948 m. liepos 14 d. 

1941 meltĮ birželio pabaigoje mane suėmė ,_,partiza nai" . F oli
cijos nuovados virši~i~kui" Zavl~c_kui p~t-~a,:k_1us, . man e. uzd a ~ė 
į Šiaulėnų areštinę. Veliau isveze Į Radv1hski ir dvi sava ites lai-
kė kalėjime. . . . . . 

Šiaulėnų arešt inėje buvo daug su11ntųJ~·.?~o. n:,etu !;i upem1s 
suiminėjo tarybinius piliečius,. va~ė į Ra d~i hs!<Į Jr sa ude. 

1941 melų liepos mėnesį šiaulenuose uz_ loJ ~l~mą Ta rybų_ val
džiai „partiz__anai" suša~_dė brol!us Pro~ą 1r -~ ik 1 tą_ ~em ent!e vus 
ir vieno jų zmoną. Maciau, kaip „pa rtiza_nai . va re ~audyti De-
menljevus į Bulkių mišk_ą. ~su dal~vavę~..JŲ lai_d~tuvese. . . 

1941 melų liepos menes! ,,parti zanai . sul~ik~ du _!ar ~bines 
Armijos politinius vadovus, nuvedė juos Į Subukio _ m_1ską ir su
šaudė. Mačiau , kaip juos vedė šau dyti. Juos pa laido iome. 

..\DSR iondas, r. 148, l. 60- 61. 

Nr. 210 

Iš liudininko P. K.ASILIAUSK.O ** parodymų 
1948 m. liepos 13 d . 

Š i aulėnų areštinėje suimtųjų ilga i nelaik ydavo. Po dviejų
trijų d ienų juos išsiųsdavo į Radviliškį ir ten sušaudydavo. 

Zinau, Šiaulėnuose suėmė šiuos tarybinius ir partiniu s akty
vistus: valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininką Adomą Abra: 
miką, Vladą Norvydą, Targūną, Požaitį, IzidoriLĮ Boką , Sta s1 
Zenkų. Juos sušaudė Zaleckui esan t policijos nuova dos viršininku. 

ADSR fondas, r. 148, l. 59. 

nYšKIUOSE 

Nr. 211 

Iš li udininkės A. KONDRATAITĖS *** parodymų 
1947 m. vasario 16 d. 

1941 metų birželio mėnesį mano tėvas, molina, mažas broliu
kas ir aš bandėme evakuotis į Tarybų Sąjungos gilumą kartu su 
besitrauki ančia tarybine kariuomene, tačiau iš Baltarus ijos TSR, 
vokiečių kariuomenei puolant, buvome priversti grįžt i nam o. 

• ABRAJ\II KAS Adomas, P rano, gimęs 1900 m. Radvi liškio r aj. , Si auiėntt a p., Si ht K. 
" KASILI AUSKAS Pr anas, Antano, gimęs 1900 m. Kelmės r aj „ Si luv os miestc iy)c. 

•• • J<ONDRATAITE Albina, J<osto , gimus i 1926 m. Mažeikių raj ., J<airi šk ht op., Da rg u· 
ž išk1ų k. 
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Į Kairi škius negrįžome, apsisto jome pas gimina itę J(apėn~ 
kaime. Apie liepos pabaigą balta ra i ščia i Jonas Sto nys, Pr anas C1-
jun skas, Aleksas Ivoškus ir kit i, vadovau j ami Kai rišk i ų mokytojo 
Alekso Griciaus, suėmė tėvą ir mane. Vienas baltaraišt is mane la
bai sumušė. Ji s i švedė mus į Kairiš kius ir pr ie mokyk los Aleksas 
Ivoškus smar kiai mus sumušė. Aš buvau kruv ina , tėvas susmu ko. 
Ba lta ra i ščių būrio vadas Aleksas Gric ius įsakė mane pa likt i Kai
riškiuose, o pats su Jonu Sto niu, P ranu Ciju nsku, Aleksu Ivošku
mi ir kit ais i švedė tėvą į Tryšk ius. Mane nuvedė ir uždarė į kar 
tono fabriko sandėlį . Po va la ndos išg irdau to lumoje š au dant ir 
pam aniau, kad ba llarai ščia i sušaudė tėvą . . . 

Kitos dien os rytą Kazys Gricius ir Ant anas Bu tkus ar klia is 
i švežė mane i Tryški us. P akelyje , maž daug 5 km nu o Tryškių , 
už griovio pamačiau nušautą tėvą. Norėjau šokti iš vežimo, bet 
ba ltaraišč iai ne leido. 

Try škiuose mane užd a rė į mokykl ą, o po piettĮ iškvietė tar 
dyti pas Tryški tĮ va lsčiaus policijos nuova dos viršininką Gird va i
nį. Ji s man parodė sukru vin tus tėvo dokumentu s. 

Tryš kiuose mane laikė dvi ar tr is par as, o pask ui pa leid o su 
są lyga, kad dirbsiu pas Girdvainį . Mėnesį vel tui dirb au pas jį, 
o pasku i pabėgau namo. -

ADSR fondas, r. 143, l. 143- 144. 

Nr. 212 

Iš A. GRICIAUS * parodymų 

1948 m. vasario 18 d. 

Būdamas KairiškiL! ,,parti za m( būrio vadas , 1941 metų liep os 
pabaigo je suėmiau Kapėnų kaim o komunistą Kostą K:ondratą ir 
jo dukterį Albi n ą. Tą pačią <lieną , vakare, varydami į Tryškius, 
aš, Jonas St onys, Aleksas lvoškus ir P ranas Cij un skas, pake liui , 
5 km nuo Tryšk iL!, Kostą Kondratą nušovėme. Jo dokumentus 
kitą dien ą nu nešiau Tryškių policijos nuovados viršini nkui Gird
va iniui . 

ADSR fonda s, r . 143, l. 140. 

• GR IC IUS Alek sas , Ju ozo. gimęs 1906 m. La tvi jos TSR , Jel ga voje B uv ša u lys Ir 
tautininka s . 1928- 1937 m.- Kairiš kitl (Akmenės r aJ.) pr a dži os mokyklos' rnokyloJ as. 
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Nr. 213 

Iš J. URBO1 AVICIAUS * parodymų 

1950 m . gegužės 24 d . 

1941 mettĮ liepos mėnesį suruošėme b_aud_~.i a~n ąj ą _el_,spediciją 
į Babulinos kaimą . Joje dalyvavo ,.,aktyv1~t_a1 ir P? l~c1ninkai iš 
Telšių ir ši audinės bei Kair iškių ka imų. V1s1er:is ~us1r~n(<us Tryš
kiuose, ah-ažiavęs iš Telšių kapitonas . ~av~ uzda_vin1 apsupt i 
Babulinos kaim ą , jo gyventojus suv~ryti Į. V.; ~.ną vietą! .~trinkt i 
iš jų komjaunuolius, komunistus ir visus pries1skus vok1ec 1 ų val
džiai asmenis. Operacija prasidėjo apie antrą va l andą dienos. 
Visus ayvenlojus suvarėme į vieno valst iečio , rodos, Deniščiko 
kiemą, "200-30 0 m nuo Virvytės upės. Suėmėme 20-25 žmones 
ir nuvarėme iš pradžių i Tryškius, o paskui - i š i aulitĮ ka l ėjimą. 
Netrukus po to į Babulinos kaimą grįžo sužeista s Deniščikas, 
kurį vėl suėmė ir pasodino į policijos daboklę. Tuo metu man te
ko saugoti suimtuosius, ir jis papasakojo, kad iš Š iaul ių ka lėjimo 
jį kartu su kitais suimtais Babulinos kaimo gyvent ojais vežė šau
dyti, bet jam pasi sekė pabėgti , o kitus, esą, sušaudė. 

Praėjus maždaug savaitei po minėtos baudžiamosios ekspedi
cijos, į Tryškius atvažiavo trys vokiečiai - du kare iviai ir vienas 
civilinis. Policijos nuovados viršininkas P ra nas Girdva in is įsakė 
policininkams ir „aktyvistams" susirinkti pr ie Tryškių dvaro, kur 
laikė žydų tautybės piliečius. Vokieči a i žydus suskirstė į dvi gru
pes - suaugusių ir va ikų. Po to per tiltą juos nuvarėme už dva
ro, prie paruoštos duobės . Vokiečia i liepė visiem s nusirengti, po 
tris- keturis žmones eiti prie duobės ir šokti į j ą . Ten ju os šau
dė vokieči ai. Tą ka rtą sušaudė apie 70 žmonių. Aš vari au pilie
čius į šaudymo vietą , stovėjau sar gyboje pr ie duobės . Mačiau 
visą šaudymo eigą ir, kai mūsų policininkai Antana s Glodenis ir 
Pranas Zamaras pra dėjo šaudyti, šoviau į penkis ar šešis žmo
ne , kurie dar buvo gyvi ir vaitojo. 

Praėju s dviem trims sava itėms po vyrų sušaudy mo, moteris 
ir vaikus i švežė į 2agarės stovyk l ą . 

1941 m. rugpiūčio 15 d. į policijos nuovadą atėjo „aktyvistas_" 
Juozas Sabeckis iš Nabuilių kaimo ir pranešė, kad Vaiti ške~t
čiaus, sušaudyto pirmosios operacijos metu netoli Deniš~t!<.0 

kiemo, bro lį komjaunuolį reikia suimti. Tai atlik t i nuova dos virs~
ninkas Pr anas Girdvainis pavedė man. Su manimi išvažiavo ir 
„aktyvistas" Jonas Sabeckis. Nabui li ų kaime, šalia Babu linos 
pasikv ietėme į pagalbą „aktyv istą" S ta sį Gydrą ir Gaba lį. Ket~
riese nuėj ome į Vait iškev iči aus sodybą, suėmėme jį ir nus ivare-

• URBONA '-:'ICJU~ Ju stas, _ _Justo, gi_męs 1913 m. Tclši 11 r aj ., Tr yš kil1 !_lli_eSl~ ~·/;: 
Buv. ša ulys . H,llerin es oku pac, ios prad žioje Tryškių gi nkluo lo n acionali st11 b uri o 
vis , ,·ėl iau Tryškių pol icijos nuovado s policininkas. 1944- 1950 m. g yveno n ele ga liai. 
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mc į Tryški tĮ pusę. Stasys Gydra liko Nabuili tĮ ka ime. Aš va 
žiava u dv iračiu , Va i t i škev iči tĮ va rė Sa beckis ir Gabali s. Nuvaž ia
vęs iki didelio ąžuo lo deš iniajame upės kran te, išgi rdau užpaka
lyje ša udant ir pasukau ten. Kai grįžau , Vaitiškevičius gulėjo 
ant žemės. Ji s ats i kėlė ir norėjo pabėgl i, bet „ak tyvist as" Sa bec
kis paleido į jį automato ser iją ir nušovė. Pra nui Girdva iniui 
p ranešėme, kad Vait iškevičius nušautas pakelėje, jam ba ndan t 
pabėgli . 

ADSR fondas, r . 58, l. 81-84. 

ZAGARl:JE 

Nr . 214 

Iš liudininko K \!ER NIO * parodymų 

1948 m. rugpiiičio 21 d. 

Ta rybtĮ va ldžios metais dirbau Slungi L! apylinkės pirmininku 
ir ruoš iausi stoti į Komunistų partiją. Va lsčiaus par tijos komite
tui jau buvau padavęs pareišk i mą. Kai vokiečiai okupavo Zaga 
rę, tuojau pat policininkai suėmė mane ir, atvarę į Žaga rę, už
da rė į a reštinę valsč iaus sav iva ldybės kieme. 

! ame laikinam e kalėj i me buvo laikoma apie 70 tarybinių ak
tyv i s tų. JLĮ tarp e buvo gimnazijos direktori us Mačernis , pien inės 
di~·ektorius Laucius, Martyn iš kių apyl inkės pirmininko pavad uo
toJas P rokofjevas, milicininka s Vituolas. aktyvistai Aizenšt atas, 
Lazersonas. 

Praėjus kokioms penkioms paroms po man o suėmimo. kame
roje p asirodė Stasy s Kačkys ir kažkoks „aktyvisttĮ" viršininkas, 
a tvykęs iš Vilniaus. Kačkys sukomandavo visiems sustoti į e ilę. 
Pr ieidami prie kiekvieno suimtojo . kl a usė jo pavardės. Atvaž ia
vęs iš Vilni aus žmogus kl ausinėj o , kas kokiose pa reigose prie 
Tarybų va ldžios dirbo. J is, pr iėj ęs prie manęs ir rodyda mas pirš
tu į mane, pak l ausė Kačk io , ar aš nesu žydas. Kačkys atsakė 
neigiamai. Atvažiavęs iš Vilnia us žmogus , apėj ęs visus išrikiuo
tu~ kalinius, ėmė mus visokiais žodžiais pltisti , vadino komuni s
tai s ir sakė, kad visus reikia sušaudyti. Pa kokio pusva landžio 
Kačkys ir tas at stovas išėj o. 
. __ Po aš tuon!tl p~rt! mane pa leido. Turėjau eiti reg istruotis į po-

1J c 1Ją. Po kel1tĮ d1em1 mane suėmė antrą kart ą . Po savaitės pa
bėgau ir ėm iau slapstyt is. 

ADSR fondas, r. 145, l. 67. 

• VER NYS l(azy s , Ju ozo, g imcs 1S97 m. Jo n iškio ra J„ Zagnrės ap „ S tungių k. 
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Nr. 215 

Iš S. KACKIO * parodymų 
1958 m. rugpitičio 16 d. 

Vokiečių kariuomenės daliniams po mūši? su ~ au donosios 
Armijos daliniais užėmus_ Zagar_ės miestą, __ sus? :ga111zavo mano 
vadovauj amas va dinamasis komitetas, !<~11s \_~ha~ bu~o pava. 
dintas Zagarės „aktyvisttĮ"_ ~tabu. ~o d_v1_eJ t1-tnJŲ d1 entĮ Į Z_a garę 
iš kažkur atvažiavo Sama1hs, burzuazmes santvar ko_s v~ ~ta1s, ro
dos, buvęs Za garės va lsčiaus policija? nuo~a-~os v1rsmmk o pa
vaduotojas, kuris suorga nizavo Z~gares. pol_1CIJOS nuovadą. . . 

Iš pradž ių, kai sutvėrėme komitetą, JO tikslas bu~o ~,a~a1kyh 
bendra tva rka. bet vėliau mano vadovauiamas „aktyv i stų stabas 
ir jo bū rys V)'kdė baudži_ai:rmosi~? v' '.eiksmus, t. y. dalyvavo areš 
tuojant ir šaudant tarybm1us pi11ec1u~: . . .• 

Ir policija vykdė tas pačias funkcijas. T~n u pasa kyti, kad !S 
pradžiu tarp „aktyvistų" ir policin inkų slmt umo nebuv o. Kaip 
mes, taip ir policininkai suiminėjo ir šaudė tarybin ius aktyvistus. 

1958 m. rugsėjo 2 d. 

Atsimenu buvo atvažiavęs vokietis pavar de Ma ntoifelis ir 
apie du mė;es ius gyveno Zagarėje, vaikščioj o aps_i rengęs civili
niais drabu žiais. Iš pradžių jis, atėjęs pas mane Į šta bą, pasa 
kė, jog a t s i ųstas kaip „aktyvistų" štabo viršininkas, .? vėl i a~. sa
,·e vadino komendantu. Iš jo kalbos supratau, kad JIS atvaz1avo 
iš Siauliu miesto ir buvo atsiųstas vokiečių okup antų va ldžios. 
Jis dažna·i būdavo „aktyvistų" štabe . Mantoifelis dažn ai _mu~ s 
grasindavo, kad mieste įvesiąs vokiečių tvarką, bet kokms J~S 
d avė konkrečius įsa kymus ir kaip aš juos pildžiau, dabar neat si
menu. 

. .\DSR fondas, r. 138, l. 197- 198, 215. 

Nr. 216 

Iš S. KAUNO ** pa rodymų 
1947 m. kovo 14 d. 

l(ačkys. Laurin aviči u s ir kunigas Gedvila ėmė kalbėt i , kad 
mieste būt i na sudaryti va l dž ią tvarkai palaikyti, ir p as iCilė man 
,·adova uja nčias pareigas. Buvo sudaryta vadovybė: pirminin kas 
fotogra fas La u rin av ičius , pa dėj ėj as Ka čkys, aš - pirmininko pava-

• KACKYS Sta nis lovas , Jono , gim ęs 1901 m. Joni šk io ra J., Za garės ap ., Vc rš ht . k. 
Bnv ~aulys , taut ininkas. 1938- 1940 m.- Zagarės miesto šaulltt b ū rio vadas. H itlcr lmn· 
kam-: 1š Liet uvos trauki ~n~is, ĮsjgiJo d~kumcntus S iniausko pavarde . Sui ma n t dirbo Vil· 
h1škių (Sil utės raJ.J ta ry bini a me uky Jc bi tin inku. 

.. K,AU 'AS Si~on ~s. Jurgio. _gimęs 1906 m. Sakių raJ .. S
0

intautų op., Jlalscliškitt k. 
Suima nt dirbo Al scdt 111 mlestelyJe (Plungės raj) inžlnieri umf-meliorator lumf. 
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duotojas ūkio reika lams. Kiek prisimenu, mūsų vadovybė pasi~a
dino saua umo komitetu. Iki 1941 m. liepos 10 el. mieste tva rkiau 
visus t'ikio reikalu s. I<itos dienos rytą į komi tetą mane i škv ietė 
J uozas Bail okas ir Statkus . fš Kauno atvažiavo centri nio „akty
v i stų" št abo at s tova i - Kubilius ar_ Kubi liū~as ir kit_as, kurio pa
vardės nežinau. Vakare įvyko komiteto posed1s, kuriame da lyva
vau ir aš. Posėdyje Kubi l iūnas pran_ešė, kad _m ūstĮ įs \a iia va? in
sis ,.aklyv is t LĮ" štabu ir, esą, musų _ko:711t~tas . 1~1 s1ol _n1_el~o 
nenuvei kęs , miestas užteršt as komunistais ir k1tok1a1s ta ry bmia!s 
aktyvista is. Todė l būtina, pažymėjo j is, miestą apva lyt1. Pose
dyje d a lyvavęs policijos nuovados. virš i_ninkas Sam~it_is p_ate ~l~ė 
komunis tLĮ , p a rt i nių- tarybini ų a ktyv i s tų ir k 1 t LĮ ~a ryb i ni ų p il 1e_c1_LĮ 
saraša kuriame buvo įrašyta daug iau kaip 30 zmoniLĮ. Sama 1tis 
sl~a i tė-'pavardes iš eilės. Kiekvienas sušaudyt_i n~!11~tytas is b_uvo 
sva rstomas individualiai. Mes, apsvarstę pate1ktąJĮ stabo posedy
je są rašą, n uma tėme suša udyti _aštuon~s k?munistus, pa~tinius
ta rybinius aktyvistu s: Rapoporta1tę, kazko~w komuni:_to zmo_n1, 
aimnazijos direktor ių Mačernį, du žydus, k 1 ttĮ pava rdz1ų nepris1-
~ enu. Tame posėdyje mane išrinko „aktyvistų" štabo virš ininko 
pavaduotoju. Kitą dieną aštuonis žmones, kuriuos buvo numa tęs 
J<ačkys, ,,aktyvistai" sušaudė. . . • -V • V • • 

· 1941 metų liepos mėnesio paba 1g0Je ar rug p1uc10 pradz10Je 
buvau išvykęs į kaimą. Grįžęs nuėj au į š tabą ir ten radau „ak
tyv i s ttį" štabo narius ir voki~tį Ma~toifelį. J ie .~is! ats kir~me 
kambaryje gėrė a lLĮ . Manto1fel1s bar e „a ktyvistų stabą uz JO 
neveiklumą . Iki šiol, pasakė jis, gydytoju mieste d irbąs žydas. 
J is, viena i merginai nutra ukęs nėštumą , j ą numarino. Be to: 
žydas organ izuoj ąs slaptus susirinkim~s, . kuriuos~ apta ri_am1 
klausimai pr ieš esa nč ią va ldžią . Manto1felis pasa ke, kad visus 
žydus reiks sušaudyti. Niekas iš št abo nari LĮ nepriešta ravo, vis i 
sut iko. Naktį suša udė šešis žydus. Juos nužudant dalyvavo „ak
tyvistai" St atkus, Juozas ir Jonas Baltokai ir dar du žmonės,_ ku
ritĮ pavardži ų neprisimenu. J ie šaudė savo n<:r_u, nes buvo lmk_ę 
plėš ika ut i. Kitą dieną J uozas Baltokas atne_se man _1000 rb_ 1r 
paaiškino, kad tuos pinigus j is radęs pas susaudytą zydą . P1111-
gus įteiki a u miesto burmistrui Silvestru i Rakšč iui . 

ADSR iondas, r. 58, l. 200-2 01. 

Nr. 217 

Iš A. PLEJ<AVICIAUS * parodymtJ 

1944 m. spalio 15 d. 

Gerai neprisimenu. rodos, 1941 met tĮ liepos mėnes io pabaigo
je, sekmad ienį, suša u dėme aštuonis komunistus. Tą dieną „ak!Y· 
visti)" štabo viršininkas Kačkys iš kv ie tė mane, ]<a uną, Dumsą , 

• PL EKAVIC I US Ant nn~1s, Jono, gimcs 190-1 m. Joniškio raj ., Pabal i11 ap., Rukui 
žhJ k . 
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Karnauską, Janaviči t! , Eisgirdą. Jurev_i č it!_, . Zag~ r~s. g ir in_in kijos 
girininką, kur io pavardės ne~am~nu, S1m~1~1_,_ ErstikĮ, Za lq, Bro. 
nių Ba ltoką, A leksandrą Kozev mkJ An_d1 asw~ą, Da ny l ą_, Jonkų 
iš VeršitĮ ka imo -- iš viso 16-1 ~ zmoni_L!-. Kac l~ys p_asa ke: ~,,M.cs 
turim e aštuonis kom un is tu s, kuriu os re ikia nus lllo ti n uo zemės 
p av irš iaus. J ūs su tinka te su ši uo pas i ū l ymu? '' M es ntsakėmc, 

2agarės m iesto Ypatin go ji vc1ls!ybinė kom isija, ekshumuo 
ja nt ašl u -:,n :ų tarybin ių aktyv is ų lavonus latvių kapinilĮ p a 
kra štyje 

1 9 4 4 m. r u g s ė j o 2 4 d. 

kad s ušaud yti sutink ame. Kačkys man e, Sima itį, Zakį, Dany l ą 
ir Bronių Ba ltoką paskyrė mi ške už Zaga rės, La tvijos p as ienyj e, 
iškasti duobę. Vyre sniuoju numa tė Aleksandrą Koževniką . Nuėj ~
me ten . Darbui įpusėjus , mu s i škvietė atgal į štabą. Mu s pa s i
tiko Kačkys ir Kaunas; abu buvo i šgėrę. Ten p a t buv o ir Andr a 
šiūnas, Karnau skas , Dumša , Ei sg irda s , Jurevičius, Erštiki s, Ja 
navičiu s. Mum s davė išgerti. Kačkys, kreipdamasis į mu s , ta rė: 
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,Sus irin kome s un a ikinti aštuonis komuni s tus . . \ l es juos suš audy
~im e. Pasižadėkime, kas beatsiti ldtĮ , n iekam ir jokio mi s sąlygomi s 
ne išduoti viena s kito. Priešin g u atveju patys s una ikin s ime tą, 
kur is išduos". Me s pri siekėme tesėti duotą žodį. Tada Kačkys 
įsakė: ,,Vykdyk ite savo nutar i mą". 

Naktį , ap ie an trą va l andą, jau p rad ėj u s aušti, po licin inkai ir 
,aktyv ista i" pri e mūstĮ išk asto s duobės atvedė komun is tu s . Sau 

dy li atėjo Kačkys, Ka un as, polic ij os nuovados vi rš inink as Samai 
t is, ketur i žmonės iš šia ulitĮ, kuritĮ nepažinojau. 

Pirm oj e šaudomtĮ komunistų grupėje buvo Zagarės g imnazi
jos dir ektor iu s Kazys Mačern is , Zagarės komjaunimo organiza 
c ijos sekretorė Rapoporta i tė, pieninės vedėjas Liud v ikas Lauc ius 
ir vien a mot eri s, kaž kokio Ra ud onosios Armijos ka ri n inko žmo 
na, kuri os pavardės n ež ina u. Kada nurody t i asmenys buv o ai• 
vest i į š aud ym o vietą, Raud onos ios Ar mi jos karininko žmona 
supr ato, kad ju os ša udys, ir ėmė bėgti. Sa maitis suko m a nd a\O 
ša ut i .i ją, ir v is i ėmė ša udyti, be t nė vie nas nepataikė. Tada Kač
kys, Ka una s ir du atvykėli a i iš Šiaulių mėgino ją pavyt i. J i p o 
kokių deš imti es šūvių buvo nu žud yta. Li kus ius - Rapoporta i tę, 
Mačernį ir Laucių - su sta tėme ve id a is į duobę ir šaudėme po 
tr is žmones į kiekvieną. l Rapoportaitę šovė Dum ša, Ka rn aus kas 
ir Pran as B a ltoka s, į Mačernį - Sk r ipku s , J an kus, Jurev ičius, 
į Laucių - D an yla , Za kys, treč iojo n epri s im en u. 

Su š aud žiu s tu os keturi s, Kačkys m an , Dumša i, Karnauskui, 
Jurevičiui , Na ud ž iui , S ima ič i u i , Da nyla i, E isgirdui, J uozu i B alt o
kui , J ankui ir Janavičiui liepė a tves ti li kusius ket u r is ko mu n is 
tus. Mes atved ėme: pas ieni o sargybos virš ininką Vi tuo l ą, Laz er 
soną, MartyniškitĮ apylinkės p irminin ko pavaduotoją Prokofjevą, 
Ai zenšta tą. Antrąj ą grupę sušaudėme taip pat. ka ip ir pirmąją . 
1 Vituol ą šaudė Ei sg irda s . Ju ozas Ba ltokas ir aš, i Lazersoną -
Ka rn aus kas, Dum ša ir J anku s, į Aizenštatą - Za kys, Bro n ius 
Ba lt okas, Dan y la, j Prokofjevą - Janavičius , Jurev ič i us ir Nau
džiu s . Su š aud ytuo s ius, n etvark in ga i sum es tu s i duobę. užkasėme. 

Praėju s trim s dieno ms po to įvykio. u žėj ęs į dabokl ę, pasa 
kia u s uim ties iems, kad ašt uon is komu nistu s pasiuntėme į aną 
pasau l į. Pabrėž i a u . kad, j e igu turėčiau teisę. p ats juos v isus bū 
či a u sušaudęs . Sm og iau suimtajam S udarni kumščiu per vei dą, 
tač i a u už ką , nė pa ts než in au. 

Už ma no darbą ,,akty vistt(' štabo sekretorius Vincas B alt okas 
davė m a n penk is ru blius. 

ADSR fondas, r. 58, l. 204-2 07. 



Nr. 218 
Zagarės aktyvistų 

štabas 
Nr. 6 

žagarės mie sto sav ivaldyb ei 

S kirs tan t butus nauj ai persikeliantie m s žagarės mi es to gy . 
ventoj am s pr ašo me la ikytis sekančios tvarkos: . . 

l. Centr e ir centrinėse gatvėse lei st i _a_ps igy v:_nti p_irm oj ~ilėj 
partiza n am s-akl'yYistam s , policija i ir kiti em s zmo m1em s lie t u. 

vi ams. 1 · · b d . b · 
2. Piliečiams, p rijaučiantiems , ?m_uni zn:u1 ar a ir_ us 1ems 

komunistinį darbą , leisti apsi gyve nti tik tolia u nuo ce n ti o esan -
čiose gatvėse. • . . . . 

Centrinėmis gatvėmis ska ito mo~ s 1os ga_t_ves_: _Y a I tl_rnus , T i! to, 
Dariaus-Girėno iki Vaitk aus gatves. Kęstuc10 1k 1 Vaitk au s gat 
vės, Maironi o, Pir t ies ir visa turgaviet e . 

1941 m . liepos 31 d. 

ADSR iond~s . r. 138, l. 166. 

S. l(ačhys 
žagarės aktyvi stų št ab o vadas 

V. Baltohas 
Sekr eto ri us 

šVENCIONIŲ APSKRITYJE 

A D UTI KYJE 

Nr. 219 

Iš J. KRICKO * parodymų 

1951 m. kovo 3 d. 

Adut iškyj e yra vie na bažnyči a . Kuni gai buv o du - lenkas ir 
liet uv is. Pa ra pijiečių tarp e dažnai ki ldavo ginčai, ne s lenkai no 
rėjo, kad pam ald os vyktų lenkų kal ba, o lietuv iai - lietuvių. 
Al eksan dra s Kri ckas, Ju zef as Grac hovs kis, J anas Daškev ičius ir 
An ta na s Bumbly s bu vo vi sų tų nesutarimų kur s tytojai. J ie p ara
šė vys ku pui ant m ani;!s skund ą, ir aš , ka ip lietuvis, buvau atlei s 
tas iš zak ristij ono pare igų. Todėl buvau ant jų užpykęs ir s uga l
voja u , pr ogai pa s itaik iu s , jie ms atkeršyti. Juo s pirmuos iu s ir 
pasiūli a u pol icijo s punkt o vedėju i Deve ikiui išv ežti darbam s 
į Vokietiją, bet jų neišvežė- sušaudė kaip įka itus už tarybinių 
part i zanų nukautą vokietį neto li Svenčionių **. 

1951 m. kovo 30 d. 

194 2 metų pavasarį, ap ie bala ndžio mėnesį, dien os nepri si 
men u, pas man e atėjo va lsčiaus poli cijos punkt o vedėjas Dev ei 
kis ir pol icininkas Kučinskas. Ji s ėmė ma ne klausinėti, ko kius pa
žįstu lenkų ta utybės asmenis, nusistačiusius pr ieš mus. Deve ikis 
paaišk ino, jog tokius žmones ji s išvešiąs į Vokiet ij ą. Aš buv au 
nepate nkintas Ad ut iš kio gyv ent ojais Al eksandru Kr icku . Ju zef u 
Gr ac hovsk iu , Ja nu Daškevičiumi ir Ant a nu Bumbliu, ku rie dalį 
prie lenktĮ va ldžio s rašė pa reiškimus, kad būčiau atl eistas iš 
zak r istijono pareigų, todė l juos vis us keturis ir suminėjau De
ve ikiui. Deve iki s užsirašė jtĮ pavard es. 

1942 m . gegužės 19 d. tar ybini ai parti za nai prie Svenčionių 
nukovė kažkokį aukštą vok ieč i tĮ pareigūn ą, ro dos . Beką. Tą pa
čią dieną, 24 va l. , mane i škv ietė Deveikis. dayė šautuvą , deši m t 
šovin itĮ ir liepė la ukt i pol ic ijos raštinės koridoriuje. P o kokių 

• l(RI CKAS J uozas. Mykolo, gimcs 1901 m. Svenčionių r aj .. Adu tiškio miestel yj e. 
>-:"uo 19·11 m. rugsėjo mėn.- i!inkluoto s nacionalistų gaujos , veikusios buv. Svenčionlų 
aps .. dal yvis. Suim ant buvo Dū.kšto k. (V iln iaus raj .) bažnyčios zakri stijonas. 

•• Turi m:ts omenyje 400 jkalhl sušaudym as už Svenčionių kar o komendanto Beko 
19;2 m. i:egužės 19 d . nušovlm,i (žr . , .Mas inės ludynės Lietuvoje" ", l d .. p . 9-1-95, 
dok. Nr. 75). 
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_ . •. . . . k . tvarė į raštinę pirmuosiu_s žmonc . De-
10. n:imucių _po~~mm a\ ~goti Ten buvo ir tie, kuriuos nur odžiau 
Ye1k1s ~~n pa. e J~O s . · 0. J os sauCJojau iki septintos va. 
De\·e1k1u1. Is nso JŲ atvare dau":. u . "'· Ad t"T . d" 
landos ryto. Netrukus tuos sum1tuos1us uz u is ,10 susau e. 

ADSR iondas, r. 145, l. 126-127. 

r. 220 

Iš liudininkės V. DASKEVIC * parodymų 

1951 m. gegužės 5 d. 

1942 metais, naktį į geg~žės _20-ąją;. ~duti škio polici~1inkai ~~ 
ėmė mane ir mano tė\·a ir uzdare Į arestinr . Mus saugoJo Adub s
kio gyventojas Juozas ·Krickas. ~il ą dieną mane pa(eido, _o thj 
Jan a DaškeY ičiu, Antana Bumbi), Juzefą GrachovskĮ 1r kitu s, 1s 
Yiso· 32 žmones, ·policininkai sušaudė už Adutiškio. 

2i0 

ADSR fondas, r. 145, l. 129. 

IGNALI OJE 

Nr. 221 

Ponui rnkiečių komendantui Ignalinoje 

\ 'ilniaus apygardos 
gebitskomisaras 

G a u l a: 1941 m. 
rugsėjo 9 d. 

• DASl(EV!C \'era. Jano, 

Anos Sivajos iš VidiškiL! dva
ro ir Marijos Bučanskos iš Pa
miškės k., Igna linos seniūnijos 

Pareiškimas 

Vidiškių dvaro 48 metų darbin inkas 
Teod~ra_s Siv~jus ir 60 metLĮ valst ietis iš 
Pam1skes kauno Adomas Bučanskis bei 
įo sū~u_s 26 metų Juzefas Bučanskis (Bu
ca~skia1 - tėvas ir sCmus - buYo valdy
toio pakvies_ti_ į Vidiškių dvarą, esant 
dvarui s~nk101e būklėje) 1941 m. liepos 
l:. d. pne Vid išk_ių dvaro be nuospr en
dzio . ar bet kokio apkaltinimo lietuviu 
partizam1 buvo sušaudyti. · 

JV\es norėtume nuoširdžiai paprašyti 
poną ko~endantą leist i paimli iš lauko 
lavonus ir palaidoti juos kapinėse . 
. Mums __ paprašius, Svenčionėli u lielu

r1LĮ polICIJOS vadas leido pa imti sušaudy
UOSIUS. Bet mes nežinome, kur jie užkas-

gim usi 1912 m. Svcnčioni11 rJJ·., Adut1'šl,•'10 
miestelyje . 

ti. Todėl mes prašome poną komendantą 
įsakyti Vidišk i LĮ partizanams Petrėnui ir 
Maslovskiui bei Macijauskui _ Leo ir Pa
navai Georgui, gyvenantiems .\i\aksimo
niLĮ kaime, parod yti mums nužudymo vie
lą , nes kitaip negalėsime rasti savo vyro 
ir sūnaus l avomĮ. 

š iuo pran ešame, kad nė Yienas iš su
šaudytLĮjLĮ nepriklausė jokioms komunisti 
nėms organiza cijoms ir nebuvo komunis 
tai. 

Ignalin a, 1941 m. rugpiidio 22 d. 

Siwaja 
Buczanslw 

-'f'1 

,. 

:m 
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SALDUTISKYJE 

Nr. 222 

Iš liudini nko K. KARDELIO * parodymLĮ 

• 1959 m. gruodž io 2 d. 

Tarybų valdžios metais Lietuvoje buvau komj aunu olis. 
1941 metu vasa ra netruku s po to. kai p rasidėjo kara s, mane 
suėmė n aČion alisf~i. Pri s imenu, sekmadienį. 11 val., d ,· iračiu iš 
važiava u iš Pupiškės kaimo į Drūtūnų kaimą namo. Bevažiuoja nt 
mane sul aikė ant kelio nacionali stai Jurgi s Zemaiti s, An tanas 
Saulius, Ju ozas ir Kazys šelnikai ir kiti man nepažįstami žmo
nės. Jie man p asakė. kad esu suimamas ir su jais pri val au vykti 
į Linkmenis. Kada ten atvykome, nacionali stai mane atvedė prie 
rūsio, prie šais buvus ią depo gai srinę, tuo laiku - jų būrio štab a. 
Pri e manęs priėjo Maksiūnų kaimo gyventojas Antana s Sa uliu·s 
ir norėjo atimti dviratį, bet aš jo nedaviau. Tada pastar as is krei
pėsi į ten stovėjusįjį , sakydama s: ,,Pone vade Lūniau , ką man 
dar yti su tuo snargliu?" Lūn ius atsakė: ,,Suduok per snukį, at imk 
dviratį ir pasodink į rūsį" . Taip Sauliu s ir padarė. 

Tą pačią d ieną . kaip ir mane , nacionalistai į rūsį paso dino 
Maksiūnų kaimo gyventoją, mūsų vietovės komja un imo organ i
zatorių Antaną Samulį, atrodo, Palionių kaimo gyventoj ą, Vla
dą I<Jndurį , Kazį Radušį iš GrH<epelės kaimo ir dar tri s man 
nepažįstamus. -Kitą dieną, pirmadienį, anksti rytą , dar burn 
tam~~' į_ r~s( atėjo trys ginkluot_i nacionali stai ir mus po v ieną 
vede Į bun o stabą . Antanas Saulms ir Jurgis Zemait is man, Vla
dui Kindur iui, Kaziui Radušiui , Antanui Samuliui ir da r tr ims 
nepažįs~a~iems_ surišo v!~vėmis _ra nkas ir mus sur išo po ciu. Tuo 
metu Lunius viską stebeJo. Kazkoks nacionali stas atidarė duris 
i_r mus iha rė į ga tyę. Priekyje mūsų atsistojo Lūnius, užpaka i\'
]~ -An.t anas Sa~hu s, Juozas ir Kazys šelnikai, Jur gis Zemai
tis, š ·k_l!a~skas..: Km?~r~s. Lūnius liepė eiti paskui jį. Nep riėj us 
~aldu!1sk10:_ l ,_o k_m 1k1 JO, nacionalistai mus nuvarė kokius 800 m 
1s_ kelio de~_111en 1r atved~ ant kalniuk o. Pamačiau apie 13 žmo
mų: kasanc1ų duobę, aph~k k_ur_ią stovėjo daug ginkluotų na cio
nalI_stų. _Ka~a atvyko~ ~' Jau sv1to. Lūniu s įsakė mus atri š ti. Du 
na~1on~hs_ta1. mum~ v1s1ems septyniems atri šo rankas , davė kas
~~vus_ 1r liepe k_ast_1 duobę. Mes pri sijungėme prie kasėjų. Duobe 
1s_~asem~ 10_ m dg!o, l. m ploč io ir 1,5 m gylio. Tada Lūnius pra: 
deJ~ s~a1lyti _sąra~ą. Is_k~iestą žmogų statė prie duobės. Išriki a
V? Į ellę 20_.zm?n!Ų- V1s1 ~uvome sustatyti nuga ra į duobę. Lf1-
~1~s man_e 1skv1ete paskutmiuoju ir todėl eilėje stovėjau paslrn-
tims . šali a manęs stovėjo Antanas Samulis u:-1, 1-· 7 uo mūstĮ sto ė . L - . • 1· . z ,o ,ItĮ m n _ _ _ v JO unm s. sa 1a jo - Kindury s ir dar ciu man nepa-

• KARDE LIS Kazys , Kazio g · 1927 · unęs - m. Igna linos raJ., Lin kmem1 ap ., Orūtū mI ~-

272 

-

l . 

žįs t_a m! , U :nius bu~o gink!uotas automatu ir pistoletu. J is pradėjo 
ska ityti, _uz . ką su~a~dom1, iš pradž i tĮ s uminėj o tr ijtĮ pav ardes. 
Tad a_ š~lia JO s to?1nticms nacionalistam s sukomandav o pasiruoš
ti. Lun1us mosteleJo ran ka, po to Kindur y ir dar du iš automa tu 
v~sus tris_ sušau~ė .. Vėl. Lūni us išvard ino tri s pavardes ir pasakį 
uz ką susa uclom1, 1r taip pat juos suš audė. Sušaudė 18 žmoniu . 
Likome aš ir Anta nas Samulis. Tuo metu motociklu at važiavo du 
žmonės , . kuritĮ yi~~a~ _buv9 a psiv il kęs vokiečiiĮ karininko unifor
ma, o lotas- c1vd1ma1s rubais. J ie pakvietė Lū n i u ir apie kažką 
ka lbėj os i. Aš bU\·au laba i sus ijaud inęs, nieko nebeŠusiga uclžiau ir 
,·erkiau. Prie man ~s pr iėj ęs. nepažįstamas nacionalis tas nustūmė 
mane koja nuo duobės . Tada aš ėmiau bėgti ir pabėaa u. Niekas. 
į mane nešaudė ir nesivijo. "' 

ADSR fondas. r. 63, l. 134-1 36. 

18 Masinės :!udyn::s Liet u\'o]e 



TAURAGĖS APSKRITYJE 

TAURAGEJE 

Nr. 223 

Iš J. J URGILO * parodymų 
1944 m. gruodž io 3 d. 

Man būnant Tauragės miesto burmistru, vokiečiai ir polici-
11inkai sušaudė daug miesto gyventojų ir komunistų - apie 
-1000 žmonių. $audė masiškai. šaudė jaunuoliu s, moter is, vaiku s, 

senelius. šaudyti pradėjo biržel io mė
nesį, atėjus vokiečiams, ir šaud ė iki 
1941 metų pabaigos. 

Kleop3s Lekutis, 
revol iuc inio judėjimo dal yvis, 
komunistas, 1940-1941 mela is 
Tauragės mėsos kombinato 
,.Maistas" komisaras, LKP Tau• 
ragės apskrities komite to na
rys. Sušaudytas 1941 m. bir
že l io 23 d. kombinato kieme 

Vokiečiams man e paskyru s Taura
gės miesto burmi stru , netru kus pas 
mane atėjo SS dalinit! oberleit enantas 
ir liepė man dviejtĮ d ienų bėgyje su
imti visus komunistus ir žydų tautybės 
\·yru s nuo 14 iki 60 melų amži aus, už
dary ti juos buvusio 7-to pėstininkt! 
pulko kareivinėse ir pavest i sa ugoti 
vokiečių kareiviams. Aš pasakiau ne
ga lį s suimti komunistų, nes nepažįstu 
jų. Tas karininka s iš p radžių pas ipikti
no, i šgirdęs tokį mano alsal<ymą, ta
čiau aš paaiškinau, kad TarylJL.1 val
džios metai s vienuolika mėnesiu ir 
septynias dienas sėdėj au kalėjime: to
dė l ir nežinau, kokie miesto gyven tojai 
komunistai. Karinin kas, sužinojęs , kad 
sėdėjau kalėjime, ėmė kitaip ž i ūrėti 
į mane ir pasakė, jog aš ga lįs atker 
šyti komunistams. Man pata ru s, į ka-
binetą buvo pakviestas policij os nuu· 

vados virš inin kas Mint autas. Vokiečių karinin kas ja m liepė pal_al· 
kinink auti man. Mintautui padedant , suėmiau visus gyv enusius 
miest e komunist us ir žydus. Iš viso suėm iau apie 25 komuni s tus 
ir 300 žydų vyrų. 

• JURG ILAS Jonas. l(osto. gimfs 1894 m. Tauragės raj ., Batakių a p. Ožn ug ar i? k 
Buržuazinės Lietuvo s kariuomenės ats ar gos ltn . Įvairiu la iku buvęs Tauragės miesto 
b urmist ras . tautininkų sqjun gos Tauragės apskri ties vald ybos na rys, šaulh1 s~Juui:os 
Tauragės r inktinės ta rybos narys. 1940-19-11 m - Ska udvilės mokyi<ios vedėjas. 

274 

... 

l(aip buvo sutarta , po d viej tĮ dient! atvažiavo tas pats SS da 
linitĮ kar inin kas ir atėjo į mano kab inetą. Aš pranešiau j am s_u
irnhJj LĮ ska ič iL! . PavardžitĮ są rašu s turėjo policijos nuovados vir
šinink as Mint autas, ku rį pa kvieč i au daly \·auti pasika lbėjime. 
VokiečiLĮ karinin kas pakla usė manęs , kur iuos gal ima būlLĮ iš ko
munislLĮ są rašo išbraukti kaip patikimes nius ir nešaudyt i. Aš at
sak iau nežiną s ir nega lįs nurodyti tok i tĮ asmentĮ . Tada jis šiuo 
klau simu ėmė tarti s su ,v\ intautu. Dabar gera i nebeprisime nu, 
bet, rodos, policijos nuovados viršininkui nurodž ius , b~vo iš
braukt os kelios pavardės. Vok ieči ų karini nkas kart u su .\\ 10taulu 
nuėjo ten, kur buvo laikomi komunista i ir žydai. 

Kitos dien os rytą sužinojau, kad suimtuosius suša udė prie 
kelio, lauke už ka lėj imo. Vėlesni uose saudymuose, kurie vyko il
gą l aiką, dal yvavo apskriti es viršininkas Mylimas, mies to gesta
po viršin inkas š varcas ir policija. Pas mane tuo kla usimu d~u
giau niekas nes i kreipė. Paskui mano, kaip burm istro, pareiga 
buvo surinkti sušaudytLĮ gyventojtĮ turtą ir atid uot i vietos Rau
donajam kryžiui . 

Tauragės burmistru buvau nuo 1941 m. birželio 23 d. iki 
1943 m. sa usio 8 d. Tiek paskiriant mane bur mist ru, t iek vėli au 
gebit skomisariatui tvirtinant mano ka ndi datūrą , matyt, pakako, 
kad a nksči au buvau miesto burmistru , turėjau dau g žemės ir 
buvau Ta rybų Yaldžios represuotas. O mano polit inius įs itikini 
mus, matyt, pa rodė anksčiau priklausy mas tautin inkų ir šaul iL! 
sąju ngoms. 

ADSR fond as, r. l 10, l. 6-7, 9. 

Nr. 224 

Iš liud in inkės A. SKURDELIENf:S * parody mt! 

19..J../ m. lapkričio 5 d. 

Įkūrus Tarybų va ldžią Lietuvoje. man o duktė M.arija Sidoric
nė Tauragėje įstoj o į Komunistų partijo s eiles . Į s i brorns vol<ie
čiams, duktė su savo vyru, bijodami persekioj i mLĮ, išvaž iavo 
į Panevėžį. Tada Tauragės miesto burmi stras Jur gilas daug kar~ 
tLĮ buvo i šsikvietęs ir vis manęs klausinėjo, kur slapstosi dukte 
su žentu . Netruku s juos surad o, atvežė į Tauragę ir suša udė. 

Man kreipiantis į burmistrą paga lbos, pavyzdžiui, sudegus 
mano namui ir prašant lenl t! naujam pas istat yti, ji s ats i sakė pa
dėti, at sikirsdamas: ,,Komuni sto šeimai nieko nėra " . 

.--\DSR fond as, r. l 10, l. 15. 

• Sl( URDEL IE NE Anla nin a, Jon o, gimusi ISSI m. Ta uragės r aJ .. G irin iukų ap .. 
Mur dclh1 k, 
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Tauragės miesto policijos 
>luovados viršin inkas 

Nr. 90 

Nr. 225 

Ta uragė . 1941 m. rugpiii.čio 7 d. 

Ponui Tauragės apskr ities viršininkui 

R.aportas 

[R e z o l iu ei j a] 
Tautinės apsaugos būrių 

vada ms 
Griežta i įspėti, kad be polici

jos žinios ir jos dalyvavimo jo
kių kratų ir suėmim11 nedarytų, 
nes už tai bus perduoti karo 
.-aidž iai griežiam nubaudimui. 
Suiminėti gali tik tada. kada 
užtiks vieloje nusižengimo ir 
kada yra aiškių besislapstančių 
komunist u ar kitokiu nusikal-
tėlių. • . 

Vl. Mylimas 
Gaut a: 1941 m. rugpiūčio 7 d. 

Nr. 254 

Siandie n vietos komend antas bu
vo mane p as ikvietęs ir griež tai įspė
jo dė l apsaugos kuopos p a re igfmLĮ 
daromų plėšimų pas žydų tautybės 
gyventojus . Paminėti pareigūnai 
vyksta po kelis pas žydus ir, grasin
dami ginklais , reika lauja atidu oti 
brange nybes (laikrodžius, žiedus, 
apyrankes ir pan.). Kur jie tuos pa
imtus daiktu s deda. žini ų nėra. Vo
kiečių karinė vadovybė apsau gos 
pa reigūnus laiko pag albine policija 
ir visą atsakomybę uždeda viešajai 
policijai už visokius jų veiksmus. 
Buvo p. komenda ntui paa iškinta, 
kad paminėti par eig Dnai nėra pa
galbinė policija ir kad jų tvarkym as 
neįein a į mano kompetenciją, bet 
komendantas įspėjo mane , kad aš 
juos sutvarkyčiau savo as meni ška 
ir visos policijos atsakomybe. 

Tokia padėtis mieste tęstis ilgiau 
negali, ir todėl painf ormuod amas p. 
viršininką praša u parėdymo. 

F. Mintautas 
Nuovados viršin inkas 

Lietuvos TSR CV..\, f. 1476, ap. l, b. 3, l. 136. Originala s. 

VRM 
Tauragės apskriti es 

Viršininkas 
'.\Ir. 254 

Nr. 226 

Tauragė, 1941 m. rugpiiičio mėn. 7 d. 

Tautinės apsaugos būrių vadams 

Yra &'a~t~ .. iš viet?s _karo k_o_1:1en~anto įspėjimtĮ dėl neleistino 
wrto atim meJilllO, tiesiog ples1kav1mo, iš žydtĮ. Kai kur buvo 
at imta bra ngenybių: laikrod žių, žied11, apyrankių ir pan. ir kitokiLĮ 
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daikllĮ. Kur tie daikta i dedami ir kam panaudojami, ži nių nėra. 
Tiriant tokiu s įvykius, pasirodo, kad tai įvykdę apsaugos būrit! 
pare i gū nai savaval i,wdami, nes j ie tai daryti be policijos žinios 
nega li. 

Todėl griežtai įspėj u visus apsa ugos būrių vadus. kad, be po· 
licijos žinios ir jos dalyvavimo, apsaug os bOritĮ pareigunai jokių 
kra ltĮ ir suėmim11 nedaryt11, nes už tai bus perduo ti karo valdžiai 
griežta m nubaudimui. Suimin ėti galima tik tada, kada užtink a
ma nusikalti mo vieloje ir kada yra aiškūs besi s lapstą komunis
tai ar kitokie nusika ltė li ai. 

Vl . Mylimas 
Apskrities viršin inkas 

Baltrii.nas 
Sekretorius 

Lietuvos TSR CVA. f. 1476, ap. l, b. 3, l. 137. Originalas . 

Nr. 227 

Tauragės apskrities 
Viršininka s 

Tauragė, 1941 m. rugsėjo 6 d. 

Nr. 790 Vieša i nega li būti skelbiam a 

Tauragės miesto burmistrui, 
valsčių viršaičiams ir nuovadų viršininkam s 

Pranešu , kad žyd11 klausimo tva rkymo reikalu iš apygard os 
komisariato yra gauti šie nurod ymai: 

l. Visi žydai turi būti izoliuoti visame a•pskr ityje tik vienoje 
vietoje. Kur nuolat stovi vokieč it! kariuomenė, ten žydLĮ neg alim a 
izoliuoti. 

2. Kiekviename žydt! barak e-stovykloje turi būti žydų tar yba, 
išrinkta iš pačių žydLĮ. Si taryba rū pinasi visais žydų reikalai s. 
Jei kuris nors žydas norėtų tiesioginiai kreiptis į val dinę įs ta i gą, 
j is turi gauti tarybos sutikimą. 

3. Visi žydai turi būti regi str uojami , nurod ant jLĮ vard us, pa
vard es, amžių, užsiėmim ą ir lytį . 

4. 2ydai ir stovykloje privalo neš ioti Dovydo žva igždę . 
5. 2ydai stovykloje butus neturi teisę mainyti. Jei kuris nor s 

žydas norėttĮ pakeisti butą , jis privalo per žydtĮ tarybą kreiptis 
į apskritie s viršininką , o šisai - į apygardos komisarą. 

6. Zydai negal i vaikščioti šaliga tvi ais, važinėt i sus isiekimo 
priemonėmis, sėdėti viešose vietose, kaip antai, parku ose, kinuo-
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se, te atruose ir pan. Lanky li mokyklas, nau dot i ra dij o priimt u. 
vus . 

7. Zyclų medi cinos gydytojai ir dantlĮ gydytojai g ali ap tarnau . 
t i žyd us tik st?v~,k~oje,_ nes _ir jie _privalo būt! izoliu~ti stovykl oje. 

. 8. ZydlĮ _Ya1sti mn~a1. g_alt tęs lt _s<:vo sp_~c1_alybę_ }1'., stovyk loje. 
Jei dar kuri nor s vaistine randasi zydų z11110Je, 1s J OS tur i buti 
žydas pa ša lintas ir paskirtas va ldytojas nežydas. P askirt i va ldy. 
toją rei kia gau ti per apsk ri ties v i rši ninką apygardo s komisar o 
sutikimą. 1 ega li ver stis sa\"o amatu šie specia listai: veter ina rij os 
gy dytoj ai, advokat ai, bankinink ai. Iši mtys ga li būli žyclt! amat i
ninkams, kol bus paruošti jt) vieto n lietuviai. Leisti žydtĮ am a
t ininkams verst is amalu . reikia ga uti per mane apygardos komi
sa ro sutik ima. 

Jei amatininkai turi dar nuosavas dirbtuv es, jie iš clirbtuviu 
turi būti pašalina mi ir patalpinami stovykloj e. • 

9. Visa s žydt! turtas yra konfis kuojamas ir lvarko mas paga l 
apygardos komisaro nuostat us. Burmistrai ir yal sčitĮ virša i čiai 
yra atsakomingi, kad visas žydų kilnojamas ir neki lnoja mas turta s 
būh! sureg istru otas. 

Zydai nuo šios dienos nebet uri teisės savo turt o tv arkyti. 
Je i kuri s nors žydas biitų pastebėtas norįs savo turtą kokiu 

nors būdu kam perleisti, jį · reikia su laikyt i ir perduoti vokieči tĮ 
policijai. 

10. Zydai gali ga uti maitinimui s i tik reik alingiausi us mai sto 
produktu s, kurie atlieka nuo lietuvių. Stovykloje ga li būti įsteig
ta ir žydų policija , kurios ska ičių nustato apskrities virš inin kas. 
Po licin inkai prival o neš ioti ant rankos baltą raikštį 10 cm ploči o 
su Dovydo žvaigžd e. 

11. Lietuviam s draudžia ma lankyti s žydų stovyklose. Įėjimas 
prie stovyklos saugo jamas li etuvių policijos. 

12. Zydai , kurie ga li dirbti, turi būti siunčiami prie clarb1.1, jei 
nėra pakankamo skaičiaus darbininkų lietuvitĮ . Jei žyda i dirbtų 
ūkiuose pas ūkininkus, jų gaunamą at lyginimą re ikia įnešti į apy
ga rdos komisa ro kasą. kuri s vėli au žydams i šmokės . Jei stovyk
loje būt1.J telefono aparatai, lai jie privalo būti tuoj išjun giami. 
2yda i netur i teisės naudoti s paštu, kaip antai. laiškų , telegramtĮ, 
pin igtĮ bei siuntų si untinėjimu ir tele foniniu pas i kalbėj imu. 

13. Jei dar pas žydus ra sttJsi gyvuliai, ju os reik:a at imti ir 
perduot i kiti ems va ldytojam s. 

14. Zydams draudžia ma naud oti barakų įrengimus kurui . J ei 
s tovyklo je koks nors žydas prieštarautų teisin giems policijo s rei· 
ka lavimam s ir jėga pasipriešin!tĮ , tai visos stovyklos žydai tu ri 
bū ti kuo gri ežčiau siai nubausti. 

15. J ei žyda i būtų skolingi Lietuvos piliečiui ir šis vekse liais 
arba kit~i_s nota_r~ni_a!s dokume~tai s gali įrodyti, privalo pad u_?ti 
per va lsc iau s v1rsa 1t1 ar burmistrą apskriti es viršininkui pra sy-
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mą . nurodant kokį turtą žydas tu rėj o . Burmi stra s ar viršaitis su
r in kęs žinia s, ar iš tikrųjtĮ žydas buvo sko lingas . ir pra šyma su 
dokumentai s ir žin iomis prisiunč ia ap skritie s virš inin kui, o ap skri
ties viršini nkas si unč i a apy gar dos komisa rui. 

ši uos nur odymus į sakau tuoja us įvykdyti. 

Vl. Mylimas 
Apskrities virš ininka s 

Ba ltriinas 
Sekret ori us 

LictU\·os TSR C\ .. \ . f. 1476, ap . l , b. 2, l. 53-5 -1. Orig inal as. 

Tauragės ap skriti es 
Virš ininkas 

Nr . 793 

Nr. 228 

Tauragė, 19-JJ m. rugsėjo 6 d. 

Nuovadų viršin inkams 

Pavedu visus žydus, j ų žmonas ir Yaikus, gyvenančius kai
muose ar šia ip toliau nuo jiems paskirto raj ono, tuoj aus apgy
vendinti į tuos rajo nus. 

Raj onuose paskirti ar leisti jiems pat iems pas irinkti įga l io
tus asmen is, su kur iais ti k ir ga lima kalbėtis visais žydų re ika
lais. J ie turi parūpinti maistą ir kita, kas reikali nga už ra jono 
ribt). 

Kitiem s žydams išeiti už rajono rib1.1 draudžiama. Taip pa t 
drau džiama įei ti į žydtĮ rajoną nežydam s, apa rt par<- igūmĮ. Iš
eiti į darbą žyda ms galima tik su nuovad os viršininko leidimu. 
Uždra usti mainikavimą tur to ir brangenybitĮ į ma istą ir panašia i, 
nes brangenybės ir atliekamas tu rtas turi būti iš jų atim tas . 

Be to, raj onuose paskir t i atsakingus as menis. tvar kdariu s, ku
rie yra at sak ingi už tvarką. Be jų už tą solid ar i atsakomybė de
dama vis iems žydt! gyventojams ir jtĮ turtui. 

Vl. Mylima s 
Apskritie s viršinink as 

B altriinas 
Sekretoriu s 

Lietuvos TSR CVA. f. 1476, ap. l , b. 3, l. -105. Originala s. 
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VRM 

VAINUTE 

Nr. 229 

Slap tai 
~ Tauragės apskr ities policijos 

\ "ainut o nuovado s 
Viršin inkas 

Nr. 29 Vain utas, 19-11 ni. liepos 28 d. 

Tauragės apskr it ies policijos vadu i 

Raportas 

Teikiu ponui vadui informacines ~inias: . V • • 

Zydų tvar l~ymo reikalai_ ~Y~_tos! Ęer~1: ~ydų taut~b~s .}Y~a! 
nuo 15 metų amž iaus, ga ltnl1eJ1 d1rb~1 f1z111Į_ d~~?ą,. ".1s_1 1svezti 
l Voki etiją prie žemės f1kio d~:bų..: _g! neg~li~_bep f1z11110 d~rb? 
dirbti - sergantieji tai p pat 1sve~b Į yo~ t~t(Ją ir pag uld y~1. li
goninėse. Likusios žydės moterys 1r va 1ka1 _1k1v_l5 _metų_ amz~aus 
aprryvendinti vienoj vietoj - Sina gogos g. ir s1 vie ta pavadrnta 
,.ž~dų k\-artalas". Zydės leidžiamos ir net skatinamos dir bti savo 
žemės ūkio darbus, miestelio gatvių valymas ir t. t. 2ydų palikt as 
nekilnojamas ir kilnojamas turtas saugo jamas iki bus gautas at 
sidras parėdymas, kaip su juo pasielgti. 

Yra keletas žydų pabėgusių ir abejotinomis žinio mis slapsto si 
Vainuto apylinkės miškuose: darome visus žygius jų sulaikym ui. 
nes yra tikri komunista i ir neva yra sus ijungę su likusiais rusų 
kariais ir Yisi apsiginklavę. 

Vietos gyventojų nuotaika labai gera, džiūgauja, kad vokiečių 
kariuomenės dėka liko išlais vinti iš komunizmo ir atsil yg inimui to 
nieko nesigaili darbu ar medžiag iniai kuo padėti vokiečiams. 

Vaka r, t. y. š. m. liepos 27 d. įvyko Vainuto ir apylinkės vi
suomenini s sus irinkima s. Į susirinkimą buvo atvykę du va ldinin
~ai iš_ yok iet!jos_- SA organ izacijos nariai. Ji e buvo pakvi esti 
Į prez 1d1umą 1r vienas iš jų kalbėjo primind amas , kad .,mes visa
da buvo!ne ~rtimi lietuv iams ir norim e būti, bet mūstĮ didysis 
:·adas H1tl~n s. numatęs gresiantį pavojų iš bo l šev ikų pusės, pri
J~ngęs . kaip savo. taut!ečius, prie didžiojo reicho, bet ta i nereiš
ki?, kad_ ?utr aukti . kaimyninia i sa ntykiai, prieš inga i, dar šiuo 
laiku reikia ma nyti, kad daugiau pagerės." 

}š _,·i_et?~ ka l ~ėt?jų ~smenys buvo parinkti tokie, kurie savęs 
bolseY1k1111a1s la1ka1s nera sutepę. Kalbose buvo išreikšta vold e
čių l~ariuome!1ei _pad_ė~a , 5' l31biausiai keltos ovacijos Vokieti jos 
Y~du1 Adolfui_ H1tlenu1. Is~esta rezoliucija pasveiki nti da bartinę 
L1e!u,·os ~-~nausy?ę· pr asa nt perduoti sveikinimus Vokietijos 
':Yna usy~e1 1r ~are1k~ti ,·ai_nutiškių .prašymą pas vad ą Hi tl erį , 
kad suteiktų L1etu,·a1 neprik l a usomybę. 
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Gyvenimas vystosi į geras vėžes, t ik kiek ūk i ninkai susi_l_aiko 
uo produktų pardavimų, laukdami va liut os pake itimo, ~et _Jl~m~ 

niškina ma, kad toks jų laikymas gali būt i bausti nas, g1_ p111~ga1 
:pyya rtoį e eina rubli ai ir už ju os reikia parduoti. Nesusi pratimų 
kokiu neĮvyksta. . 

Dirbame prisil aika nt patir ta praktika, Tams tos nurodymais ir 
atsi klausia nt vietos vokiečių komend anto. 

Nuova dos virš inink as 
[Parašas neįskaitomas! 

Lietuvos TSR CVA. f. 1476, ap. l , b. 3, l. 61. Or igina las. 
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TELŠIŲ APSKRITYJE 

TELSIUOSE 

Nr. 230 

Telši ų miesto ir apskrities komendanto 

Įsakymas Nr. 3 

[R e z o l iu ei j aJ 
Ziniai 

Pik. Saudzis 
[1941 m.J liepos 6 d. 

Registruota Kauno 
komendantūroje 

1941 m. liepos 8 d. 
'.\ r. 752 

§ l 

Griežtai draudžiu sauvališkai imti iš 
sovietų paliktų be priežiūros sandėlių 
įstaigų bei privačių butų, o tai p pat in'. 
ternuotų žydų butų, bet kokį turtą. Tokio 
turto apsaugą vykdo b uvę sandėliu ar 
įstaigų sargai ir laikini namų pri žiūrėto
jai ~e( n_aujai paskirti toms pareigoms 
pare1guna1. 

§ 2 

_Nu~ižengę plėšimuose, vagystėse, sau
vahav1~uose bei kituose kriminaliniu ose 
nus1kaltimuose, bus baudžiami pag al ka
ro meto įstatymus. 

§ 3 

G~iežtai draudžiama skleis ti aandus 
?arylI _bet k?kius asmeniškais sum~timai~ 
ĮS~und1mus Ir šmeižti dabartiniu s parei· 
gunus. 

Visi gandų skl ·d·· · • var . . . ei _eįa1 1r kiti blogos 

l 
.k10s . kkui _styto1a1 p n es viens kitą bus 

a1 om1 31 t •· . atstatym . P. ycia _n9_ri pakenkti Lietuvos 
tokie bu u~ ird_yok1_ec1ų armijai , o kaipo 

5 au ziami kuo griežč iausiai. 

Griežtai 
kai ir butų 
nuo 22 iki 
temdyti. 

§ 4 

į spėj am_i . visi namų sav min· 
\a ldyto1a1, kad nakties metu 

valandos nama i būtų ap· 

§ 5 

Visi geros valios piliečiai lietuviai 
kviečiami prisidėti prie išlaisvint o žemai
čių krašto apvalymo nuo komuni stų ir 
kitų v i suomenės kenkėjų, veikusių komu
ni shĮ naudai, ir artima i bendradarbiauti 
su laikinosios vyria usybės policijos parei
gūn ais. 

šie piliečiai, kurie slepia ar palaiko 
dar kokius ryšius su išblaškyt os Raudo 
nosios Armijos kariais ar vietinia is ko
munistais, bus baudži ami mirties bausme. 

§ 6 
Visoms įmonėms, kooperat yvams, ar

telėms ir kitoms gamybos įstaigoms , tiks 
lu palenkinti vietos gyventojų pareikala 
vimus, įsakau tuojau pradėti darbą. 

Mjr. S vi las 
Telšių mies to ir apskrities komendantas 

1941 m. liepos 2 d. 

LieluYos TSR CVA, f. 1444, ap. l , b. 9, l. 67. Spausdinta spaustu,·ėje. 

Nr. 23 1 

Iš liudininko V. BAUZOS * parodymL! 

1945 m . saus io 22 d. 

Vokiečių kariu omenei okupavu s mūstĮ vietovę, mane ėmė per
sekioti, nes brolis bu\·o LKP (b) apskrities komitet o sekretorius. 
~J41 m. birželio 27 d. mane suėmė ir išsiuntė į TelšiLĮ kalėjimą, 
1s ku_r 194_1 m. li~pos 18 d. kartu su 14 komunishĮ išvedė šaudyti . 
Na]~l!, _apie dvyli ktą valandą, mus susodino į sunkvežimį ir iš
~~z~ uz miesto. Pri e geležinkelio buvo iškasta 4 m ilgio, 2 m plo
~10 Ir 1,5 m gylio duobė. Mus sustatė prie duobės ir ėmė šaudyti 
l _nuga!·a_s. I šgirdęs šūvius ir išsigandęs įkri tau į duobę, po ko
kJtĮ dv1_E:,J_L! yala~dų išl i~dau ir pasileidau bėgti. Likę sargyboje 
balt ara_1s~1a1. lai pastebeję, ėmė iš automahĮ šaudyti į mane, bet 
nepalaike. M.an pavyko pabėgti. 

. '!Teisiant" 14 komuni stų dal yvavo šie asmenys: ,,teismo" pir
m1nmkas Lapas, gelo viršininkas Plat akis, buržuazinės kariu ome-

' DAUZA Vladas , Kazio , gimt s 1909 m . Silalės raJ. , Pajūrėlio miestely je. 
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nės leitenantas Juodikis ir trečias, civilini ais drabužiai s apsire11• 

gęs žmogus. • . · l . D b 
Tąsyk budeliai sušaudė s1uos ko_mu~ts us. am _r_a u ską _iš 

\'arnių, Zelbą iš Varnių vis. Jan_apo\es k_., Da.~kanlą 1~ _Yarn,t!, 
Kazlauską, Tarybų valdžios met~1s d,rbusĮ Tel~1t! apslml1 e~ _vyk. 
domajame komitete, Vincą Selen1.,_.~\leksą S_lon1! _ Alf?nsą P~l_,_bai
tį ir Praną Songailą, Tarybų va laz,~s. metais. d11 bus,u s _kaleJime, 
Tenisonienę, dirbusią LK~(b) aps~rities ~o~ilete, Sa~!tenę, d_ir
busią apskrities vykdoma Jame komitete, akuserę Abelo\ 1 enę. I<1tų 
trijų nepažinojau. 

ADSR fondas. r. 143, l. 148-1-19. 

Nr. 232 

Lietuvos respublikos vardu 1941 m. li~pos _19 ~- Telšiuo_s_e karo 
lauko teismas, išnagrinėjęs Zūtauto Algtrdo Ir kitų baudz1amąją 
bylą, kaltinamų pagal Baudž. sta l. _51 ir 453 ~tr. ir Ypat. _valst. 
aps. įst. 14 §, 6 p., nutarė: . l ) Zutautą Alglfdą, s. ~ ominyko, 
25 metų, 2) Selenį Vincą, s. Vmco, 24 metų, 3) ~o_n~atlą Pra n ą. 
s. Prano. 33 metų, 4) Stonį Aleksandrą, s. Domiceles, 26 metų, 
5) Baužą Vladą, s. Kazio, 32 metų ir 6) Pilibaitį Aleksą, s. Pi
lypo, 30 melų, nubausti mirties bausme sušau dant, visus su pasek
mėmis, nurodytomis Baudž. stat. 28 ir 29, l st r., 7) Jakavičių * 
Praną, s. Juozo, 27 metų, nubausti sunkiųjų darbų kalėjimu aštuo
neriais metais su pasekmėmis, nurod ytomis Baud ž. stat. 28, 29,1 
ir 30 str .. 8) Budginą Kostą, s. Antano, 27 metų, 9) Adomaitį 
Joną , s. Jurgio,- dešimt metų ir 10) Kosteckį Petrą pripažinti ne
kaltu ir išteisinti. Tą patį Kosteckį Petrą perduot i Telšių apskriti es 
karo komendantui, kaip karo belaisvį, nurodant , kad jis buvo įta
riamas nužudyme. Įrodymo daiktus palikti byloje . .. 

Teismo išlaidas sudėti pasmerkt iesiems. 

Pirmininka s Nariai 

Malonės prašy muose, paduotu ose Lietuvos aktyvistų [fronto_] 
štabui Telšiuose, padėta šios rezoliucijo s: Selenio Vinco, Songai
los Prano, Stonio Aleksandro, Baužos Vlado ir Pilibaičio Vla
do - atmesti, o Zūtauto Algirdo - mirties bausmę pakeisti sun
kiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvo s. Išra ša i tikri. Pr o'kur oras 
B. 'Antanėlis. 

--------- ------
• Iš bylos matyti, kad 1941 m. spalio 17 d. dėl „nepaka nkamai su rinkto s medUr 

gos kaltumui Įrodyti" buvo nutarta ši asmenJ paleisti (žr . Lietuvos TSR CVA, l. 144 ' 
ap. 2, b. JO, l. 8) 
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Ponui kalėjimo viršininkui 

Pra šau sušaudymui perduoli atvykusiai šaulių būrio apsaugai. 
1941 m. liepos 20 d. 

Ponui kalėjimo viršininkui 

B. Antanėlis 
Prokuroras 

Vykdyti sprendimą dėl Budgino, Adomaičio ir Kosteckio. Apie 
išpildymą pranešti. 

1941 m . liepos 23 d. B . Antanėlis 
Prokurora s 

Lietuyos TSR CVA, f. 1441, ap. 2, b. 10, l 4. Patvirtintas nuorašas. 

Nr. 233 

Nuorašas 

Lietuvos respublikos vardu 1941 m. liepos 19 d. Telšiuose karo 
lauko teismas, išnagrinėjęs Abelovienės Minos ir kitų baudžia1:1ą
ją bylą pagal Baudž. stat. 51 ir 4_53 str. _ir Ypat. \:alst . a ps. ĮSt. 
14 §, 6 p., nusprendė : l) Abelov1enę ,\\tną, Ef:?_1mo, 50 metų, 
2) Kazlauską Justiną, s. Jono, 31 mettĮ, 3) Atkoc1uną Edmundą, 
s. Kazio, 31 metų, 4) 2iu lkų * Vladą , s. Juozo, 42 me_tų , 5) Sa u
lienę Ha l iną, d. Jur gio, 22 metų, 6) Ubartą StasĮ, s. Leono, 
32 metų, 7) Tenison ienę Aldoną, d. Juozo, 42 metų, 8) Damb 
rauską Stasį, s. Jono , 33 metų, 9) Zelbą Aleksandrą, s. Juo zo, 
61 metų, 10) Daukontą Zigmą, s. Juozo, 43 metų, 11 )_ J_uk_~ą ** 
Praną, s. Prano, 40 metų, 12) Stiliką ** Aleksą, s. ~1m1!:1Jaus, 
27 mettĮ, pripažinti visus kaltais pagal l § įst. ,,?rgamzac_tJL!, s~
darytų okupuotoj Lietuvoj ar svetimose val~tyb_es~. dalyviams 1r 
jų padėjėjams bausti", ir visus juos nubaust~ m1rttes ba~sme, su 
šaudant su pasekmėmis, nur odytomis Baudz. stat. 28 ir 29 _str. 
l p., 13) VaranavičitĮ ** Vladą, s. Stanislovo, 21 mehĮ, prtp a
žinti kaltu pagal § l to įst. ir pritaikius Baudž. stat. 53 str. n~
bausl i iki dešimties metų sunkitĮjtĮ darbtĮ kalėjimo su pasekme-
mis, nurodytom is Baudž . stat. 28,_ 29,1 i_r 30 s~r. . . . . 

Įrodymo daiktus palikti byloJe. Teismo 1šla1das sudeb nuteis
tiesiems lygiomis ir solidariai. 

Pirmininka s ariai 

• Turi būti - Zulku s. 11 17 d dėl nepak ankamai surin ktos medžiagos 
•• Iš bylo s mntytl, kad 194! m. ~pa O • · •iči," aleistl O med!ia!!& ap,e Stillkq 

kallumui Įrodyti" buvo_ uutarti- Jttni Ir ; !l~~~n,Ji n~b~usll šešiems mėne~iams pr lver
prlstntyli Teišui ap skr1lles vlr i'"t n 11 • lsrR, · C\'A r. 1411 ap. 2. b. 72, l. 7). 
člnmojo darbo stovyk los (žr . L e uvos , • 
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l l 
l 

Ma l onės prašymuose, paduotuose _ Li_~tuvos akty_vis~L! [fron. 
to] štabui Telšiuose, padėta šios rczohuc1Jos: Abelovienes Minos, 
Kazlausko Justino, Atkočiuno Edmundo, Z_iulka~s Vlado, S0u. 
li enė 1-lalinos, Ubarto Stasio, Dambrausko Stasio , Zelbos Alek. 
sandro. Daukanto Zigmo, Tenison_ie~ės Aldonos - . at_mcsli, 
o Juknos Prano Stiliko Alekso - m1rl1es ba usmę pakeisti su11• 

kiu1·11 darbu kalė'J· imu iki ayvos aa lvos. Išra ša i tikri. Pr okuroras 
~ ~ .. b b 

B. All/a11ėlis. 

Liet1110s TSR C\IA, f. 1441, ap. 2, b. 72, l. 4. Patvirtintas nuorašo nuorašas. 

Nr. 234 

Nutarimas 

1941 m. liepos 30 d. Telšiai. Sudaryta komisija sekančiai: 
l) ap krilies viršininko Ramanausko, 2) TDA viršininko (komen
danto) majoro Svilo, 3) Valstybės saugumo policijos viršininko 
Cipkaus, 4) Telšių apskritie prokuroro-tard ytojo Antanėlio, 
5) Telšių apskrities policijos vado Juodikio, 6) Aktyvi stt1 vado 
kapitono Noreikos ir kihĮ. išži urėjus i Endriuškos Jurgi o, s. Jur
gio, 28 metų amžiaus, gyv. Telšių m., Plu ngės g., kvotą, rado: 

l. 1940 metais, užėjus Raudonaja i Armijai, pradėjo organi• 
zuoti raudonąjį chorą su komjaunuoliais. 

2. Pradėjo veikli komunisltĮ naudai ir jiems pa s id arė prielan• 
kus. 

3. Pats K:omunistLĮ parlijai nepri klausė, bet palankus buvo. 
Todėl nutarė: Endriušką Jurgį, s. Jurgio, 28 metų amžiaus, 

gyv. Telšių m., Pl ungės g., kaipo dirbusį komun i s ltĮ naudai , nu
bausti tris mėnesius į darbo stovyklą , įska i tant į bausmę iki šiol 
i šbūtą laiką kalėjime. 

Endriušką J urgį toliau laikyti TDA viršininko žinioje persiun-
čia nt jam kvotą . ' 

Komisijos alslovtJ parašai: B. Antanėlis 
Bagdonas 

Paskelbta: l. Endriuška 
Čipkus 

Liel111'0s TSR CVA, l. 1441, ap. 2, b. 22, l. 7. Originalas. 
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PLUNGtJE 

Nr. 235 

Iš liudininkės Z. VERI<IENES * pa rodymų 

1950 m. sausio 26 d. 

1941 mettĮ birželio pabaig oje Pl ungės baudėjai suėmė mano 
vyrą Vacl ovą Verkį . Tris savaite s jį kalino pastate Vytauto ga t
vėje (dabar ten kinoteatras „Lai svė" ir liaudie s teismas). Liepos 
J8 d. vyrą kartu su kitais tarybiniai s piliečiais sušaudė ganykl o
je, l km nuo miesto. Ten viename kape palaidota daugiau ka ip 
40 žmon i ų. 

ADSR fondas. r. 145, l. 180. 

Nr. 236 

Iš P. PUKIO ** parodymų 

1945 m. liepos 30 d. 

Vokieči LĮ grobikų okupac ijos metais buvau Plungės pa rapijos 
klebonas. Juo esu nepertrauki amai nuo 1928 metų. 

1941 meltĮ birželio mėnesį Plungės miesto burmistras sušau
kė pasitarimą žydų tu rto paskirstymo reikalu. Pakvi etė ir mane . 
Vokiečiams atėjus, visus vietinius gyventojus žyd us surinko į si
nagogą, o jLĮ tu rtą nugabeno į san dėlį Lai vės alėj oje . Netruk us 
burmistras N\i sevičius iš Telš ių apskrities viršininko Ram anaus
ko gavo nurodymą suša ukti į staigLĮ vadovus ir iš jLĮ la rpo išr inkt i 
komisiją žydų turtui išda lint i neturtingiems gyve nt ojam s. Išrin
kome komisiją. Jos pirmininku tapo gimnazijos direktorius Ta
nius, nariais - burmistras N\isevičius . kunigas Petra s Lignuga
ris, ciu gimna zijos mokytojai , kuri11 pavardžių neprisimenu. Ro
dos. į komisij ą buvo išr inktas ir „Lietiikio" koopera ty vo va ldybos 
pirmininkas Stra zdas. 

Tonių 1941 a r 1942 met ais perkėlė dirbti i Marij ampolės 
apskritį, burmi stras Misevičius ketino išvaž iuoti į Vokietij ą , bet 
pakely, esą, buvo susirgęs ir aps i tojęs Darbėnuose pas savo gi
minai čiu s . 

ADSR fondas, r. 147, l. 53- 55. 

' VERKIEN€ Zosė, Jono, Rimu s i 1918 m. Plungės raJ ., Nau sodžio ap., P11čkorit1 k . 
• • PU KYS Po,·ilas. Ka zimiero, gimc s 1882 m. l(upiškio raj ., An tašavo s ap., Qyvak n• 

n1 k. Nno 1956 m. buv. P a langos allari s ta ir Rietavo klebona s, nu o 1957 m.- Tirkšlių 
altari s ta Ir klebo nas, 11110 1963 m.- Zemaič1ų Kal\'arlJo s a lta ri s ta. Mircs 196-! m. 
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Nr. 237 

Iš liudininko M. GELAZIAUS * pa ro<lymų 

1945 m. birželio 14 d. 

Kunigą Pukį pažįstu jau apie 15 metų. Ji s anksčiau ir šiuo 
metu yra Plungės bažnyč ios klebonas. 

1941 m. birželio 22 d._ išgi~d_a11: ka_d "'.okietija yžpu?lė T.arybt! 
Sąjungą. Aš, kaip seniai netik111lis ! _d1~~ą, nueJa~. Į b_aznyčią 
pasiklausyti, kaip j tai reag~os dvas1n111k1Ja._ Tą paei~. d1_~ną po 
pamaldų kunigas Pukys sake p_~mo~~Ią , _ku~10 metu J 1s _1ssireiš-
kė: ,,Atėjo diena, kada varpas 1s~1use la1sv~s va l_and ą , ,r mūst! 
drauaai vokiečiai mus išvaduos is raudonos1os prie spaudos. Da
bar ~ūsų šventa pareiga naik!nti komunistus"_. Pam ol~s!as truko 
apie 30 minučitĮ. Visas jo turinys buvo nukreiptas pne s Tarybų 
valdžią, buvo liaupsinama faš i stinė Vokietija. Po pamokslo var. 
aonais suarojo tautos himną . Pukys, pasakęs pamokslą, iš baž
~yčios i šėjo ir pasislėpė. Pasirodžius vo~ i~čiam_s Plun~ėj ~. jis su- , 
grįžo į miestą ir stojo į aktyvaus talk1~111kav1mo f~s1st 111ei val
džiai ir baudžiamiesiems organams kelią, buvo „te ismo", kurio 
nuosprendžiais remiantis, buvo masiškai šaudo mi partiniai-ta
rybiniai aktyvistai, narys. 

1941 metų ruapiūčio pradžioje nš mūrijau krosnį pas laikrodi
ninką Jasaitį, ku~is man tada pasakė, kad buvau įtrauktas j nu
matytų sušaudyti žmonit! sąrašą, bet tik vokiečitĮ komendanto 
dėka aš ir kiti likome gyvi. Aš tada susidomėjau, kas buvo tie 
tei sėjai, kurie sprendė mūsų likimą . Ji s atsakė: Plungės miesto 
komendantas Alimas, jo žmona, klebonas Pukys, Plungės polici
jos nuovados viršininkas Sadauskas, valstybės gynėjas Pabrėža, 
gydytojas Ivinskis, saugumo policijos viršininkas Bauž a ir kiti, 
kurių pavardžių neprisimenu. Jasa ič io tvirtinimu , jLĮ buvo 12. Po
kalbio metu aš jo paklausiau, kad jeigu jis apie tai žino, tai , ma
tyt, ir pats ten dalyvavo. Jasaitis nieko neatsa kė, bet daYė man 
suprasti, kad jis buvęs to proceso liudininkas. 

Zmones, kuriuos ~uša udė „teismo" nuosprendžiu, žinau šiuos: 
~lungės va_l~~ia~s yykdomojo komiteto pirmininką Pjaliugą , jo 
~maną , Bal1~1ų, J? zmoną, 19 metų"sūnų komjaunuolį, Medeikį, J? 
zn:oną , Ųzn.i (pr!e. ~~etonos v~ldz1os buvo policininkas, sušaud~ 
ka!p bed!ev1), m1hcmmką U.zni, siuvėją Stepanavičių (sušaude 
kaip bedievi~. Tary_bų _vald:7-ios metais buvusį seniūną Butk tĮ , 
20 m~!t! kom1a_unu~,l1 Vaitkų 1r quduliauską . 
• M1neto _,,teismo ~u.osprend_ziu 1941 metų liepos mėnesį su
saudyta apie 170 partmni-tarybmitĮ aktyvisttĮ. 

ADSR fondas, r. 147, l. 61- 62. 

• GELAZIUS Mykolas, Stasio, gimts 1877 m. Jon iškyje. 
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Nr. 238 

Iš li udi ninkės O. POCEVICIENES * p arodymų 

1945 m. balandži o JO d. 

1941 mettĮ birželio mėnes io paba igoje, kaip ta rybinį darbuot~
ją , suėmė man o vyrą I gną PocevičitĮ ir užda~ė į P~~ngės arešt~
nę. Stengiausi jį kaip nors i šgelbėti ir _tuo re1~a(u ei au _pas y ol!· 
cijos nuova dos viršininką, bal tųjtĮ part1za m1 b~no _ vade i vą I: ki
tus, turinčius ryš i tĮ su baudžiama isiais orga nais, _bet sav? . tik s lo 
nepasiekiau. Kartą, jau liepos mėnesį, gatvėje subk_'.3U paz1_stamą 
Remeikį, tuo metu priklausiusį ba lttĮjtĮ partizanų bunu1. Ji s , s~
žinojęs, kad man o vyrą suėmė, patarė kreipti s pas_ kuni gą P_ul~Į , 
kuris, anot Remeikio, turįs sprendžiamąjį ba lsą su1mtt1 taryb1111tĮ 
piliečių atžvilgiu. Aš nutari au prašyti Puki o, kad _P~leistų __ v:yrą. 
Atėja u pas jį į butą. Mane išklausęs , labai g rubiai paa 1slono, 
kad, esą, ką vyras užtarna vo, tą ir ga us. Be to , j is žvilgterėj o 
į kažkokią storą knygą ir ėmė ant manęs rėkti, kad aš ir vyras 
neiname išpažinties , o šta i dab ar, kada išt iko mane nelaimė, 
kreipiuosi pas jį. Pukys išvarė mane lauk. Bet aš nenusiramin au 
ir pabandžiau dar kartą nueiti pas Pukį. Su žinoju si per Remeikį, 
kad Telšių gatvėje 1941 metLĮ liepos mėnesį, kurią dieną, nepri
simenu, vyks teismo pasit arimas, api e devintą va l andą vakaro 
atėjau prie pastato, kur vyko pasitar imas. Norėjau įeiti į vidtĮ , 
tačiau mane sulaikė stovėję sa rgyb iniai. Aš ji ems pa sakiau, kad 
man būtinai ten reikia patekti vienu svarbiu reikalu. Mane įleido. 
Salėje, už stalo, pamači au tarp Plungės komendanto Alim o ir 

_policijos nuovados viršininko Sadau sko sėdintį Pukį. Aš kreipiau
si tiesiog pas pastarąjį, pra šydama išleist i mano vyrą, bet ji s. iki 
galo neišklausęs, man liepė tuojau pasišalinti. Paskui dar du kar
tus ėjau pas kunigą Pukį į patalpas Vytauto gatvėj e, kur vyko 
pasitarimas. Ji s su manim visa i nenorėjo kalbėti. K:ada atėjau 
paskutinį kartą, prašiau, kad Puky s man le i sttĮ perdu oti vy rui 
siuntinį. Puk ys sut iko ir parašė man ra štel į, kur bu vo nurod yta, 
kad manęs sargybiniai nesulaikyttĮ mieste, nes buvo j au vėlu , apie 
dešimtą valandą vakaro , ir l e isttĮ per duoti vy rui va lgyti. 

ADSR fondas, r. 147, l. 56- 57. 

Nr. 239 

Iš liudininko P . URBONO ** parodymų 

1949 m. baland ž io 23 d. 

Vokiečiams okupavu s Lietuvą, PlatelitĮ policijos nu ovados 
viršininkas Juozas Zvinys, jam pavaldūs poli cinink ai ir balta 
raiščiai tarybinius aktyvi stus ir įmonitĮ bei įstaigtĮ tarnautoju s 

• POCEV ICIENc On a, Ju ozapat o , gi mu s i 1919 m . Siauli, 1 r aj„ Kuršėnų ap„ Genč
glrlo k. 

" URBONAS Pran as . gimęs 1895 m. Krclln gos raj ., Grūšlaukės ap „ Plokščl11 k . 
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. . . ·uos šaudė. Nuo .19~1 ik i 1943 m ch1 aš 
gabe no Į P! ungę ir ten l . oi ici' os būstines. 
ir Norvila s gy'::~nome neti.

11 
i~s piliečius, sušaudytus Plungėje: 

P ris imenu .siuos tary ~n ieninės d arbin inką Kostą Sartį 
Dvarviečių kaun a gyventKą, . ~tončiu P latelių la iškininką Joną 
NolėmĮ .mokyklo~. s~rgą . azJ a vento}ą žemės dalini mo komi si 
Belelio~Į, Ginte hs_!<e.s ;auno_ "'Jiateli u 'mil icijos virš i ni nką Zūbį. 
jos nari Leoną Zub1,. UVUSĮ · sušaudė suž inojau iš Pr ano 
A . lai kad išvardmlu s asmenis 'K . • . 
S

pie •. ' J. Plunaėi· e kal inama m bro liu i az iu 1 nese maistą, 
tonc1aus. 1s ., . • bu ,0 sušaudę bet nesuspėjo, nes brolį su kitais ia u ' . 

ADSR fondas, r. 47, l. 182- 183. 

ZARENUOSE 

Nr. 240 

Iš liudinink o S. 1ORVIDO * parodymų 

1945 m. vasario 16 d. 

Zarėnų policinink ai mane sueme 1941 m. liep os 15 d. 1940-
1941 metais tarnavau Zarėnų mil icijoje įgaliotiniu . Antrą dieną 
po suėmimo mane tardė P aul auskas . J is ma ne n aga nu s markia i 
mušė ir pramušė man galvą. Kai nugri uva u , ji s ėmė m a ne spar 
dyti kojo mis. P au lauskas k la usinėj o, kur yra m ano darbo drau
gai. Negavęs iš manęs jokių žinių, P aul auskas norėj o m ane su
ša udyti, tačiau vėliau su kažku o pasi taręs pa leido n amo su są 
lyga, kad kiekvieną rytą ir vakarą registruoč iausi po lici joje. Ka i 
man e pa l~ido, tą .p ačią .~!eną iš.ėj au iš namų ir s l ap sčiausi iki 
Raudonos10s Arm1Jos atei1mo, iki 1944 metų rud en s . Ko nf is kavo 
visą mano turtą. 

. Zarėnų polici jos .!1::ova~os viršin ink o P aul a u sko nu rodymu 
apie. 194 1 metų ru gpmc 10 me~e~į suėmė: LKP(b) R ietavo m iest o 
k?m1tet o sek~etorę _Bronę Pozenenę, Zarėnų but LĮ v ald ybos vi rš i
n~nk.ą komunist.ą ~incą Varpiotą, Rietavo milicin inką Leoną S la
vic~L J uos be Jokio t~rd yl:'o po kelių dienų sušaudė p r ie Unda 
rav1c1aus dva ro, netoli Za renų, į Plungės pusę. 

ADSR fondas, r. 61, l. 172- 173. 

bių t NORVIDAS Slasys. Adolfo, gimęs 1907 m. Plungės raj .. /l\edingėm1 ap., P ub!.!· 
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TRAKŲ APSKRITYJE 

KA lš lA DO RYSE 

Nr . 241 

Iš liud in in ko V. M IC H A ILOV O * parodymų 

1947 m. rugpiūčio 15 d . 

Vokiečiams okupavus Kaišiadorių valsčių, 1941 metų bir že li o 
pa bai go je , aktyvus šaulys Be rn a rd as D rulys s uorgani zavo bau
džiamąjį būrį, ėmė suiminėt i ko mu nistus ir Tarybų valdž iai pri
jaučiančius gyve n to ju s. B irželio 29 d. Drul ys s u baudėjų g rup e 
Medinų ir Lomen itĮ kaimuo se suėmė apie 40 komunistų ir tarybi
n ių aktyv istų ir uždarė į g irin inki j os svirną. Kaip VKP (b) narį 
tada suėmė ir man e. Suėmė ir vyresnįjį m ano brolį Michailą Mi
cha ilovą, MedimĮ kai mo gyventojus Aleksejų Fiodorovą, Ananijų 
VasilevičitĮ, Ulj aną Kuznecovą, Lomenių kai m o gyve n toj us Sta sį 
ir Bernardą Valkavičius, Adomą Karpavičių, Stasį Zižliauską. 
Apie penktą valandą vakaro D ru lys, Kulak ovas ir le itenantas iš 
KaišiadoritĮ s augu mo poli cij os, lietu v is, posėdyje svarstė, ką s u 
š audyti Lomeniuo se , o ką pasitĮsti į Kaišiad o ris . P o posėdžio 
D ruly s iškvietė devynis žmones: man e, Michailą Mi cha ilova, 
~l eksej ų Fiodorovą, -~-na nijtĮ Vas i leviči tĮ, Uljaną Kuznecovą, Stasį 
1r ~ernardą Va lka v1c1us, Adomą Karpavič i tĮ ir Stasį Zižliau ską . 
Kai. 11:us Jš ri kiavo_,. Drul ys. iš~edė iš rikiuotės man o brolį Mi chai
l ą ir 1speJo baudeJus: ,,Si s zmogus - vy riausias komunistas to
dėl įį ':esk it~ ats~i.rai ". B rolį, susti print os a psa ugos lydimą , ~edė 
ats.k 1ra1. Apie des1mtą va landą vakaro atėjome pr ie Lomenos 
upe ~. Leitenanta s iš Kaiš iadorių sa ug um o policijos nušovė man o 
b.r~IĮ. Tu rėdamas silpną š;rd į, nugriuvau . P as merkt ie ji ėmė verk
ti ir. prašy~i , .kad pa l iktų j~ ?s .gyyu_s, bet. baudėjai nekreipė dė
me s io. Be Jok ios komand a Jie e me sa udyt1. Saud o m ieji krit o ant 
ma.n~s .. Baudėj ai paleid o ke lis š(ivius į peršautus ir ta sy k man 
~.u~:1de abi ko j a~. M~ s suvertė i duob~. o patys nuėj o~ T a ip aš 
1s lika u ~xva~ . Kitą d ieną. man e sur .ado .žm ona su Medinų kaim o 
gyve nl0 Ja 1s 1r nugab e no Į Kau no ligo111nę. 

ADSR fond as, r . 66, l. 86-87. 

• M ICHAlLO VAS Vaslliju s , Nikitos , ~im• s 1912 .._. 
Meclinų k. <> , m. ., aišiado r i11 raj ., P a lomenes ap ., 
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VIEVYJE 

Nr. 242 

Iš liudinin ko V. VAITKEVICIAUS * parn dymq 

1944 m. spalio 4 d. 

Vokiečiu kariuomenei užėmus Vievi? valsčių, ?uvo sudaryta s 
buržuazinių nacionalistų _k?miletas, kun~ suorgamzavo vals_čiaus 
policiją ir ginkluotus bun~s. _T? komiteto n~rodymu ~usaudė 
buvusį Vievio apylinkės p1rm111_1~~ą. n~ano sUlllĮ komJaunuolį 
Zigmundą Vaitkevičių iš Balcensk1lĮ ka1m~, prayoslavlĮ psa lmi
ninką, buvusį Vievio rusų i:nol~y'.dos orga~.1~_atonų Ivaną __ K.a zū. 
na, Kurkliški tĮ apylinkės p1rm111111ko padeJeJą Petrą Me1ziką iš 
Vieveninku kaimo, Vievio draudimo agentą Joselį Baiderį, apv
linkės sek;etorę Blecheraitę, Vievio valsčiaus grūdų paruošti 
punkto vedėją Feliksą Zilinską, Vievio dantų gydytojos vyrą 
Chaimą šermaną, miesto gyventoją Kacą, stalių, kurio nei pa
vardės, nei \·ardo, nei tėvo vardo nežinau, fizinės kultūros 
instruktorių Motkę Riką, komjaunim o organizacijos sekretorių 
Gadrovą, iš SerneliškitĮ geto pabėgusį Maselką ir tris raudon ar-
miečius. 

ADSR iondas, r. 140, l. 169-170. 

• VAITKEVICIUS Vladislovas, Aleksandro, gimęs 1889 m. Trakų raJ ., Balccriš
ki4 ap. Ir k. 

UKMERGĖS APSKRITYJE 

Liet uvos resp ublika 
VRM 

Ukmergės ap skrities 
Virš inin kas 

r. 167 

UKMERGEJE 

Nr. 243 

Ukmergė, 19-11 m. liepos JO d. 

Visiems_ Ij_lo:ncrgės ap skriti es policijos 
nuovadlĮ v1rs1111nkams ir valsčiLĮ vi ršai čiams 

[Rezoliucija] 
Rašt finei] 

Paskelbti part i zanų žiniai 
l . Suveiskis 

G a u t a: l 94 I. V l 1.11 
Nr. 24 

Patirta, kad valsči uose ve ik i ančios kai 
!rnri_os partizam1 grupės, sugavę lietuv ius, 
Įtanamus komuni stiniam e veikime kai 
kuriu os jų net be jokio r;mt esnio p~grin
do yra su šaud e. 

P avedama · Tamstoms daryti įtakos, 
kad nuo bepra smių šaud vmu būtu susi -
laikyta. · • • 

l . Kriv ickas 
L. e. apskrities virš ininko p. 

L. e. raštvedžio p. 
[Parašas neįskai tomas] 

Lietuvos TSR CVA, f. 807, ap. l, b. 16, l. 2. Spau sdint a hekto grafu . 

LR 
VRM 

Nr. 244 

Ukmergė, 1941 m. liepos 13 d. 

Valstybės sau gumo policijos 
Ukmergės apygardos 

Viršininkas 
Nr. 13 

[R ezo liu ci ja i 
Ziniai 

1941 m. [VI liepos 16 d. 
J. Bav elskis 

Ukmergės apskrities policijos 
nuovadų viršininkam s 

P avedama s sa ugu mo virš inin ko, pra
šau Tamst 11 kaip ga lima mažiau s ius ti 
suimtuos ius asmenis, kaip [an] tai: senus , 
mažamečius ir pan. 
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Siųsti tik tokius as meni s, kur iš tikrtĮ
jų matyti, kad tas y~s_muo yra a)<tyvislas 
ir bolševi~ų. v~ldz1a 1 b_uvo prielanku s, 
0 nesitenktnh vieno a:. kito a~!11~ns pra. 
nešimo žod žiu. Pran~s~1!1~s prnm1nėti tik 
raštu ir nuovadtĮ virs_1m~l<ams atski rai 
pasiteiravus! tik t~da siųsti saugumo vir
šininko paredymm. 

A. Norvainis 
Kvotų dali es vedėjas 

Licturns TSR CVA, f. 807, ap. l, b. 18, l. 8. Originalas. 

Nr. 245 

Lietuvos respublika 
VRM 

Ukmergės apskrities 
Viršininkas 

Ukmergė, 1941 m. liepos 23 d. 

Nr. 389 

Visiems Ukmergės apskrities policijos 
nuovadų viršininkams 

Terminu otas 

l. Policijos valdininkai ir policininkai privalo visur ir visada 
sveikintis su vokiečių karininkais ir kareiviais. 

2. Skubiai susitvarkyti ir dėvėti viešosios policijo s uniformą 
su raiščiais. 

3. šautuvais , revolveriais ir jiems šovinia is policijai apsirū
pinti vieto je, susitarus su ša uliai s. Visiškai nesant galimybės ap
sirūpinti vietoje , trūkstamus šautuvus ga us pas mane. 

4. Visi žydai, be lyties ir amžiaus skirtumo, miesteliuo se ir 
kaimuose turi turėti ant drabužių prie krūtinės ir nuga ros šešia• 
kampę geltoną žvaigždę ir neturi teisės patys savavališkai išvyk
ti iš gyvenamos vietos. 

šio nepildančius sodinti į daboklę ir varyti prie darbų vienai
dviem paroms. 

5. Drausti žydams ant kelių supirkinėti iš kaimiečitĮ prekes. 
Nepildantiems taikyti 4-ame punkte nurodytas priemones. 

6. Visi nuovadų viršininkai privalo suda ryti sąrašus: a) ko· 
mu~is~ų. ~) k_omjaunuolių,_ c) žydų, d) lenkų, e) rusų ir f) buv. 
bolsev_1kl! Įstaq~ų ta:nyautoJų,-:- apie kiekvieną iš jtĮ suraš~nt.yc~a
rakter1sliką apie priesvalstybmę jo veiklą (jei tuo pa s1re1ske). 
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PaminėhĮ sąraštĮ po vieną egzemplioritĮ pasiųsti: valstybės 
saugumo policijai, policijo s vadui ir vieną egzemplioritĮ pasilikti 
savo įstaigoje. 

Termina s - š. m. rugpiūčio l d. 

P. Janušo nis 
L. e. policijos vado p. 

L. e. raštvedži o p. 
l Para šas neįskaitomas Į 

Lietuvo s TSR CVA. r. 807. ap. l , b. 18, l. 11. Spau sdinta hektografu . 

Nr. 246 

Įsakymas Nr. 14 
Nuorašas 

Ukmergės miesto ir apskrities karo komendantūrai 

Ukmergė, 1941 m. rugpiiičio 9 d. 

§ l 

š . m. rugp1uc10 3 d., apie 23 va l., Smėlių būrio partizanai 
Meškerevičius Juoza s, Svelnikas Pran as , Cernys Kostas , būdami 
neblaivūs, be jokio parėdymo - sauva liai lankėsi piliečių butuo
se tikrint i, ar nėra klausoma iš užsienio radijo žinitĮ. I<ai kuriuos 
piliečius įtarę užsienio radijo žinitĮ klausyme. neareštavo, bet t ik 
atimdinėjo radijo aparatus. Tai plėšikavimo reiškinys, o ne par
tizaninės [ ... ] * 

Tu o pačiu laiku atsiradęs gatvėje girtas partizanas Garnys 
Julius su pil. Petruškevičiumi Andriumi paleido netyčia šūvį, ku
rio kulipka prazvimbė pro dešiniajam e šventosios upės krante 
patruliavusius vokiečių karius ir tuomi iššaukė patrulių susi 
šaudymą. 

Dėka netoli patruliavusio partizano Bakučionio Mato, kuris 
pradėjo vokiškai šaukti: .,Nicht sch iessen, hier litauis che Parti 
sanen!" **, susišaudymas buvo sustabdytas. 

šitoks nemalonus įvykis iš mūsų partizanų pusės yra laba i 
ir labai apgailestautinas. Jis nepri valo daugiau pasikartoti! 

Išžiūrėjęs kvotos duomenis ir atsižvelgdamas į tai, kad šis 
įvykis yra pirmą kartą, o taip pat kad sakytieji partizanai iš 
anksčiau yra nemaža pasidarbavę, pasitenkinų tik drausmės pa-

• NcĮskaltomas žodis. 
•• .. Nešaudyti, čia lietuvių p nrtl zanall" 
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bauda. Visus keturis partizanu~ , o taip pat ~r pi l. Petruškevi čių 
AndritĮ, visus solidariai baudžiu po septy nia s paras d aboklės 
arešto. 
.. ............... . .. ........... . ...... . .... .. ...... . . .. . . . . 

Kpt. l(amarau slws 
Ukmergės miesto ir apskrities karo 

komendantas 

Nuorašas tikras: lln. 
adjuta ntas 

(Parašas neįskaitomas ] 

Licturn s TSR CVA, f. 807, ap. l, b. 16, l. 7. Spausdinta hcktografu . 

Nr. 247 

LR Lab ai skubu 
VRM 

Valstybės saugumo policijos 
Ukmergės apygardos Ukmergė, 1941 m. rugpiii.čio 29 d. 

Viršininkas 
Nr. 467 

Visiems nuovadų viršininkam s ir va lsč itĮ viršaičiams 

Vokiečių karo komendanto parėdymu, sus itarus nu ovados vir
šininkui su viršai č iu, prašau skubiai visą liekamą žydtĮ kilnoja
mąjį turtą tvarkinga i surinkti į vieną vietą, sudara nt daikhĮ šą
rašą dviejuose egzemplioriuose, ir griežtai saugoti nuo pas isavi
nimo_ ir ding_in_io il~i atskiro parėdymo. Vieną egzempliorilĮ daiktų 
~ąr~~o skub1a1 pnstatyti man. Auksą, sidabrą, pinigu s, žiedus, 
1va1nų valstybių valiutą, laikrodėlius ir kitas brangenybe s su są
rašu pristatyti man. Dėl daiktų pasisavinimo bei <lingimo yra al
sakomingi nuovadų viršininkai ir virša ičiai pag·aJ veikiančius da
bartinio meto į statymus. 

A. Braziu lwitis 
Apygardos virš ininkas 

Lieturns TSR CVA, f. 1175, ap. l , b. 2, l. 31. Spausdinta hektografu. 

BALNINKUOSE 

Nr. 248 
Iš liudininko S. BRATKAUSKO * parodymtĮ 

1959 m. gruodžio 22 d. 

_ Antrąją_ karo die~ą Balninkuo se pradėj o ve ikti baudžiamasi s 
burys, kurĮ suorganiza _vo . ~~vęs policijos nu ovados viršininka s 
Petras St~mbras. Jo pirm1ep pagalbininkai buvo mokytojas Juo· 

• BRATKAUSKAS S tas ys, Tado. gim es 1897 m. Anykščitl r a J., Kurk lhl np ., Dlr· 
vonų k. 
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zas Sibaila ir buožė Povilas Juočepis. Po penkių-šešitĮ ciiemĮ 
į Balninkus grįžo iš Ukmergės ka lėjimo pabėgęs dvarininkas 
Jonas Sleikūnas, kur is ėmė vadovau ti būriui. 

Petrui Stumbrui įsakius , baudėjai suėmė vieto s par tiniu s, 
komjaunim o ir tar ybinius aktyvist us, kaip anta i, Ba lninkų va ls
čiaus vykdomojo komiteto sekretoritĮ Antaną Venterį, to paties 
va lsčiaus vykdomojo komiteto pirmininką Nikodemą Seduikį, 
valsčiaus komjaunimo komiteto sekretor i tĮ Stasį Latvį, jo brolį 
Antaną Latvį, ta rybin io ūkio direktorių Joną Laurinaitį, mili ci
ninką Bagdoną ir kilu s,- iš viso apie deš imt žmonių. Juos dvi
tri s sava ites la ikė va l sčiaus saviva ldybės pa talpo se. Suimtuosiu s 
žiauri ai mušė. Venterį laip sumušė, kad šis negalėjo kvėpuoti, 
s~ža lojo_)ar:i .~alvą. Tuo_ metu aš stovėjau sa rgyboje. Stumbrui 
leidus, 1skv1ec1au gydytoJą sute ikti nukentėjusiajam medicino s 
pagalbą . 

1959 m. gruodžio 23 d. 

Joną Steikūną pažįstu nuo 19 19 metų, t. y. nuo tada, kai kar
tu su juo tarnavau buržuazinės Lietuvos ka riuomenės 8-ame pės 
tininkų pulke. Aš buvau 3-čio batalion o 3-čios ku l kosva i dininktĮ 
kuopos eilinis. Tuo metu j aunesnysis leitenantas Steikūnas buvo 
1-.~-~ bata \io_no 2-ros kuo_pos vado padėjėjas. Kuopos vado pa
deJeJU Ste1kunas buvo neilga i, t ik kelis mėnesius, nes buvo pa
skirtas š tab o karininku. Kariuomenėje Steikūnas tarn avo ik: 
1925 ar iki 1926 meltĮ . Vėliau iš kariuomenės demobil izavosi ir 
gyveno Balninkuose, savo dvare. Steikūno tėvas turėjo 230 ha 
žemės. Lietuvos buržuazinės vyriausybės nutarimu Jon ui Steikū
nui, kaip kariuomenės savanori ui, buvo perduota 80 ha tėvo že
mės. J~s tur~j o ap_ie 20. arkl ių, daugiau kaip 30 karvitĮ, v ieną 
traktorių, tn s kul i amąsias, vandens malūną, lengvąją mašiną, 
samdė nuolatiniu s pen kis kumečius ir 20- 30 sezonin i tĮ darbi
ni nkų. 

1934 mehĮ gegužės mėnesį buvo šauk iama Petrikiškių ka imo 
gyventoj tĮ sueiga, kurioj e buvau išrinkta s sen iCinu. O Petrik iški tĮ 
seniūnijos atstovas į valsčiaus ta rybą ir virša ičio padėjėjas buvo 
Jonas Steikūnas. Tad a susipaž inau su J onu Steikūnu iš arčiau. 
Aš nuomojau iš jo kul iamąją mašiną, mokėdamas po 5 litu s už 
valandą. Be to, nuo 1935 mehĮ priklausiau šaulitĮ sąjungai, o ma
no būrio vadas buvo Jonas SteikC111as. 

Prasidėjus karui, šeštad ienį ar sekmadienį , dar prieš ateinant 
vokiečitĮ kariuomenei į Balninku s, buvau bažnyčioje per mišias. 
Po pamaldtĮ Jonas Steikiinas pranešė, kac.l sodelyje prie bažny
čios įvyks „aktyvi shĮ" būrio susirinkimas, ir visi mes turėsime 
d_aly:'a uti. Dau gelis bažnyčioje buvusių žmonitĮ atėjo į tą susi
r!nk1mą. Sodelyje pastatė stalą susirin kimo prezidiumui, o pub
lika stovėjo. Už prezidiumo sta lo sėdėjo Jona s Steikūnas, Petras 
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Stumbras, Juozas šiba ila ir ~uni~as !u ozas S_u~nrs. P_irm as kalbė. 
jo Jonas SteikDnas. Ji s ragm o 1 au111mą stoti l JL! burį ir paei-•· 
,,pa dar yti tvarką". Steikūnas kvietė t a lkininka v~ti vokieč ių t'. 
riuomenei, kuri „vad uoj a mus nuo Tarybų va ldz1os". a 

ADSR fondas, r. 76, l. 39-43 . 

Nr. 249 

Iš S. URBONAV ICIAUS * parodymtĮ 

1944 m. lapkričio 13 d. 

1941 metq birželio mėnesį buva u paskir ta s Balninkų vals
čiaus viršaičiu. Tose pareigose dirbau iki 1944 metų liepos mėne
sio, t. y. iki Raudonosios Armijos atėjimo. Birželio 23 d. prasidė
jo partinių-tarybinių aktyvistų, komjaunuolių ir komunisttĮ areš
tai. Buvo primušti Balninkų valsčiaus vy kd omojo komitet o 
pirmininkas Nikodemas še du ikis, sekr etori us Antanas Vent eris. 
Valsčiaus daboklėje dvi kameros buvo prikimš to s žmonių. Iš j11 
pažinojau šiuos: senį Kavaliauską, agronomą; Balninkų apylin 
kės pirmininką Praną šeduikį; valsčiaus vykdo mojo komitet o 
sekretorių Antaną Venterį, komjau n imo orga ni zacijos sekretoritĮ 
Stasį Latvį , K:azokiškitĮ apylinkės pirmininką Antaną Latvį, Bal
ninkų apylinkės sekretorių Jankelį Treibišą, dvi Sapiraite s, senį 
Joną Latvį, dvaro darbininką Petrą Vikužį. VLK:JS narį Leizerį 
Bušnerį. 

Birželio pabaigo je įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Bal
ninkų dvarininkas Jonas Steikūnas, baudžiamojo būrio vadas Juo
zas Sibaila, policij os nuovados viršininkas P etra s Stumbras, ša u
lys Povilas Juočepis, šaulys Viktoras Auk št uoli s. Pasit a rim as vy· 
ko vakare, o naktį visus nu rody tu s asmenis Valų mi ške, 5 km 
nuo Balninkų, sušaudė. 

1941 metų rugpiūčio mėnesį Steikūnas ir Sibaila Balnin _k1/ 

mokykloje surinko šauli us. šibaila pasakė: .. Mes savo uždavini 
atlikome - padarėme tvarką, išgaudėme visus ko muni stus ir ta· 
rybinius darbuotojus. Siuo metu tu rime persekioti kiekvieną da_r 
išlikusį komunistą ar tarybinį aktyvistą, pranešti apie ju os _po_li· 
cijai, o dabar gyvenkite namuose ir ramiai dirbkite , be t bukite 
pasiruošę". 

1944 metais , kada atėjo Tarybų valdžia, Sibaila iš ttĮ pačit! 
šaulių suorganizavo gaują ir pasitraukė į mišką. 

ADSR fondas, r. 76, l. 118-119. 

• URBONAVICIUS Stepas, Jurgio, gi mes 1897 m. Ukmerg~s ra J ., Zemal tkleml o ap' 
Antalau šio k. Buv . ša ui) 'S. 
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Nr. 250 

Iš liud ininkės P . V IK:UZ IENf:S '~ parodymtĮ 

1949 m. vasario l l d. 

1940 metais mano vyras P et ras gavo iš Tarybų valdži os neto
li BalninktĮ 5 ha žemės. Mes nupirkome iš buožės J ono Steikūno 
pusę namo ir apsigyvenom e Balninku ose . 

Vokiečiams užėmus miestel į. okupac i nė valdžia atėmė iš mū
SLĮ žemę ir grąžino J onui Steikūnui, o man o vyrą sušaudė. Aš 
likau su trim mažais vaikais, gyvenau ten pat ir dirbau pas buo
žę Steikūną. 

194 1 m. liep os 6 d., ank s ti rytą, pas mus atėj o BalninktĮ 
miestelio seniūnas Vladas širvinskas, mokytojas Ju ozas šiba il a, 
buožė P ovilas Juočepis ir policinin kas Bron ius Steponavičius. Ji e 
pareiškė darysią mūsų namu ose kratą, tači au dėl ko, nepasakė. 
Jie paėmė vi rve s, pavalkus , vadžias, kuria s anksčiau buožė J onas 
Steikūnas buvo davęs mu ms naudotis. Suėmę vyrą, nuvedė į bu
vusio Balninkų valsčiaus vykdomoj o komi te to patalpas, kur jį 
su kitais tarybiniai s ir parti niais aktyv ista is išlaikė t r is paras. 
1941 m. liepo s 9 d. juos, 13 žmonių, tariamai išsiuntė į Ukmergę, 
tačiau iš tikrųjų tą dieną visus sušaudė Zemaitkiemi o va lsčiuje, 
Valų miške. 

ADSR fondas, r. 110, l. 121-12 2. 

KAVARSKE 

Nr. 251 

Iš liu dinink o K. 1\ilAZEI K:OS ** parodymų 

1964 m. sausio 14 d. 

Penktą ar šeštą karo dieną Kavarskas vokieči tĮ kariuomenės 
buvo okupuo tas. Dar iki to laiko mi este buvo s uorganizuotas ir 
veikė g inkl uotas būrys, kuri am vadovav o buvęs karininkas Sim
kė. Ji s gyve no kažkur kaim e, Kavar sko valsčiuje. 

šis būrys apšaudė Kavarsko mokyk loje stovėjusį Tarybinės 
Armijos dalinį, atstatė kai kurias buržuazinės santvarkos įstai
gas. Buv o atkurta valsčiaus savivaldybė, kur iai ėmė vadovauti 
buvęs viršaitis K:alibat as. Būrys turėjo savo būstinę . Būrio vadas 

k • Vll(UZIENE Paulin a. Jur gio , gim us i 1901 m. Ukmergės raJ., Zclvos ap. , Ra sallš · 
lų k. 

•• MAZEll(A Kazys, Juozo , gim~s 1009 m. l(rcllng os raj ., l(arteno s ap ., Abakų k. 
1919 m. ta rybinio teismo nute is tas. 
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Simkė mane paskyrė policijos 'nuovados viršininku , ku riuo jau 
esu buvęs . 

Pri simenu, antrą karo dien ą Kavar ske bflrio da lyv ia i žvėr i š. 
kai nužudė Ukmergės . milicijos viršininką _Zilailį . Y (et iniai gv. 
venlojai kalbėjo, kad Zilait is, jodam~s. arkltu ~~ykscnĮ kryp lirni 
pas kažkokius criminaičius, kelyje sus1t1ko su buri a dalyviai s, ku. 
rie jį atpaži no~ iškratę rado pistol etą, nu sivarė į švent os ios pa. 
upį ir netoli Kavarsko nužudė. 

Praėjus kelioms dienoms po s10 įvykio į Kavarską pas mane 
buvo atvykus i viena moteris ir aš su ja kalbėjausi. Ji ieškojo Zi
l a ičio ir jau buvo sužinojusi, kad ji s nužudytas. Aš supr atau, kad 
ji yra Zilaičio žmona ar arlima giminaitė. Aš pat virtinau, kad 
2. i laičio gyvųjų tarpe jau nėra. Tada ji laba i susijau dino, ėmė 
verkli , ir daug iau su ja ka lbėtis nebegalėjau. 

Taryb inės santvarkos meta is Kavar sko bibliot ekos vedėju dir
bo Lazauskas. Jis buvo šlubas. Į Kavarską atv yko iš kitur. Vo
kiečių okupacijos pradžioje jį suėmė. Mačiau, kaip jį va lsčiaus 
patalpose mušė per veidą bf1rio dalyviai. Po kelių diemĮ sužino
jau, kad Lazauską sušaudė. Sklido kalbos, kad jį likvidav o bu
vęs varpi ninkas Gudėnas. Pirmomis vakiečių okupa cijos dieno
mis buvo nužudytas ir buvęs Kavarsko valsčia us komj aunimo 
sekretoriu s, kurio payardės nežinau. 

Būrio dalyviai buvo suėmę ir uždarę į daboklę da ug žmonit). 
Man buvo pavesta apklausti suimtu os ius. Pastebėj au , kad dau
gelį jų suėmė, esant asmeniniams nesu tarimam s. Suėmė daug 
naujakurių. keletą komunistų. 

Pirmą karo savaitę į Kavarską atvažiavo vokiečių dalinys. 
~an _buyo pranešt~,. kad ji~ apsupo daboklę. Ten nuėj ęs parna· 
c1au JUOS varant buq vynĮ ir dvi moteri s - Savinskienę ir buvu• 
si~ Kavar~ko ~ku_šerę_ žydę. Man pasisekė susikalbėti, kad jie at
~~1s_t_ų_ Savmsk!e~es sunų ko~jaunuol į, agronomą Survil ą ir tre• 
c1ąJĮ Jauną vaikiną. Juos grązinome į dabokle. Kitus nuvarė prie 
l a i svamanių ka pi nių ir ten sušaudė. • 

Kiek vėliau į Kavarską buvo atvažiav usi civ iliškai aps irengu· 
sių žudikų grupė. Kalbėjo lietuviška i. Jie man sakėsi esą iš Kau
~o, ka? šaudę žydus Ukm~_rgėj ~ ir ~!esiktĮ miestelyj e, o daba_r 
saudys1ą Kavarske. Tą pac1ą dieną Jie surinko žydus vyrus 1r 
juos sušaudė kažkur kaime. 

ADSR fondas, r. 143, l. 29-33. 

;mo 

PABAISKE 

Nr. 252 

Iš liudinink o V. MIK ESKOS * parod ymtĮ 

1958 m . spali o 31 d. 

Ukmergės kalė jime tarybini LĮ pi li eč i tĮ nenaik ino, lačiau daug 
kaliniLĮ išvežė už mies to ir sušaudė. Man karta teko da lyvaul i ta -
rybinius piliečius kari ant. · 

Praėju s porai savai č iLĮ nuo karo pradžio s. dar tuo metu bu
vo girdėti nuo Dau gpilio pabūk i t) šūviai, rytą į Ukmergės kalėji 
mą atvy ko Vaclovas Deveikis su sa ugumo policijos darbu otojai s 
Paškevičiumi, Veselka ir kitai s. Noriu paa iškinti, kad bur žuazi
nės sa ntvarkos metai s Deveikis buvo pat s turtincriausias Ukmer
gėj e žmogus. l 940 metų birže lio mėnesį Deveikių še ima ka žkur 
pabėgo. Ukmergėj e Vac lovas Deveikis pa s irodė pirmomis karo 
d_ie~om_is. Pa~įstamiesiems gyrėsi, kad buvo pabėgęs į Vokietij ą 
1r Į Lietuvą išmestas su desa ntu. Ji s turėjo didelį auto rit eta vo

kiečių karinės admini stra cijos ir gestapo ta rnautoj LĮ tarpe, ;;.erai 
mokėjo vokiečių kalbą. b 

Kaip jau minėjau, Deveik is, atvykęs su saugumo polic ijos dar
buotojais , kalėjimo viršininkui Pranui Kuzmickui įte ikė 120 žydLĮ 
sąraš~ ir susikalbėjo ju os nuvaryti į kalėjimo pagalbinį ūkį, 
esantĮ 5 km nuo Ukmergės (anksčiau tas ūkis vadinosi Ant aka l
nio II palivarku). Be to, jie iš anksto susitarė tuos žmones su 
naikinti. Man apie šį suokalbį pranešė ka lėjimo viršininkas Kuz
mickas. I<iek atsimenu, šią operaciją ruošė lab ai s laptai, nes pri eš 
tai vis iems kalėjimo tarnautojams davė pasira šyti pasižadėjimą 
grie žtai laikyti pas l aptį. Suimti esiems buvo paaiškinta, kad juo s 
vary s tvarkyti daržtĮ. Kuzmickas užmaskavimo tiksl ais liepė pa
:uošti daug kastuvų. Apie ketYirtą valandą vakaro buvau i šėj ęs 
Į miestą. Grįždamas į kalėjimą, sutikau varan t suimtu os ius. Ka
lėjimo kieme pamačiau prižiūrėtoją Rudomanską, baigiantį skai
čiuoti ir krauti į vežimą kast uvus. Iš viso buvo pa imta ap ie 60 
kastuvLĮ . Su juo nuvaž iavau į paga lbinį Ltkį. Ten radome atvarytu s 
suimtuosius, sa ugomus kalėjimo prižiūrėtojLĮ , policininkLĮ ir sau
gumiečiLĮ. Kiek atsimenu, motery s buvo uždarytos į svirną , vy
rai, rodos,- į namą, skirtą kalini ams la ikyti. Paga lbini s ūkis bu
vo apsuptas policininkų maždaug pusės kilometro spinduliu. Ten 
?Ūdamas supratau, kad žydtĮ tautybės piliečius kars . Vieno klo
Jimo šone buvo atplėštos leritos ir iškasta duobė. Kieme komanda
vo Deveikis. Man Deveikis pasiūlė karti. Aš jam paaiškinau, 
kad esu fiziškai s ilpna s. Iš tiknĮjtĮ, tada jaučiausi labai bloga i. 

• MIK ESKA Vlada s. Ju ozo, glm~s 1907 111. Anykščltt ra J„ Traupio ap ., M kkii nl š· 
kh1 _k. Duv . ša uly s Ir t a utinink as. Vokiečių fašls h1 okupa cijos melai s - Ukmergės kalėJI· 
mo ukvcdy s. 19-19 metais tary bini o tei smo nulei stus. 
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Kuzmickas tai patvirtino, todėl ~m~. joki~Į parei gf n~pavedė. Va. 
. d'. t liuko naktĮ uzeJau Į namą, rnnam e gyveno 

~aredse eJauy a_n su~an girdint Deveikis instrukt avo I<uzmicka 
uz~ve ysSksu ~e1maV. ale1·ka Motu~a ir Giedraiiį , kaip reikia kar(1' 1gma omma, ., · . · . ·k· · · y .• · 
S k. • k d •Y edant iš pastato sU1mtuos1_us, 1 e_, _ia J 1~ms uznsti 

:-se, Gi~d~j~~v ir kaip Deveikis aiškino, Jog _re1k1a_ prieš !~ariant 
a k

1 
.- t· 1 Į. pasmal'rę tada auka apsvaig sta ir lengviau su su 1rs 1 ran <a , , 

Kaltinamasis P. Medišauskas rodo daržinę, kurioje buvo kariama 

1 9 5 8 m. g r u o d ž i o 1 1 d. 

ja susitvarkyti. Būdamas.y lauke mači~~ .. kad ka_rt! ved~i~jo po 
vieną žmogų. Iš pastato 1svesdavo kaleJ1mo administracin e~ da• 
lies darbuotojas Norbertas Butvilas. Jis buvo įsigėręs iry dam~v? 
rusiškai dainas apie I<atiušą, tik iškreiptas. Pa gal sąrasą kv1ete 
po vieną ir perdavinėjo Deveikiui, Kuzmickui, Motuzui ar~a V~
leikai, kurie pakaitomis vedžiojo pasmerktuosius užrišt omis aki
mis į korimo vietą. Naktį užėjau į namą, kuriame gyven o ūk~e
dys su šeima. Išgirdęs šūvį, išbėgau į kiemą. Pamači a u Kuzmic
ką ir Motuzą, vedančius miesto savivaldybės kasininką Goldbe!·gą. 
Pastara sis neleido užrišti akių. Iššovė Motuzas, matyti, nore~~
mas jį pagąsdinti. Aš mačiau į klojimą užeinančius Deve1~1, 
Kuzmicką, Paškevičių, Zamauską, Giedraitį, Skominą, Povilą 
Medišauską, Motuzą, Valeiką, Sopį. 

Anksti rytą, priėjęs prie duobės, pamačiau suverstus p~k_ar· 
tuosius. Duobę užkasinėjo didelė policininkų grupė. Kart! J8~ 

buvo baigę. Gerai atsimenu, policininkui Varnui kasant pas~da~e 
bloga, ir jis vėmė. Deveikis kieme visus vaiš ino savo atveztąia 
degtin e, rodos, namine. Aš negėria u, nes, kaip sakiau , buvau 
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~ilpnas. Girdėj_au, k~j k?ri~ai dali~osi sa~o įspūdžia i s. Jie pasa• 
,<oJo,_ kad. k~n ~nt ~z v1:'-'.es ~en:ipe De~e1kis, I<uzmickas, šopys, 
Vale1ka. F~lc~n~ .<?1edra1bs b_knno kanamųjtĮ pulsą. Zamauskas 
durtuvu pnba,~,~~J o tuos, kurie dar buvo gyvi. Medišauskas man 
tada sake, kad 1r JIS koręs. 

Iš viso įie _Pakorė 70- 8~ žy~ų tautybės piliečių*. Visi jie bu
vo_ Ųkmerge~ 1r qelv om1 m1estel10 gyventojai**. Iki aušros nesu
speJo. P?karb ke_Ii9 m_oter~ su n:t~žais vaikais ir kel ių vyrų. Juos 
wupem1s ~uvare Į P1v?111Jos m~ską ir sušaudė. Varė į šaudymo 
vietą Med1sauskas, šop 1s, Skommas, Giedraitis I<uzmickas ir kt. 
Ji~, ~at yt, ir_ š~ud~. Varant y antrą ir trečią grupę šaudyti, aš, po
\icmm_kas_ Sme~ka 11' d?r ~azkas trečia~ nuėjome namo. Giedraitis 
ir Sop1s !Jko susaudytųJų rubams parvezti. 

ADSR fondas, r. 139, l. 129-132. 

LR 
VRM 

Nr. 253 

Ukmergė, 1941 m. liepos 8 d. 

Valstybės saugumo policijos 
Ukmergės rajono 

Viršininkas 
Ukmergės kalėj imo viršininkui 

[R ezo liu cija ) 
Vokiečiu karo komendan

. to žiniai 
1941 m. liepos 8 d. 

P. l(uzmickas 

Pag al pridėtą išvardintą sąrašą*** vi
sus kalinius, laikomus Tamstos žinioje, 
prašau perduoti Lietuvių aktyvistų fron
lo štabui. 

Pr iedas: 114 kvotų su daiktais ir 
žmonėmis. 

Valstybės saugumo ir 
krimina linės policijos 
Ukmergės apygardos 

viršininkas 
(Parašas neįskaitomas] 

Lietuvos TSR CVA, i. 926, ap. l, b. 1616, l. 170. Originalas. 

• Ukmergės r aj. , Pašilės ap., .. Rytojaus• kolūkio teritorijoje 1958 m. gruodžio 11 d., 
atkasu s duobę buvo ras ti 88 žmonių palaikai. 

•• Gydyto ja's Borisas Palkinas, mokytoja Orlinalh!, advokatas B. Gotombas, banko 
buhalt eris Meizelis, siuvėjai l(oganas, Sulmanas Ir kt. 

••• Sąrašas neskelbiamas. 
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ZELVOJE 

Nr. 254 

Zelvos policijos punklo 
Vedėjas 

Zelva, 1942 m. birže lio 23 d. 

Nr. 362 

Ponui Ukmergės apskrities virši ninkui 

Pildydamas Tamsto~v-194_2 m. vbalandži o 9 vd. rezol i~ciją ant 
pil. Marijonos Mackev1c1enes prasymo, pranesu, kad Jos vyras 
Balys Mackevičius )941 m. l_iep~s 2ą d. dra~_ge su k~liais žydais 
partizanų buvo susaudytas ,r v1en0Je duobeJe su trim ar ketu
riais žydais užkastas. 

Minimas Mackevičius komunistiniame veikime pasi reiškęs ne
buvo, buvo katalikas, lankė bažnyčią, tik jo sūnus Napo leonas 
buvo Zelvos valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininka s, kurį par
tizanai buvo a reštavę ir padėję į Zelvos va lsčiaus arešti nę, bet 
iš ten jis pabėgo. Pabėgus sūnui, buvo suimta s tėvas Balys Mac
kevičius, laikomas areštinėje ir vėliau su žydais suša udytas. 

Iš policijos pusės kliūčių iškasti l avoną ir palai doti kapinėse 
nėra, bet sunku bus surasti tarp ke l iLĮ žydų. 

Pri e d a s *: prašymas. 
A. Gerdžii i.nas 
Punkto vedėjas 

Lielu\'Os TSR CVA, f. !Oi?, ap. l, b. l, l. 216. Patvirtin tas nuorašas. 

Nr. 255 

Ponui Ukmergės apskrities virš ininkui 

Zamarienės Elenos, gyv. Ukmergės aps., Zelvos vis., Dauba
riškių miške, 

[R ez oliu c ija ] 
Zelvos nuovados 

viršininkui 
P!a š~u. ned~ryli kliūčių 

p_rasytoJa~ apsigyventi jo
s,_os . prasyme nurodytoje 
v1et0Je 
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1941.!X.12 
Vitkus 

Ukmergės apskrities 
viršininkas 

• Byloje nėra. 

Prašymas 

V ~ano vyras Ju ozas Zamara kaipo be
z~m1~ prie bolševiktĮ buvo gavęs Zemail
k1~m10 vis., Felinkos vienkiemyje 8 ha že
mes sklypą. š. m. birželio 27 d. užeinant 
vokiečiams, mano vyrą nušovė par tizanas 
ivlykolas Zadlauskas ir vien tik dėl to, kad 
velioniui mano vyrui Juozui Zamar ai bu
vo duota,;; s½lypas iš jo tėvo Karo lio Za_~
lausko zem:~· (Dėl nužud ymo vyro 1~
kelta baudz1amoji byla per Ukmerges 

20 Masinės žudynės Lich l\'Oje 
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kriminalinę policiją .) Zadlau~~a s, nu žu. 
dęs mano vyrą, m.ane su š.eš1a1s vaikai s 
iš žemės sklypo 1r trobesių sauvališkai 
pašalino ir. aš p~iver sta ~;1v:au s.~ savo 
vaikai s aps1gy~enti D~ubar1sk1ų m1ske po 
atviru danaum1, kur ir dar gyvenu. Zad. 
Jauskai ma;e. su šei~a. apš~ukė vJs?j. apy. 
!inkėj komuniste, ta~. k1ekv1enas ~~1~1nkas 
bijo mane be valdz1os orgamĮ zm1os su 
vaikais priimti į butą. Dab ar noriu apsi
gyventi 2elvos valsčiaus . Bastūnų kaime 
pas Antaną. Legu~ką, k_uris ~an~ ... priimti 
į butą sutinka, tik re1kal auJa 1s manęs 
pristatyti iš policijos bei valsčiaus savi
valdybės raštą, kad tam nėra iš jų pusės 
prieštaravimų. Tuo reika lu kreipiau si 
į Zelvos policiją ir valsčiaus savivaldybę, 
bet jie mano prašymo nebeklauso ir at
meta. Tokiu būdu, aš su savo mažai s vai
kais priversta esu sk ur sti ir gyventi miške 
po atviru dangumi, kas dabar, atšalu s 
orui, nebeįmanoma, ir mane su vaikai s 
laukia pražūtis. Giminių, pas kuriuo s ga
lėčiau apsigyventi, neturiu. Todėl pr ašau 
p. viršininko skubaus parėdymo, kad man 
būtų leista apsigyventi Zelvos valsčiaus 
ribo se. 

1941.IX. l 1 E. Zamarienė 

Pil. Antanui Leguckui, gyv. Zelvo s vis., 
Bastūnų k. 

1941.IX.16 
Nr. 304 

Pr~neš~a, kad apsigyventi pil. Elenai 
Zamanene1 su savo šeima Ukmergės aps., 
~e\yos vis., Bastūnų k. pa s Tamstą iš po· 
ltc1Jos pusės kliūčių nėra. 

[Parašas neįskaitomas] 

LietuYos TSR CVA, f. 1077, ap. l , b. 6, l. 1_ 2. 

Poli cijos nuovados 
Viršininkas 

Nr. 256 

1941 m. rugpiūčio 22 d. 
Nr. 70 

P onui Ukmergės kalėjimo viršininkui 

125 Zelvos mie stelio gyventojus žydus siunčiu Tamstos ž i
nion ir prašau ju os lai kyti kalėjime Valstybės saugumo ir krimi
nalinės policijo s Ukmergės apygardos viršininko žinio j. 

Pr i e d a s *: sąrašas. 

A. Gerdžiūnas 
Nuovados virš ininkas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1077, ap. l, b. 3, l. 68. Pat virtintas nuorašas. 

Nr. 257 

Zelvos policijos viršininkui 

[R e z o l iu ei j a] 
Maželis Petras įspėtas 

ir sudraustas, kad dau 
giau tokių veiksmų ne
bedarytų, nes parti za nai 
kaipo toki e jau nebeeg
zistuoja. 

1941.Xll .30 
A. Gerdžitinas 

• Priedas neskelbiamas. 
•• Taip dokumente . 

Karoli o Ziedelio, gyv. Zelvos vis., 

Dvareliški ų k., 

Pareiškimas 

Atsitraukus rusams ir užeinant vokie
čiams, Petras 1'\aželis atėjo iš lauko pu
sės, užėjo mano klojiman, paskui t va rtan 
kažko ieškodamas , ant galo dar užėjo ir 
gryčion; manęs neradęs, paklausė mano 
žmo nos, ar nėra čia pas jumis Vlado Ru
doko, ir išėjo. Toj pačioj dienoj, vakare, 
atėjo pas mus Janė Pleskytė ** ir pranešė, 
kad Maželis ieškojo ne Rudok o, o ma
nęs - Ziedelio, su tikslu nušauti, ir pata
rė man slėptis, nes Ma želis labai karš
čiuojasi. Kitoje dienoje atvyko pas mane 
Marij ona Ziedelienė ir tu oj pranešė, kad 
slėptis, nes Maželis sako, kad vis viena aš 
jį nušausiu. Praėjus apie tris savaites, vie
name šve ntadi eny je netikėtai Maže lis 
įpuolė į man o butą, laikydamas vieną 
ranką kišenėje, būk tai brauningą, ir įsa
kė, kad aš ryt oj nuvykčiau į ZelYos poli-
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cijos būstinę. V ~~s. jo įpu~li1~1as parodė 
mums mirties seselĮ. Su Mazeltu tada bu. 
vo atvyke~ ir Stas_ys Val!~u~a,_ gyv. Miš
kiniškitĮ vienk!emyJe, b_et J 1s Į v1~ų. nebuvo 
įėjęs, 0 stovėJo ant kiemo_. Mazel1s užei
davo dažnai pas PleskenĮ * vakaru oti ir 
vis šaudydavo, o kai užvažiavo su vokie
čiu, tai ant gatvės prieš mano gryčią pa
leido apie dešimt šūvių, nuo kurių pra
dėjo klykti visi mano vaJkai ir_ žmona~. Vė
liau būnant mano zmona1 val sc1aus 
valdyboje ir prieš viršaitį, Maželi s pasa
kė: ,,Džiaukis, kad aš jo nenupy škinu , tu 
jau jį seniai būtum apkasus". šį Maželio 
posakį girdėjo Talučių seniūnas Petniū
nas, antras - Zelvos miestelio gyv. Brat
kauskas, Uršulė Kunavičienė, Karal iškių 
mokytojo žmona ir kiti. 

Remiantis išdėstytu , nuolankiai pra
šau pono viršininko padaryti žygį, kad 
Maželis nebebaugintų mūsų sušaudymu. 

K. Ziedelis 

Dvareliškiai 
1941 m. rugsėjo 23 d . 

Lietuvos TSR CVA, f. 1077, ap. l, b. 3, l. 185. Originala s. Rankra štis. 

2EMAITKIEMYJE 

Nr. 258 

Iš V. STEPONAVICIAUS ** parodymų 

1946 m. kovo 21 d . 

. Prasidėjus karui, buvusius šaulius pakvietė atvykti pas kari
ninką Alfonsą Putną, gyvenusį Zemaitkiemio dvare. Susirinko 
18 žmonių. 
. M_es _sui~inėj?me _besitraukiančius Raudonosios Armijos k~

rws 1r swnteme JUos Į Ukmergę. Ginklus atimdavome kad gale
turne apginkluoti savo būrį. Iki 1941 m. birželio 28 d.' visas mū
sų būrys buvo apgink luotas. 

• Taip dokumente . 

.. •• STEPON AVICIUS Vytautas, Juli_aus, gimęs 1916 m. Ukmergės raj ., Vidl škill mles
teiYJe. Buv. šaulys. 1945-1946 m. nac1ona1Istų gaujos veikusios Ukmergės aps dal yvis ( .. Vytenio" slapyvardžiu). ' ·• 
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Mes t~ojau pradėjo~e suiminėti partin ius ir tarybinius akly
visl~s. As ~alF~vau su1ma.~t ~~maitki~mio valsčiaus vykdomojo 
!<0m_1tc_to_ p1'.m1m_nk~ ~apoc1ų v!s. Val tunų vienkiemio; paruošų 
Įgal!obnĮ,_ d1rbusĮ ~1es 1 kų valsc1u1e; BerzgainitĮ kaimo gyventoją 
Povilą_VL1ubecką_; f1~an~tĮ _ag~ntą iš ValtĮ vienkiemio; Joną Sal
čiūną 1s Va l ų v1enk1em10 ir kitus. Juos išsiuntėme į Ukmergę. 

,\DSR fondas, r. 15, l. 126-127. 
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UTENOS APSKRITYJE 

UTEN OJE 

Nr. 259 

utenos apskrities . .. Utena, 1941 m. liepos 13 d. 
Saucrumo ir kriminalinės pohctJOS 

0 

Viršininkas 
Nr. 5 

Utenos apskrities policijosy. . y •Y• 

nuovadų bei punktų viršininkams ir valsc1ų virsa 1c1ams 

Prašau apie įvykius (špionažo, ; _abotažo~ gadini'!1~s. į:engimtĮ 
ir visokius kitus) siųsti man praE1es_1mu~ ra~tu ~eatid e_lioJa~t. . 

Reikalinga stropiai sekti bolsev1ku?J~~tĮ g_a1valą 1:. taip pat 
gandų skleidėjus. _Kada_~gi ga?ydų ~!de1deia_1 _v1su?me:1eie dru~?
čia jau į normalias vezes griztanc1ą padetĮ, re1kalmga su Jais 
koYoti griežčiausiomis priemonėmis. . . . 

Išaiškinus asmenis, kurie kenkia esama, tvarka, bet kuriuo 
būdu, tuojau sulaikyti ir pristaty~i su_ kvota m~n. . .. 

Būtinai prašau siųsti man k1ekv1eną savaitę mforma c1Jas apie 
padėtį Tamstos nuovados ar val sčiaus ribose. 

Osevičius 
L. e. virši ninko p. 

Lietm·os TSR CVA, f. 715, ap . l, b. l, l. l. Spausdinta hektogra fu. 

ANYKšCIUOSE 

Nr. 260 

Iš liudininko V. BUTENO * parodymų 

1951 m. birže lio 7 d. 

Rodos, birželio 23 d., nenorėdamas likti vokiečių okupuotoje 
teritorijoj e, bandžiau evakuotis į Tarybų Sąjungos gi l umą, tači au 
nuo Latvijos pasienio buvau priverstas grįžti į Anykščius , n~s 
visus kelius vokiečiai buvo atkirtę. Apie liepos mėnesio pradžią 

• BUTENAS Vladas, Adomo, gimęs 1906 m. Mol~lų raJ., Alunlo s ap ., Pi ešlškhi k. 
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netoli Anykščių mane sutiko du ginkluoti baltaraiščiai sulaikė ir 
paklau_sė, _kas e~u. Iš~irdę_ 1:1ano_ ~~vardę, atsakė, kad jiems as 
esu re1kalmgas ir nu~~"'..~d~ Į pohc11os nuovadą, kur padarė kra
t ą. Tie paty_s baltara! s~ia1 nuvarė mane į areštinę, Dariaus-Gi
rėno g., ša lia dabartines spaustuvės pastato. Vedant mane, iš 
kažkur išėjo Balys Kučauskas. Pamatęs mane, jis pasakė: ,,Dar 
vieną niekšą pagavome" ir pradėjo mane mušti šaut uvo buože, 
sukruvin o. Atvedę mane į areštinę, baltaraiščiai išvarė iš ten du 
žydus - Z~melaną, antrojo pavardės nežinau. Juos sustatė prie
kyje manęs, vieną po kito. Kučauskas pasakė: ,,Bolševikams ir 
žydams sušaudyti gaila trijų kulkų, užteks ir vienos" ir šovė iš 
šautuv o. Zamelaną nušovė, o manęs ir stovėjusiojo prieš mane 
kulka nepalietė. Kučauskas, pamatęs, kad esu gyvas, smogė man 
šautuvo buože, ir aš pargriuvau . Gulėdamas mačiau, kaip ša lia 
manęs likusiam gyvam žydui Kučauskas liepė atsisėsti ant nu
šautojo ir reikala vo bučiuoti šautuvo vamzdį. šiam prisilietus 
prie vamzdžio, Kučauskas užsimojęs šautuvu išmušė jam dantis. 
Mane įmetė į daboklę. Kas buvo toliau, nemačiau. Kitą dieną 
pasijutęs geriau, pamačiau, kad kartu su manimi kalinami Ma
tas Soroka, Juozas Liubartas, Vladas Butkevičius. Dvyliką dienų 
buvau sargybos priežiū roje, vėliau mane nugabeno į Utenos 
arešto namus, iš kur po trijų savaičių paleido. 

ADSR fondas, r. 43, l. 17-19 . 

l 

' l 
l 



ZARASŲ APSKRITYJE 

ZARASUOSE 

Nr. 261 * 

Kauno komendantūra 
Nr. 1133 

Kaunas, 1941 m. liepos 17 d. 

Leidimas 

Zarasų apskrities valymui nuo komunistų leidžiama kpt. Po
čebutui nuvežti ginklus ir juos laikyti Apsaugos batalione. 
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Pulkinin kas 
Kauno komendanta s 

Leitenantas 
Adjutant as 

Lielu\'Os TSR C\'A, f. 1444, ap. l , b. 10, l. 22. Nuorašas. 

Zarasų baltaraiščia i rikiuotėje 

1 9 4 1 m. l i e p o s m ė n. 

• Dokumentas vokiečių Ir lietuvių knlba. Skelbiamas lik lleluvlška s tekstas. 

Nr. 262 

ZarastĮ tautinės apsaugos 
Rinktinės vadas 

1941 m. rugpiučio 5 d. 
Nr. 841 

Įsakymas 

Kas be atitinkamų va ldžios organų leidimo su ginklu pereis 
Zarasų apskrities ribą, tas vietoje bus sušaudytas. 

Kas pereis ir su valdžios organų leidimu, bet nepraneš vietos 
valdžios organams, tas bus sulaikytas ir pristatytas vietos ko
mendantui . 

Kiekvienas paklydęs ar vykstąs su reikalu pareigūnas, per
ėjęs per Zarasų apskrities ribą, turi vietos valdžios organams 
prisistatyti ir išaiškinti atvykimo tikslą. 

P a g r indas*: Utenos orlskomendanto ** įsakymas. 

Kpt. Počebutas 
Rinktinės vadas 

, 
'•.J 

Lietuvos TSR CVA, i. 1106, ap. 2, b. 14, l. 48. Spausdinta hektografu. 

ZarastĮ apskrities 
Policijos vadas 

1941 m. spalio 21 d. 
Nr. 1500 

[R e z o l iu ei j a] 
Pr anešti, kad Sapno

vienės sku:1das dėl atim
lų daiklLĮ sugrąžinimo ne
bus palenk intas, nes ne
žinia, kas iš jos tuos 
daiktus atėmė. Jos vyras 
buvo komunistas , jį par
tizanai sušaudė, tad te
gul jo nebeieško. Galėjo 
s~dėti namie, tai daiktų 
nt~k~s nebūltĮ atėmę. Per
speli Sapnovienę, kad 
daugiau jokitĮ skundų ir 
~ymtJ nerašinėhĮ, nes 

Nr. 263 

Ponui apskrities viršininkui 

Raportas 

Pri statau U,·ejos Sapnovienės prašy
mą ir pranešu, kad pagal duotą Sapno
vienės prašymą p. Utenos karo komen
dantui skundą yra pravesta kvota ir da
viniai pravesti p. komendantui mano 
raštu 1r. 1210. 

Be to, paa iškinu, kad Vasylius Sap
novas priklausė KomunishĮ parlijai, buvo 
pabėgl!s su šeima kartu su atsitraukian
čiais bolševikais iki Breslavo, bet, vokie
čiams užkirtus kelią toliau bėgti, grįžo 
atga l. Jį su šeima buvo sulail<.ę l enkų 

• Byloje nėra. 
•• Ortskommnndant (vok.) - vietos komendantas. 

313 



jai niekas negali patikėti. 
Geriau tegul dirba savo 
darba ir nebelaukia dau
giau ·bolševikų. 
1941 m. spalio 24 d. 

L. Gumbinas 

artizanai Miežanų miest e_ly ir alėrnė 
P_ u daiktus o juos paleid o. Vykstant 
VIS s ' l "k" -per Turmantą , juos su at ~y 1:1.ustl partiza-
nai ir pristatė į Zarasus, 1s c1a zrnona su 
vaikais buvo paleis~a namo, o Va~ylius 
Sapnovas buvo p~rttz~nų varo mas Į De
gučius kvot~s . r~1kala1s, ?e~ pastar asis 
kėsinosi pabegtt tr sargybinių buvo nu-
šautas. 

p r i e d a s *: 3 lapai. 

V. Tamošiūnas 
L. e. policijos vado p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 1106, ap. l, b. 90, l. 322. Originalas. 

ANTALIEPHJE 

Nr. 264 

Iš V. JANAUDZIO ** parodymų 

1950 m. balan džio 22 d. 

1941 metų liepos mėnesį su Kaziu Vaikučiu , Lionginu Zaka
rausku ir Stasiu Juškėnu sušaudžiau tris Antalieptės valsčiaus 
komjaunuolius: Kirilą ir Ivaną Orlovus ir Naujasodžio apylinkės 
pirmininką Petrą Gaigalą. 

I(irilą ir lvaną Orlovus, Gaigalą, Ananijų Kolesnikovą suėmė, 
vokiečiams okupavus mūsų vietovę. Juos ilgą laiką saugoj o Juo
zapavo dvaro rūsyje. !(artą dieną mane, Vaikutį, Zakarauską ir 
Juškėną iškvietė į mūsų būrio štabą. Būrio vadas Zava dskas nu
girdė mus degtine, apginklavo šautuvais ir liepė brolius Orlovus, 
Gaigalą ir Kolesnikovą nuvesti į mišką ir sušaudyti. Zavad skas 
I(azį Vaikutį paskyrė mūsų vyresniuoju. Iš štabo nuėjome į Juo
zapavos dvarą, l km nuo Baltriškių kaimo, paėmėme broliu s Or· 
lavus_, __ Gaig~~ą, Kolesnikovą ir nuvarėme juos plentu miško link. 
Nepneius m1sko, Vaikutis liepė suimtiesiems pasukti dešinėn, ta
~iau _ji_e n~paklau_sė i~ ėj~ keliu toliau. Tada Vaikutis liepė mum~ 
~au_tt Į su1mtuos1~s 1r ~irn:i_:is . pradėjo .. Suimtieji pa sileid_o bėgti 
Į ~1sa~ puse~, yta~1au. tn~ _1s JŲ - brolius Orlovus ir Gaiga lą -
nusoveme. As sov1au Į Ktrtlą Orlovą. I<as jį nušovė nežinau, nes 
kel_is ka_rtus_ šovė_ ir. Lio~~inas Zakarauskas. Anani]ui Kolesniko· 
vu1 pas1seke pabegl1, tac1au kitą dieną jį sulaikė ir nušovė De-

• Pri edas neskelbiamas. 
•• JANAUDIS Vytautas, Adomo, gimes 1920 m Zar j B "bl Pašerinės k. 

Suimant dirbo Panevėžio melioracijo s stotyje apskatilnlnk~~ų ra ·• 81 ų ap., 
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gučių baud~jai: T~ pa~ią 9ieną Vaikutis Degučių valsčiaus gy
ventojams ltepe uzkasb susaud ytLĮjLĮ lavonus. 

1941 ~et~Į :ugpiučioy mėnesį su Antalieptės baudėjais dalyva
vau m~s1ska1 saudant zydtĮ t~~tybės piliečius Savičiūnų miške. 
šaudy~t atvy~o. ZarasLĮ apsknbes valsčių baudžiamieji būriai ir 
vokiečių ~pec1a_l1?s komandos. Iš Antalieptės buria šaudė tik ke
li, i~ kui:1~y~ns 1~enu Za_va_d~ką, I<rištaponį ir Vrubliauską . Tą
syk saude 1sbsą dtyeną_. ~-trbrnnkys didelėmis grupėmis gabeno iš 
VencaVLĮ dvaro. As girdeJau daznus šūvius ir siaubingą riksmą. 
Mačiau jau užkastą griovį, daugiau kaip 200 m ilgio ir 4 m 
pločio. 

Beveik visą sušaudytų žydų turtą išdalino šaudytojams. Ga
vau žieminį ir vasarinį paltą, kostiumą, trejas kelnes, patalynę, 
pusbačius, aulinius batus ir dvi poras apatinių baltinių. 

ADSR fondas, r. 57, l. 196- 198. 

AVILIUOSE 

Nr. 265 

Iš liudininkės J. MAR.KELIENES * parodymų 

1953 m. birželio 18 d. 

1941 m. birželio 25 d., dešimtą valandą ryto, pro langą pama
čiau ateinančius į mūsų sodybą šešis ginkluotus vyrus. Apie tai 
pasakiau savo vyrui Benediktui, gulėjusiam lovoje. Jis greit at
sikėlė ir atsisėdo už stalo. 

Baltieji parti zanai apsupo mūsų namą, o Motiejus Pašk onis 
ir Antanas Grikinis įėjo į vidų. Atstatę pistoletus, Paškonis 
ir Grikinis liepė eiti vyrui kartu su jais. Vyras atsistojo ir norėjo 
išeiti į lauką per virtuvę, bet tuo metu prie jo prišoko Paškonis 
ir iš vistĮ jėgų sudavė pistoletu per galv~. Vyras ~aq:uol_ė. Tad~ 
Paškonis spyrė koja jam į nugarą ir sunko: ,,I<elk1s, s~me!" K.at 
yyras atsistojo , š is vėl smogė pistolet~ per ga lvą, sL:riso _1:ank~~ 
1r sukruvintą nuvedė į Fiodoro šapkino sodybą. As nueiau 1s 
P_~skos. Po kelių minučių baltieįi partiz.~na!. išvedė į kiemą s_u
r1stomis rankomi s Fiodorą šapkmą, suriso JĮ su mano vyru v1e
~-a virve ir nuvedė į AviliLĮ miestelį. __ Baltieji part~zanai_ydar už
e10 į Danilo šapkino sodybą, bet JI_s b~vo p~begęsy 1s :1a_mtĮ. 
~uvedę mano vyrą ir Fiodorą šapkmą Į Avdms, uzdare JUOS 
1 mokyklos rūsį. 

• MA0 "ELIEN " J,,1·,ja, Justino, gimusi 1901 m. Zarasų raj., Zukliškių ap., Skinal• 
kių k. "'' " 
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Fiodorą Sapkiną baltieji part izanai tre~ią d ieną pa leido. i\\n. 
no vyrą , Vaclovą S tankūną ir Juozą_ Pak~Į sušaudė AvilitĮ mic/ _ 
telio pakraštyje, miškelyje už kapintt): o _JL! lav?nu s užkasė but 
vitĮ duobėje. Vyrą suėmė ir sušaudė uz ta i, kad Jts buvo tarybinis 
a kty, istas. 

1944 metų rudenį mes atkasėme sušauclyltĮjtĮ lavonu s ir palai
dojome Avi l ių kapinėse. Apžiūrėdama savo vyro l a voną , pastebė
jau, kad visi jo priekiniai dantys buvo išmušti. 

ADSR fondas, r. 28, l. 199-2 00. 

Nr. 266 

Iš liudininko J . PLESONO ,;-parody mtJ 

1953 m. birželio 18 d. 

Aš mac1au, kaip „pa rt izanas" Motiejus Paškonis s uėmė tary
binę aktyvistę Barborą Bakutienę. Tai įvyko, rodos, 1941 met11 
birželio mėnesio pabaigoje. Barbora Bakutienė buvo atėjusi prie 
daboklės perduoti savo suimtai dukteriai siun tą. Tuo metu Paš
konis buvo prie daboklės . Bakutienė p ak l ausė jį, kodėl taip ilgai 
dabok lėje laiko jos dukterį, niekur nesiunčia ir nepal eidžia. 
u žuot atsakęs, ,\1otiejus Paškonis spyrė Bakutien ei ir rikte lėjo : 
,,Tu, gyvate, dar triukšmaus i! Sėsk į kalėjimą kartu su dukteri
mi!" Ir suėmė j ą . Po kelių dienų Motiejus Paškonis ir I<azys 
Trapnauskas sušaudė Barborą Bakutienę. Apie tai ma n pasak ojo 
pats Paškonis. Tą naktį, kada jie ėjo šaudyti, budėjau būrio šta
be, mokyklos pat alpose. Vėlai naktį Paškonis ir Trapn auskas už
ėjo į štabą. Aš paklausiau, kur j ie buvo. P aškonis atsakė: ,,š au
dyti Bakutienės" . Tada paklaus iau, kur ją nušovė. Pa škonis at
sakė, kad pušyne už kap inių, Avi l ių mieste lio pakra štyje. 

I<ada Tarybinė Armija išla isvino Lietuvos TSR, Bakutienės 
vyras surado žmonos lavoną ir palaido jo Avil iLĮ kapinėse. 

Paškonis dalyvavo sušaudant tarybinę aktyvistę Zosę Bertu
lytę. Būrio vadui Sukeliui patvarkius, ,,part izanai" Motiejus Paš
konis ir Antanas Puslys \'arė Zosę Bertulytę į Zarasus . I švedė j ą 
vidurdienį ir po kelių valandų grįžo atgal. Paklaust i, kodė l taip 
greitai sugrįžo, atsakė Zosę Bertul ytę nušovę pake l ėj e į Zarasus, 
Ba ltamiškyje, 4 km nuo Avil ių. 

ADSR fondas, r. 28, l. 201-202. 

• PL ESONAS J uozas, l(azio, gimęs 1915 m Zarasų raJ ., Av lll11 mlc stcl)'JC . 
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Nr. 267 

Iš liudininkės T. GIRCIENES "' parodym11 

1953 m. birželio 18 d. 

Prasid ėjus karui su fašistine Vokietija, mano pirmasis vyras 
komunis tas_ :Vaclovas Stankunas ketino evakuotis į šalies gilumą, 
bet nesu_speJo. V~ngda_m_~s are~to, jis gyveno nelegaliai. 

Vyrui paga uti balt1eJ1 partizanai prie mus11 sodybos suruošė 
pasalą. 1941 metų liepos mėnesį, anksti rytą , kada vyras parėjo 
nan:io _P~siimti pr9dukt~Į ir ba l ti_niLĮ, mustĮ namą apsupo. Vyras 
pas1slepe an t auksto. JĮ surad o 1r atvedė į trobą. Paškonis vyrą 
sumušė šautu vo buože. Jis pasakė, kad vyrą ir mane sušau dysi ą. 
Vyrą ji e nuvedė _į_ Avilius ir uždarė į mokyklos rūsį. Vadovavo. 
kiek ~ame_n~, Avilių m?kyklos mokytojas Sukelis. I<itą d ieną nu
ėjau Į Avil1~s pe_rduot1 sav o vyrui maisto, bet jis jau buvo su
šaudytas . M1estel10 gyventojai pasakojo, kad vyra sušaudė miš-
ke, netoli Avilių. · 

1944 met ais Tar ybinei Armijai vaduojant Lietuvos TSR, 
vyro l avoną iškas iau ir pa laidojau Avi li tĮ kapinėse. Vienoje duo
bėje su vyro lavonu buvo tarybin i LĮ akty,·ishĮ Juozo Paknio ir 
Benedikto 1\t\ark elio lavonai. 

ADSR fondas. r. 28, l. 203-204 . 

DEGUCIUOSE 

Nr. 268 

Iš l iudininkės F. ATAJEVOS ** parodymų 

1946 m. spalio 25 d. 

1941 metų birželio mėnesį „part izanai" suėmė mano vyrą ko
muni s tą Seliverstą Ovčinikovą, bet ja m pasisekė pabėgti . Par
ėjęs į namus, vyras man papasakojo, kad dieną j į a tvedė į De
gučiLĮ policijos nuovadą , o 24 val. jį, VI<P(b) narį Markijaną 
Ovčinikovą, Nadūnų kaimo gyventoj ą Semioną Vorobjovą , Su
kišk i ų kaimo gyventoją Ovčinikovą, senį Ankifij ų, pavardės 
neats imenu, iš Reisten išk ių vienkiemio, išvedė šaudyti. .,Pa rti za
nai" visiems surišo virvėmis rankas ir nuvarė už Degučių mies
telio. ,,Parti za nams" J an audžiui iš CyžiškitĮ kaimo, Aleksui Rukš
telei, Andriui Stankevičiu i , policininkui Valerijonui I<ubliclrni ir 
dar dviem policininkams pradėjus šaudyti, trys iš jų nugriuv o; 
mano vyro kulkos nepalietė, tik nutrūko virvės, ir tada jis ėmė 
bėgti. Pabėgo sėkmingai. 

• (]J RCIENE Ta mar a, Vinco, gi mus i 1910 m. Zarast1 roJ„ SadfintJ ap . Ir k . 
•• ATAJE VA Fctl nj a, Jnkovo, g imu si 1911 m. Zaras11 raJ ., Degučl11 np., Nadūnų k. 
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atėjo 15 ginkluotų žmonių, ap s upo 
Dieną, 12 val., pas r~re .

0 
vyro bet nerado. Rugsėjo mėne. 

namą ir_ pad~;.ė. kratą_. . ~s <~Ji vėl s~ėmė vyrą ir išvežė į Uteną. 
sį „partizanai . ir poll~tTn~mo jį sušaudė Zarasuo se. Lapkričio 
p~ ke~urių_ menestų a 

1
~~to namuose, paraš~au Deguč!ų poli ci

menesĮ, kai vyr~~-b~vk ~~učinskui laišką, prasydama lei s ti pasi 
jos n~ovados virSm~~ u~ atsiuntė šaukimą atvyk t i į Degučiu 
ma~y_t_1 su 1 vyrut . _Juct~~čf~skas „partizanams" įsakė: ,, Įkrėskit j ai 
poltc!J~: t,. ~n a eJ~S, . savaites ša ltosios". Jis liepė man nusi-
25 k1'.ctu~ irt d_uokl<!t dvTt ada šalia stovėjęs po licininkas Val erijo-
renati As a s1sa 1au. _ . . . v d v. . . 

" · bl. k d·· mane kolioti necenzunma1s zo z1a1s 1r du nas Ku 1c as pra eJo . •· · ·1k ·i · 
l t · k ms· c· 1·u per vei dą. Tuo Jau JIS nus1v1 o m1 inę <ar us smoge u l t · · d t l ' • t• t aalvos parvertė an t suo o, a s 1se o an ga vos uzme e man an o , k •V• · l · - · 
• • • usvt1· gumi niu r imbu. Su s a1c1avus 1 pen <1s smug1us, 1r eme mane m . t J · d · 
netekau sąmonės. Ats igavau tad~, ~a t an m_anęs Pr e v~~ en1. 
K bl . k •Vvede· mane iš kambano 1r perdave „partizanui , ku-u IC as IS . · •v• ) "d 
ri s mane uždarė į šaltą rūsį. Po dvteJŲ sava1c1ų man e pa e1 o. 

ADSR fondas, r. 57, l. 65-66. 

Nr. 269 

Iš A. M išK INIO * parodymų 
1944 m. gruod žio 16 d . 

1941 metų liepos mėnesį kartą vakare pas mane į Baibių kai
mą dviračiu atvažiavo J onas St ul gys ir liepė atei t i į vie~ą dar: 
žinę. ·uėjęs į nurodytą vielą, radau da r Joną Venclovą tr Jurg i 
Namajušką. Stulgys davė man šautuvą, Venclovas - pistoletą . 
Stulg ys paaiškino, kad eisime suimli bro lius S iriakovu s. Po_ to 
nuėjome pas juos, bet namuose neradome. Nuėjome į darž1~ę, 
kur broliai Siriakovai miegojo su šeimo mi s. Stu lgys šovė iš pis
toleto ir sukomandavo: ,,Rankas aukšty n !" S ir iako va i pabud o: 
Liepėme jiems nu lipti nuo šie no. Na m aj uška su rišo rank as . Kai 
priėjome šaudymo vietą, Stu lgys nurodė Namajuškai ir Ven e
lovai stovėti sargyboje. Aš su Stu lgi u nusivedžiau Siriakovu s 
į mišk o gilumą tardyti. Siriakova i atsakinėjo, kad jokių uždu o; 
čių neturėję, niekam nieko blogo nepadarę, ginklų neslėpę. Ųz 
tokius a tsak ymus sudaviau šautuvo buože Varfolomejau s Siri a
~ovo_ broliui,; Ta_r~ym_o me~u Sir!akovvai gulėjo kniūpsčia. Stul_gys 
Įsake man saub Į vieną JŲ, o Jis sausiąs į kitą. Aš atsisakiau, 
motyvu odamas! kad jie man nieko blogo nepadarė. Tai išgirdęs 
Stulgy ~ nu~ove abu hr~ lius, nu~t~mė jų lavonus į paruoštą ?uo· 
bę, pasauke _Yenclovą ir NamaJ uską. Duobę užkasėme keturi ese. 
Stulgys dav e mums po papirosą ir liepė skir s tytis. 

ADSR fondas, r. 28, l. 16- 17. 

• MISKINI S Albinas, Antano, gimęs 1915 m. Zarasų raJ ., Balblų ap., Klavlškhl k. 

3 18 

DUSETOSE 

Nr. 270 

Iš liudinin ko A. GRIGENO * parodymų 

1950 m . rugpillčio 18 d . 

1941 m. birželio 26 d. pas mane a tėj o nacionalistai Prana s 
Trimbeli s , Prana s Bertašiu s ir dar kel eta s . Jie suėmė mane ir s u 
apsaug a _atvarė į_ Dusetų naci~n_al~stų šta?ą. Ten buvo_ da ug 
žmonitĮ , JtĮ tarpe ir Zenonas Ga1hu sas, kuris man pasake : ,,A, 
pak liuvai, draugu ži! Mes su tavimi at s iskaitysime". Po to Gai
liu šas padavė m an taburetę ir įsakė atsisėsti kambario viduryj. 
Ji s manęs paklausė: ,,Na, ar tau patinka Tarybų va ld žia?" - ir, 
nesulaukęs atsakymo, trenkė man keletą kartų kumščiu per veidą, 
0 paskui vėl paklausė: ,,Ar tau patinka Tarybų valdžia?" Ir pri
dūrė: ,, Išmušim visus komunistu s, nė vieno nepaliksim". Zenonas 
Gailiušas vėl ėmė man e mušti ir spardyti. Ir jau trečią kartą pa
klausė: ,,Ar tau p at ink a' Tarybų valdžia?"- ir vėl mušė ir spar
dė. Iš pradži tĮ rankomi s dangsčiausi veidą ir galvą, bet Gailiu
šas . liepė man la iky ti rankas prie šonų. Jis man~ mušė 30-
40 minučių, kol netek au sąmonės. Ją atgavęs pamačiau, kad esu 
kitame kambaryje. Buv au visas kruvinas: kraujas tekėjo 1s no
sies, burno s, austĮ. Po to nacionalistas Ka zys Sura mane nuvarė 
į daboklę, iš kurios po dviejų savaičių paleido. Po sumušimo dve
j us metus nieko negalėjau dirb ti. 

.,\ DSR fondas, r. 57, l. 44. 

Nr. 27 1 

Tautini o darbo apsaugos ZarastĮ rinktinės štabui 

R.a portas 

1941 m . liepo s 18 d., ap ie 10 val., Zabieškos apylinkės slapu
kas Urbanas P ranas pranešė, kad naktį Zabieškos kaime, ku
r ia me gyvena rusų tautybės piliečiai, buvo užėję dešimt r~svų 
karių. Pasiųsti parti za na i patikrino ir ištyrę nustatė, . kad zab 1es
k iečia i ne tik nieko nep ranešė api e buvusiu~ rustĮ ka riu s, b_et dar: 
g i j uos pa m aitino ir la ive liai s perkėlė per ezerą, ką rodo pedsaka1 
iki ežero ir kitoje pusėj e ežero link Ja~koniškių,v_nors zabieš~ ie
či ai g inas i nekėlę. Kita parti za~!-l gn ~p~ tuos pa:1us r_u~~! kan u_s 
pas iv ijo p rie Vencavų ir su vazia~us1~1s pr~ sa~Į vok1ec1_tĮ a'.m1-
Jos ka r iais iš dešimtie s rusų kamĮ vieną v1eto1e nukove, vieną 

• GRIGE NAS Adolfas, Silvos, gimęs 1892 m. Zarasų raJ. , Paknlšklų np., Kavolių k. 
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sunkiai sužeidė, kuris, atvežus pas gydytoją Dusetose, mirė sep. 
tynis paėmė nelaisvėn, kuriuos tą pačią dieną. vokieč i tĮ ar'mijos 
kariai išsivežė, o vienas, matyti, polltrukas, pabego. 

Globojusieji rusų kariu s ir jiems patarnavusie j i rusti kaimo 
Zabieškos gyventojai - Serkšniovas Agafo~as, s. Justino; Serkš
niovas Jonas, s. Martyno; Antonovas Geras1mas, s. Zakaro; Anto
novas Artamonas, s. Lazaro ir Antonovas Jonas, s. Lazaro - su
imti ir laikomi Dusetų daboklėje. 

Dusetos. /941 melai TDA Dusetų kuopos vadas 

Lietuvos TSR CV A. f. l 106, ap. 2, b. 18, l. 238. Nuora šas . 

Nr. 272 

Iš liudininkės A. ORLOVOS * parodymų 

1952 m. lapluičio 28 d. 

Karo pradžioje pas mus atėjo aštuoni ginkluoti žmonės . ir su
ėmė du mano sūnus - - Kirilą ir Ivaną Orlovus. Kirilas buvo kom
jaunuoli s, Ivanas - pionierių vadovas. Iš atėjusių pažinojau 
Antaną Matulį, Joną Malecką. Kitą dieną nuvykau į Ba ltriškitĮ 
kaimą pirkti silkių ir prie parduotuvės sutikau Juozą Zavadską , 
kuris pradėjo mane kolioti ir mušti . Nusilpu si nugriuvau. Za
vadskas, kažką pasikvietęs, nuvarė man e į daboklę, kurioje ra
dau besėdinčius savo sūnus. Man e ten laikė savaitę. Penktadienį 
paleid o. Pirmadienį sužinojau, kad sūnus sušaudė GrybiškitĮ 
miške. Po dviejų dienų juos radau duobėje, kur buvo ir Gaigalo 
lavonas. Sūnus palaidojau kapinėse. 

ADSR fondas, r. 57, l. 276. 

Nr. 273 

Iš liudininkės O. GAIGALIENES-ANTANAV ICIENf:S ** 
parodymų 

1952 m. lapkričio 28 d. 

Praėjus kelet_ui _dien_ų nuo karo pradži os pas mus atėjo Juoza_s 
Zavadskas su k1ta1s gmklu otais banditai s ir reikalavo pasak~!,, 
kur mano vyras. Kadangi vyras 1940-1941 metais buvo apylin-

žernr; fRLO VA Aksen lja, Fomos, gi mus i 1881 m. Za rasų raJ„ S teponi .škhJ op • P•· 

o lšk~~ ~: .'.
On1t\i'1~E:k~NTANAVICIE NE: On a, Ant a no , gimu s i 1909 m. Znra s tJ rnJ., pok· 
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kės pirminin kas, tai jis slapstės i miške. Kur vyras ,. nepa sa ~i'.3-u, 
todėl Zavad skas mane uždarė į rūsį, kuriame laike tar yb1111us 
aktyvistus. Tą pačią dieną mano vyras atėjo į namus. Jį ~~sod!no, 
o mane paleido. Vyrą ten kalino apie savai tę. Kada atnes1au Ja':1 

. valgyti , iš manęs nepriėmė. Tada kreipiausi pas Zavadską. Ji s 

.. a tsakė, kad vyro nebėra. Iš kito bandit o sužinojau, kad vyrą su

. šaudė Grybiškių miške. Tada papraš iau Zavadsko, kad lei stų iš-
kasti vyro lavoną. Zavadskas, i šsitra ukęs naganą, pagrasi no, kad 
ir man bus taip, kaip mano vyrui. Išs iga ndus i nuėjau namo. 

Nepri simenu tiksliai kada, greit pu vyro sušau dymo, aš ir 
.· OrlovLĮ motina GrybiškitĮ miške, drėgnoje vietoje, duobėje rado 
me smarkiai sužalotus Kirilo ir Ivano Orlov tĮ bei man o vyro Pet
ro lavonus. Iškasę juos, palaidojome kapinėse. 

ADSR fondas, r. 57, l. 278-279 . 

Nr. 274 

Iš liudininko P. I<OLESNIKOVO * parodymų 

1952 m. gru odžio 6 d. 

Vokiečių okupacijo s melais gyvenau SurgiedtĮ kaime ir dirbau 
savo žemės sklype. Zavadską pažįstu nuo vaikystės kaip gretim o 
BaltriškiLĮ kaimo gyventoją. Iki 1940 mett1 jis buvo turtin gas 
žmogus . Jį dažnai matydavau apsirengusį šau lio uniforma. 

Pirmomis karo dienomis Surgiedų kaimo gyventojai buvome 
siunčiami į įvairius darbus. Dirbome Juozo Zavad sko ūkyje ir 
pas jo giminaitį Alfonsą Juozėną Pakunigės kaime. Juozo Za
vadsk o ūkyje šienavau, vežiau mėšlą. Kartą , kai dirbau savo 
sklype, pas mane atėjo ba l taraiščiai Liongina s Zakara uskas ir 

. Vytautas Janaudi s ir pasakė, kad Ju ozo Zavadsko nurodymu 
imane suima. Jie nuvarė mane į Baltri škes ir uždarė į J uozo Za 
·•· vad sko kambarį . Ten radau suimtu s Safroną Kolesni kovą , Nes
·• terą Usačiovą, Peškaitį ir Mėlinį . Zavad skas, pas irodęs prie an -

gyje, suimtiesiem s girdin t, Zakarauskui ir Ja na udžiui įsakė: 
.,.Kuriuos reikia primušti - muškite, kitus sušaudykite" . Ką pri
mušti, o ką sušaudyti, konkrečiai nepasakė. Matyt, iš anksto bu
vo sutarta. Baltriškėse mes buvome apie šešias valandas. Vėliau 
baltaraiščiai mus nuvarė į Juozapavos dvarą ir pasodino į rūsį . 
Pa skutiniuoju į rūsį atvarė Peškaitį , v isą sumuštą. Zakarauskas 
ir Janaudis iškvietė man e į kluoną. Ten kažkas man trenkė per 
veidą. Aš parkritau ant grincltĮ. Mane ėmė mušti rykštėmis. Muš 

. darni klausinėjo, kodėl aš Baltriškėse org anizavau ta ryb in į 
kooper.atyvą. Atsakiau, kad mane į parei gojo vietin iai gyventojai . 

• KOLESN IKOVAS Piotra s , lv ano, gimęs 1898 m. Znras11 ra ) .. Stcponlšklų ap .• 
Su rglcd11 k. 
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p0 to mane paleido namo ir įsakė niekada daug iau neorga nizuoti 
tarybinių kooperatyvų. 

1
.. U ~- ·. M- t · 

P · · · nrnno namus Nata t Ja sac1ova II c1 no-raeius parai, pro . u č' ·. S· r 
na Kolesnikova vežė savo vyni i'i~~tero _s~ wvo 11• a ro~o 
Kolesnikovo lavonus. Priėjau prie vez,1110. P_risimenu , vienam .JI! 
buvo išdraskyti viduriai. Moterys papa sakojo, kari lavonus Jos 
rado Pažemio miške. 

ADSR fondas. r. 57, l. 270-272. 

Nr. 275 

Iš liudininko N. USACIOVO * parodymų 

1952 m. laµluičio 2 l d. 

Pirmąją Didžiojo Tėvynės karo dieną B altriš l~ių „aktyvi stai" 
suėmė Bieliškių kaimo gyventojus_- m~no broli Nes~~rą Usa
čioq ir Safroną Ko lesnikovą,- kurie_ pn_e Taryb~Į valdz10s Ve~
cavų kaime saugojo iš dvarininko 1a~11~0 konftskuolą tu~lą tr 
sodybą. i\etruk us sužinojome, kad br_~IĮ 1r S~~roną _Kol~s_ni_kO\? 
sušaudė. l\art u su brolio dukra LukerIJa nuvaz tava u Į 1'\elin1enes 
nurodyta vieta, Pažemio mišką , kur iškasėme bro lio Nestero 1r 
Safrono · KoleŠnikovo lavonus. Pagal it! išvaizdą gal ima buni 
sprę li, kad iš Usačiovo ir Kolesnikovo žiauri~i tyčiojosi. Al~iej11 
rankos burn surištos spygliuota viela. Kolesn1kovo pasm akre su 
barzda buvo išpiauta. Mano broliui buvo nupiau tas liežuvis ir 
lyties organai. AbiejtĮ kūnuose buvo daug žaizdtĮ, matyt, padary
h1 durlu\'U. 

ADSR fondas, r. 57, l. 273- 274. 

Nr. 276 

Iš liudininkės M.. VITKAUSKIENES ** parodym11 

1961 m. li epos 18 d. 

įkūrus Tarybų rnldiią Lietuvoje, mano vyras Ju ozas Pešk~i
tis dalijo buožitĮ žemę, paskui buvo i~rinktas SteponiškitĮ ap):1111: 
kės sekretoriu mi. 1941 m. rugpiucio l d. Antana s fv\atuli s l1cpe 
vyrui atvykti i Baltriškių naciona listų štabą. Jį užd n rė į bu\ u~~o 
Juozapavos dvaro rū sį ir kilos dienos rylą sušaudė Paže1111o 

• USACIOI ,1S N,kolajus. Savelljaus. l!'lm~, 1910 m. Zarasų raj • Sadu1111 ap, O••· 
!iškili k 

•• VJTKAUSKIC~f: ,\\arija, Katlo, ~lmusi 1907 111. Rusi jo s Tl'SR, Saratovo sr, Jer· 
ŠO\'O raj, CtornaJa Padma 11>venvlelėJe. 
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miške kartu su Pranu Mėliniu ir dviem rusais . Vyro brolis Li~n
g inas Peška itis iška sė vyro lavoną, ir mes jį_palaidojome Ba}tnš
ki tĮ kapinėse. Kai alvežė vyro lavoną, mac1au, kad buvo sau~a 
į pakaušį, bel kulka nebuvo išėjusi. Bu vo peršauta ir v!ena k?Ja 
aukšč iau kelio. Be to, ant lavono vietomis bU\ 'O matyti tamsios 
spalvos dėmės. 

Po savaitės du nacionali sta i mane uždarė į Juozapavos dva
ro svirna ir len Vytautas J anaudis mane smarkiai sumušė, o pas
kui paleido namo. 

ADSR fondas, r. 139, l. 216-2 17. 

DOKSTE 

Nr. 277 

Iš liudinin ko B. PETKEV ICIAUS * parodymų 

1944 m. liepos 12 d. 

Pasitraukus Raudo najai Armijai, Dūkšto šau liai sušaudė ma 
no sŪntĮ Jeronim ą Pet_kevičių už _tai, ~~d j_is_ TarybtĮ_ va ldžios ~ c
lai s b U\ 'O komjaun uolis. Mano sum! z1aur1~1 _nuzude 19~ l . m :, lte
pos 5 d. net oli Giruliškių kaimo kartu. su ~1ta1s 11 tarybinių z~o
nitĮ. J<ai man at idavė sūnaus l avoną, JO kune buvo keletas skyltų, 
strėnose - kelur ios žaizdos, ab iejtĮ ranktĮ plaštak os daug kartų 
perša utos, žaizda galvoje, pakaušyje. f jį. tur_ būt, šovė iš auto
mat o ir pribaigė šaudami į ga lvą iš revolverio. 

ADSR fondas, r. 57, l. 148. 

Nr . 278 

Iš liudininkės V. BOGONlOL !KOVOS ** parodymtĮ 

1951 m. gruodžio 29 d. 

1941 mettĮ liepos mėnes io pradžioje dienos metu pas mu s at
ėjo g inklu otas auto matu Vincas Agurk is , g inkluotas šautuvu 
Pet ras Miku lėnas ( 1944 mettĮ rudenį TarybtĮ valdžios teisingu-1o oqĮantĮ nuleist as) ir trečias man nepažįstamas vyriškis. Agur
kis, pamatęs mano vyrą, pasakė jį suimąs. Tai išgirdęs .Mikulė
nas pastebėjo. kad Bogo molnikovas ne komunistas ir jį reikėtų 
pa likti . Agurkis atkirto: .,Aš žinau, kad Bogomolnikovas komu
nistas, o jo vaikai komjaunuolia i". Ji s įsakė vyrui greita i a psi
reng t i ir eiti su juo į Diikštą. iv\an jis liepė kitą dien ą atvesti 
vai kus . .t\\ano trejelas \'a i ktĮ, bijoda mi suėmimo, s lapstėsi miške, 

• PETKEV ICIUS Boleslovas , Alf onso, gimts 1891 m. Ballarusljos TSR, Bra sla• 
vo r aJ , Opsos mir s lelvJc. 

•• BOGO MOLNIK6V A Vera , Timofejaus, Rimusi 1902 m. l gnnlmos r,1J. Rimšes np, 
1 arnslšk h1 ~-
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. .. • Dūkštą perduoti vyrui mai sto. Vyrą kartu 
0 aš kas dieną eiau l .. 

k't · ·mtaisiais laike vagone . 
su ·1 a~~ s~1. vyro suėmimo prie vagon o pastebėjau sargy. 

. :recią ~~ą PAgurkį Be jo ten buvo ir du gink luoti vokiečiu 
b1mų ~a:pe iniiriuos aš perdaviau savo vyrui maistą. Penkta 
k~re1v1a1, per suėmimo prie vagono vėl pamačiau Agurkį. Aš 
dieną _po vyro kad leistu man pasimatyti su vyru. Po to, kai 
papras1au JO, • • d · · vagon A· t·k trum ai asimačiau, Agunkis vyrą u~. a:e l. . ą . s 1 ·au 
t .Pt. Tp metu ten ėmė rinktis policmmka1. Jie mane pa varė 

s ove 1. uo k · l · 1 
K·tą di'ena sužinoi·au, kad va are visus vagone a1 <omus 

namo. l • D-k· t . d • . t • d. 
l l žmonių nuvarė 2 km nuo_ . _u :s? ir es_1m_ susau -~• o vie-
nuoliktas pabėgo. Norėdama 1s1hktnh, ar . t~1 tie sa , n~eJau_ prie 
vagono, tačiau ten nieko neradau. Ta~~ a_s ir man? ka1:11yne Iri
na šev iakova, kuri taip pat ~uvo ateiu~1 perdu~tt ma!st o s_avo 
yyrui, tuojau nuėjome ieškoti saudymo _v1e_tos. Misk~,. uz sentik ių 
cer-kvės, suradome už,kastą duobę, o pne J~S _pa?tebeJome . k:aują 
ir Seviakovos vyro Grigorijaus kepurę. As em1au atkas 1neti ir 
suradau savo vyro lavoną, kurį atpažinau iš drabužių. Bijoda
mos kad mūsu ten neužtiktų policija, giliau nebekasėme. Užly
o'in~sios duobę: nuėjome namo. 
"' Netrukus sužinojau, kad iš ša udymo vietos pabėgo Vigutėmi 
kaimo gyventojas Barkauskas. Aš jį suieškojau. Barkau skas pa
pasakojo, kad iš vagono suimtuosius Dūkšto policininkai Vincas 
Agurkis, Petras ir Balys Mikulėnai bei kiti nuvarė sušaudyti, 
o jam pasisekė pabėgti. 1942 ar 1943 metai s Barkauską vėl su
gavo policija ir sušaudė. 

l 942 metų vasarą policininkas Vincas Agurkis sušaudė man•; 
brolį, Tarasiškių kaimo gyventoją, Prokofijų Seviakovą. Bu\'O 
taip. Apie septintą valandą vakaro buvau brolio P.rokofijaus Se
Yiakovo ūkyje. Ten jį pamačiau lauke prie miško tveriantį ga· 
nykią. Aš paprašiau, kad jis atva žiuotų suarti mano lauko. Tuo 
metu 200-300 m nuo mūsų ėjo keturi-penki man nepažįsta1rn 
žmonės, apsirengę rusiškomis mi linėmis, tokiomis, kokią nešiojo 
ir_ broli~. S~sitarusi su juo, nuėjau namų link . Tačiau nenuėjusi 
ne puses kilometro, išgirdau šaudant o vėliau ir brolio balsą. 
Jis šaukė: ,,Agurki, už ką tu mane š~udai?I" Iš sigandus i nubė· 
ga~ į :arasiškių kaimą pas tėvą Timofejų Seviakovą ir papas~
koiau Jam, __ kas atsi_t_iko .. Tėvas apsirengė ir nuėjo į man o b~oh,f 
so~y_bą, t~c1au ten JIS meko nerado. Po to ji s nuėjo į greti~1ą_ .. 
Ke1_z 1_ų . kaimą, k~r surado_ policininką Agurkį, 0 su juo ir _k1t_u 
pol!~111l~kus, k~ne saugoJ~ grupę sulaikytų tarybiniq bela1:V11!· 
Taciau 1r. ten tevas Pro_kofiJaus nerado. J is grįžo namo sumu~tas. 
papasakoJo, ka? Ą~urk10 paklausė, kas atsitiko su sūnumi. Uzu.~I 
a ts_akęs, Agur~i~ JĮ s~mu~ė ir liepė eiti namo. Kitą di eną _ s~zi· 
no1au, ~ad polic1~_inka1_ nusovė brolį ir jo l avoną nuvežė į Duk5lą. 
Tada tevas nuvaz1avo Į Dūkšto policiją ir pasiėmė brolio ]avon~. 

.4.DSR fondas, r. 57, l. 105-107. 
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Nr. 279 
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Salako apsa ugos būrio 
Vajesiškių skyriaus va das 

1941 m. liepos 28 d. 

Ponui Salako apsaugos bL1rio ,·adui 

R.aportas 

1941 m. liepos 23 d., apie 8 va l., Užėniškiq kaimo gyventoja i 
pastebėjo apie dešimt ginkluolLĮ bolševiktĮ karių rus11 [,kurie, ] 
nuo Trinktiški ų kaimo perėję Ligajos upę, slinko LigajtĮ ežero 
pakraščiu Avinuostos miško link. Aš su savo skyriaus partizanu 
Mozūru Aleksu, abu ginkluoti, pradėjom juos sekti ir per vietos 
gyventojus pakvieč i au iš Pūs litĮ ir Trinkuškių daugiau savo sky
riaus pa rtizanų . Mano skyr iaus partizantĮ susirinko penki gink
luoti ša utuvais. kiti - pisto letais, likusiej i buvo neginkluo ti. Todėl 
dė l mažo ginklq skaičiaus mes rusų dešimt smarkia i ginkluo
ttĮ ka ritĮ pulti nega lėj om. Per VajesiškitĮ pašto agenWrą pra
nešiau Salako apsaugos būriui ir prašiau skubia i atvykt i j pa
galbą, bet, matomai, Salako būrys jau biškį anksči au .iš !<ernio-



. . . buvo avęs žinitĮ ir .n.~truku s atv_yko. Aš 
mų kaimo gxventoJŲ f nai~ užėmiau poz1c1Ją mat omo1 vieloj 
su savo skyriaus pkar }!'.a nepaspruktu Į. didelį va ls tybinį miškn' 

d . ;-ero pa rascJU • u·. t· . '·· ka rusai ez t S 1 ko būrio į paaa lbą. zemus a 1ltn katną 
ir laukiau atvr~stan • a ~ usiasa ly i; pakrantėj e ieškoti rus~· 
poziciją , prade)ome _ez~rdelĮs žoles apšaudėme, bet ru sa i ner1ts( 
~id~mi_ per ~rumus _ir eradome. Eidami atgal ežero pakraščiu 
l!epe, ir ~us!a~alį JŲ n Užėniškių !\a ime pirtį ir, pri siartinu s pri; 
r~d?me l 1.~a1r10 ar~~~~ų liko lauke; aš vienas į~jau pirtin patik. 
p_1rt1_es, .. es1m_ / adau už krosnies ir po palais daug rusti su. 
rmt1. ĮeJ~S pir mdaru stačia kuris staiga i štiesė į mane automata. 
aule o viena ra ·' •· l d · t · l ' 
0 • · ' i·ct • taal bėa!i nes maciau, m vis 1e< mane nu-
As neaa e amas a ,, "' • •. t t · • · 1· • ·"' b t aali nušauti visus <lesim ore s ov111c1us par 1za. 
saus ir, e o, o' l ·1 t· t m tą · t d 

t 
· · · palei·dau šūvĮ· Į. rusą a1 rnn Į au o a , ir a a spru-

nus s a1a1a1 •. ' • · l d t·k · · · kau' at ai iš pirties ir _pranesia~ _lo~1ems, .• <a_ 1_ ra 1 yra p1_r_lY_J~ 
· Mg sugulę apšaudėme p1rtĮ ir rus1ska1 reikalavom e 1se1l, 

rusai. es . - • d · "k l ·· · ·• · t· ·r pasiduoti bet l musų sau ymą ir re1 a a v imą ru a1 
1s pir 1es 1 , . t· · t· s l l b- · neatsiliepė. Po to prislinko prie pir 1es eman ~s a a_<o un_o va: 
do pareigas Griblauskas ir partizanas ~.ug~h_s, ku:1:, nore~am1 
įsitikinti, pažiūrėjo į pirtį. Tuo mo1:1ent~ 1s pirties tail~e aut._ p_,slo
letą į žiūrinčius partiza~u~. ~arb z~na1: pamatę l~1kant _Į JU,?J· 
staiga pasitraukė nuo p1rhes ir ats_1g_ule; tada rusa i pale1~0 ~u: 
vius į Augulį partizaną, bet nep~ta_1ke. Po to ka~t [_u l mes _į p irti 
atidengėm smarkią šautuvų ugnĮ 1r netruku s u~girdome 1s _ _P!r: 
ties šauksmą „padajomsia" *. Tuomet _1;1e_s pare1k_alavo113e _1s~i!1 
iš pirties po vieną be ginklų ir rankas 1skelus. aukstyn. ~s pirt1_e~ 
išėjo šeši rusų kariai ir pareiškė, [kad) trys JŲ dr~uga1 sy~k1a1 
sužeisti ir vienas užmuštas. Mes pareikalavome visus suze1s!us 
bei užmuštus iš pirties išnešt i. Išnešus iš pirties, du tuojau mirė, 
vienas buvo visai negyvas ir vienas buvo smarkiai sužeistas i de
šinės kojos šlaunį. kuriam buvo suteikta sanitarinė pagalba ir .ii 
Sala-ko partizanai nugabeno į savo štabą . Išnešus iš pirties , ru~t! 
kariai pareiškė, kad aš pirmas įėjęs į pirtį vieną nušoviau. [tai] 
buvęs j ų yadas leitenantas. Sužeistasis į koją, kuris buvo nuga· 
bentas į Sa laką , taipogi buvo leitenantas, pas kurį buvo rasta 
daug rusiškų pinigų: vienas paikas po dešimt červoncų bankn?· 
tais su gumele perrištas, ne mažiau 4 cm sto rio -ir kitas pakelis 
rusiškų pinigt) po tris ir penkis červoncus. storio apie 3 cm. Aš 
p~reikalay:,u ,~i sų partizanų akivaizdoje pinigus, kaip karo w0

• 

bĮ. suska1c1uoti, bet Salako būrio vado einanti s pare igas Grib· 
laus~~s. pinigus_ skaičiuoti ats isakė, paėmė jis vienas ir mu_m_s 
pare1ske, ka? n_era reikalo jums žinoti , kur mes pini gus pa~~s,
n~e._ K~dang, as s~ savo partizanai s dėl karo grobio nenoreJ311 

g1;11cytis, nes _maniau, kad Griblauskas pinigų skaič iaus nei~u
sleps. S. m. ilepos 28 d., būnant mums Salake Griblau skas vie· 
šai pareiškė, kad pinigų iš viso buvo rasta tik 3000 rublitĮ. fv\ano 

• Taip dokumente . 
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ir kilt! pa rliza ntĮ manymu, pi nigtĮ galėjo bf1ti kcliolika tūkstan
čitĮ. 

Apie virš i šdėstytą pranešu Tamstt1 žiniai. 

Jaun. pusk. L. Miškinis 
Salako apsaugos būr io 

VajesiškitĮ skyria us vadas 

Mes, Salako būrio Vajes iškitĮ skyriaus part izana i, šį ra portą 
tvirtinam žemiau išvar dintais parašais: 

l) Juodvalkis Aduolpas 
2) Dudėnas Jonas, gyv. Degučių vis., Trinkuškiu k. 
3) Puslys Bronius ir • 
4) Dambrava Jonas, gyv. Salako vis., PūslitĮ k. 
Sulaika nt dešimt gink l uotų karių rusų dalyva vome ir šio ra

porto faktus tvirtiname savo parašais. 

B. Pustys l. Dambrava A . /u odualkis / . Dudėnas 

Lietuvos TSR CVA, f. 1106, ap . 2, b. 14, l. 62-63. 



Ei!./ 
Nr. 

TERORO AUKOS 

Nr. 280 

Sąrašas 

mokytojų ir kitų švie tim o va dybos tarnautojų , 
kuri e vokiečių a rba l i etuvių partizamĮ y ra s uš aud yt i už komunistin į 

Pava rdė ir vardas tv\okyklos (įs tai- l . \ Ta u- l Kada su- l 
gos ) pavadinimas Parei gos tybė šaudyta s 

veikimą 

Už ką 
sušaud ytas 

l . Vcrbi ckas Ma rt ynas Alyt a us aps. , Gudžių Mokyt ojas Lietuvi s 194 1.VI.23 Už komu -

2. Pt:iras Ju ozas 
3. Pav esis Ju ozas 
4. Makarev i čius Ado-

mas 
5. Step on auskas * 

Ju ozas 
6. Kiup elis Mak sas 

7. J a kubo nienė Feli-
c ija 

8. Bleizgys Ant anas 

9. Petru lis Bro 11ius 

10. Vilcmas Jonas 

11. Kickšė Jonas 

12. Leš inskas Anta nas 

13. Jonai tis* * Ju ozas 
14. Pa l uševiči u s Ju ozas 

15. Zav irau skas Juozas 

16. J a kšcvič ienė Sofija 

17. 13a rša uskas Pet ras 

18. Dievu lis S tasys 

Ka un o aps., Kruonio 
Čeki škės 

11 Vi lk ijos 

Neton ių 

Kret ingos ap s ., G au
dučiLĮ 

Pa n evėž i o a ps., Ku
piškio 

Panevėž io ap s., Ge
l cži LĮ 

Ra s l' i lli LĮ 
d a i č ių 

aps ., Ju o-

Rokiškio aps., Kvcl -
kų 

ia u li LĮ aps., Linku -
VOS 

jTra kLĮ aps.] , Ale-
niškių 

Joniškio 
Viln iaus 

kės 
aps., Radi š-

Vilniaus aps., Pa b-
ui dės 

Tc l š i LĮ aps., J anap:i-
lės 

Uk lllcrgės aps. , Du-
bingitĮ 

Uteno s 
bal lės 

aps., Anl a-

Vedėjas 

11 

.Mokyt ojas 

Vedėj as 

Mokytojas 

Lenkas 

Lietuvė 

Vedėjas 

1941.Vl 
194 l.V I- V ll 

1941.VII l 

194 1.Vl.26 

1941.VIII.1 5 

T11oj po karo 

194 1.Vl 1.3 

1941.Vl l.8 

l 941. V l l. l l 

1941.VII.13 
1941.VII 

l !J4 l. V l 

194 l. V 11.? 

l 

n istinį 
veikimą 

Už komu
n i s tin į 
ve i kimą 

Buvo 
į sk tĮ s las 

U2 komu-
ni sl in į 
ve i kim ą 

Už pas i-
p r iešinimą 

part iza nams 
Už komu-

nizmą 

Už skund i-
111<) l KVD 
rnokyloj tĮ 

Už komu-
n i zm ,Į 

·~-' 

Pa sta bos 

Sušaudė 
vieto s 

gyve nt ojai 

Vokieč i ai 
išvedė 

iš namLĮ 
ir nebe-

gr ižo 

~ • 7.od is „J 11o za,' ' Ir l<1h1 ski li:i11 d 11u111c11ys :i1, Ic šĮ as111cnĮ lšbra 11f,l i ra ša lu, o s k ll tyj c „ ui k ;i s ušaudyl ~ " p rir a š y ta ra ša l u „pal ei do" . 
<D „ I š ša ud ymo vie los pa bėgo. 



11:1:r: 

Ei!. l p , . . d l Nr. avare e tr va r as 
Mokyklos (įstai 
gos) pavadinimas l . l Tau-Pare igos tybė 

Gimnazijos ir progimna zijos 

Kada 
sušaudytas l Už IUĮ l 

sušaudytas Pastabos 

19. Juzum as Alfonsas Linku vos Mokytojas Lietuvi s 194 l.Y! 1.30 Suimta s 
ir per
duolas 

20. Keisminas Jonas 

21. Glo vac kas Vytautas 

22 . Siuri la Benediktas 

23 . Osmolskis 
Aleksandra s 

2.J-. Bany s Vlada s 

25. J\lačc rni s Kazys 

26. S t ankevičiu s 
Martynas 

27. Pylibas Jokūbas 

Panevėžio I 

[Kretingos aps.], 
š vent osios 

[Alytaus aps. ], Mer
kinės 

Radviliškio progim -
nazija 

Zagarės 

KaišiadorilĮ amattĮ 

mokykla 

šve ntosios uosto 
Klimat [olog ijos] 
institut o 

Direk
torius 

Komsor
gas 

Kurjeris 

Dir ek
toriu s 

Instr uk-
torius 

Steb . 

Lietuvo s TSR CVA, f. 629, up. l , l>. 3·1 , l. 3 1. Ori g ina las. 

" 

194 1.VI l. l 

l 94 l. V I I I.13 

194 1. V l I I.13 

194 1.V I 

W-11. V 1.27 

Už komu
nistinį 
veikimą 

Kaip akty
vus Kom
partij os ir 
NKV D t;i/ . 

kininkas 

Lietuvo s 
sa ugumui 

Dingęs 
be žinios 

Kompar 
tijos 

nar ys 

Perėmė 
,·okiečia i 

ir nėra 
žini11 

1941.VII. [ 13] Už komu-
nizmą 

Kaip ko-
muni stas 

1941.VI Už komu-
nizmą 

; 
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111 SKYRIUS 

NACIŲ NELAISVĖJE 



GETUO SE 

KAUNE 

Nr. 28 1 

Iš T. ARONSTAMO * parodymtĮ 

1944 m. rugpi11.čio 16 d. 

Vokiečiams okupavus Kauną, po kelių dienų jų burn įsteigtas 
vad inamasi s žydų komitetas , kuri s okupacin ės va ldž ios nurodymu 
ėmė orga ni zuoti getą. Vis i mie sto gyvent oja i žy dai per žy dq ko
mitehĮ bu vo siunčiami į Vi lij ampolę, kur buvo s te igiamas getas. 
Zyclt! komitete buvo gaunami orderi ai gyve nam aj am p lot ui ge te 
užimt i. 

ZydtĮ komitetu i ndo\ ·avo gydy toj as E lkes . Ko mit eto n ar iai 
buvo: gy dytojas Garfunkeli s, a drn katas Go lclbergas . ala us daryk
los savininkas Volfas, advokata s Bern š tein as . akcinės apd r audi mo 
bendrovės dir ektoriu s I(opel manas ir Liet uvos komercijos ba nko 
viced irek torius Gemelickis. 

Vok iečiai į Vilijampolės ge tą suv a rė apie -W 000 žydų . 19-l l m. 
rugpitičio 15 el. ge tas buvo aptvert as spygl iuota Yiela . iš s tatyta 
g inklu ota vokiečių kare ivit! sargyba . 

Geto ter itorij a burn apie 2 km ilgi o ir l km ploč io. G yvena 
rntĮjtĮ paslatLĮ bu vo apytikriai 1000. Viename kamba ryje gyveno pc 
keletą šeimtĮ. Ge to terit o rij oje buvo s iuvimo. a\·alynės , sta liL! ir 
kitos dirbtuvės, kurio se buvo eksp loatu ojami esan tieji gete žy dai. 
Dirbtuvėse v iska s buvo gam inam a vokiečiams; už darbą neb uvo 
apmokama. 

Getas buvo ge nera lkomisa ria to ž ini oje . Geto kome ndantu iš 
pradžių bu vo haupt št urm fiur eris J ordanas (k aip buYo paskelbta 
vokieči tĮ laikraščiuose, žuvo Tarybų Sąjungoj e, fro n te). pas 
kui - fon Kepe nas ir ge ner a lko misa ri ato refere ntas žydLĮ reika 
lam s Miul cri s . 1943 mehĮ rugsėj o mėnesį getas pasidarė kon ce ntra
cijo s stovykla, kurio s v irš ininku t apo obc rš turmbanf iur er is Gekė. 

Genera lkomi sa ri a to at stova i gete orga ni za \·o žydLĮ senittntĮ ta
rybQ ir policiją ** . 

• ARONST AMAS Ta nch uma s. Aron o. gi m~s 1005 111 .\\ a, cikit1 raj. , Leckavo s mies
te lyje, s tam bau s pirkli o šeimoje. Ik, 192·1 m. mokė,i , ok,e cil! g 1111naL1joJe Klaipėdoj e . Iki 
1929 111. tėvas l(aune tun ' Jo nuo sav:i litogra i iją . 193;;-19 10 m. dirbo l( a un o trikota 1o 
<l1rbt11vi'J<· . ,L1l1 ika ·· <:a111ybos vcMJ 11. 

• • Į stclgtn t!l-11 m. rugpiūčio 15 d. Jo s struktūra b11vo tokia: vadovy be . baudos skyr ius 
kru nin a (in l, sk)ri ,11s , _ka lcjim o ir di rbt11vi,1 saqn:b, ), varbų Ir areš to narnų s ar gy ba , po li: 
~ ijo s 11,1nlill, ~anit. In 1os t<1rnyba, tl'lcfo110 centnn L·. Be to, bu •o l , J l II I 11 n uo, ·ado, . 
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Seniunu tar\'ba sudarė: pirmininkas - gydytojas _Elkes (išl"ež. 
tas į \"okietiją}°; pirmininko pavaduotojas - . g~~lyloJas Garfunke. 
lis; narys - advokatas Goldbergas (stovykloJ: Ji_s buv_o 1k1 pasku. 
lini1Įj11 die1111); sekretorius - advokatas . Bernslc111as, JO. pavadu 0 . 
tojas - advokatas Golubas: Giršas Le~1nas ir Rosl_ovsk1s (ką jie 
veikė seniūnu taryboje, nežinau). Sen1unų taryba dirbo drau rre su 
geto rnkiečiti administrac ija ir vykdė ,·isus jos nurodymus."' 

Policija sarn žinioje turėjo apie 150 žmonit). Policijos dršinin. 
ku buvo paskirtas buvęs akcinės apdraudimo bendrovės direkto
rius K.opelmanas. jo pa,·aduotojais - buvęs Kauno ;1rchilektas 
Judelis Zubo\"ičius. buvęs advokatas ,\bramovičius. Kuba Gudins
kis buvo policijos inspektorius, anksčiau dirbęs rangovu. Neužilgo 
ii pakeitė 1\\ oisejus Levinas, buvrs Klaipėdos ekspedi cijos konto
ros savininkas. Geto rajomi viršininktĮ buvo 8. 

Aš iš pradžių dirbau vyresniuoju policininku, vė l iau bU\·au pa
skirtas policijos nuovados viršininko p adėjėju. 

1944 melų ko,·o mėnesį geto vokiečitJ administracija dauguma 
žydtJ policinink11 apkaltino, kad jie, esą, padėję geto gyvent oja mš 
pabėgti ir pasislėpti, dėl to visi policininkai buvo išgab enti 
į IX fortą, kur juos vokieč iai kvotė ir reikalav o išduoli geto s lėp
tuves. Tardė SD atstovas oberšarfiureris Kilelis. Tardy mo metu 
bu1·D sušaudyti 34 policini11kai, atsisakiusie ji pranešti vietas, ku
riose slapstėsi žydai. Po tardymo likusius policininku s a h·ežė į ge
tą. Buvo paskelbta, kad geto žydtJ policija likviduojama ir orga
nizuojama nauja - ,,Tvarkos tar nyba", kuri atsakys už tvarka rre-
to \'iduje ir bus ištikima vokiečiams. · "' 

Dar man teko dirbti viršininko padėjėju rnkicč ių organizuotoje 
policijoje -,.Tvarkos tarnyboje". Tas pareigas ėjau nuo 19H me
tų kovo mėnesio iki geto likvidavimo •. 

Tvarkos tarnybos policijos viršininkas buvo Benas Lipceris. 
apie -~5 meltĮ_ amžiaus, an ksčiau_ dirbęs Kauno rad ijo firmoje pro· 
dukctJOs reahza, ·1mo ag_entu. L1pceris iki paskutinitĮjtĮ diemJ gy
veno g~te. lk1 JO yasky nmo_ Tvarkos tarnybos policijos viršininku 
bu1·0 d1rbluv1ų, s1uvanč1ų rubus ir ava l ynę SS ir S D, viršininku. 

Lip<;eris )urėjo du padėjėj us, mane ir Grosmaną. Gros111anas 
buvo p1rmas1s Jo_ ~?vaduotoJas "'. Tvarkos tarn ybos policijai va
d?1·a1·0 gelo _vok1e~1_ų komendantūros darb uotojas unler šar iiureri s 
Ptlgramas. _Jis lureJo apie 30 meltĮ, ūgį - aukštesnį už vidulini. 
bu,·o blond111as. 
, . Zin~u. kad ,·isos piktadarybė~ ir savav alia vimai, pad aryti geto 
z~ dtJ g) ventoJan:is, bu\·o vy~dom1 oberšlur mbanfiurerio Gekės apa• 
r_ato, _kurt?m prtklause: adJulanlas, Gekės padėjėjas haup lšluri n
f1ureris Rinkas, komendanturos darbuotojas unler šarfiur er is Pil-
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i:rramas, atsakingas už darb o jėgos paskirstymą gete oberša rfiu re
ri~ Aueris, ukio d,:li_es ir dirbluvi11 vadovas Pičas . dirbęs ūk i o da
lyJe ir buvęs neof1c1a lus asmuo terorui unler ša rfiureri s Firge ris. 
ges ta po ir SD atstov ai - oberša rfiur cris Kitelis ir Sticas (žuv~s ). 
Hauka ir Sreidcris, geto apsa ugos komendantai \ "ilis. Kazlonki~. 
Liulas ir Sulcas. 

Gyventojų žydtĮ, laikom11 gete , nailiinimas bu,·o ,·yl,domas. ,·o. 
kiečiams organizavus įvairias provokacija s. Pridur siu, kad bu,·o 
zudomi ne tik vyrai. bet 1r moterys. vaikai. nedarbingi seniai 1r 
ligoniai. Didžioji dalis gyventojtJ žydtJ buvo žudomi IX forte. kl•· 
leto ki l omet rų nuotolyje nuo Vilijampolės geto, kur vokiečiai su 
sustipr inta gink luota a psauga etapais varė> iš geto žyd us ir šau
dė. Tokius žudymo etap us gelo gyvemojai vadino akcijomis . 

Man žinoma. kad 194 1 melLJ rugpiučio mėnes io pabaigoje geto 
komendantas Vilis paskelbė, jog jiem s reika lingi inteligentai kaž
kokiam archyrni tvar kyti. Buvo išskirti 53~ žmonės. kuriuos vo
kiečiai paėmė iš geto. l ietuvi ų nacionalistų ginkluotiems būriam, 
lydint. Visi tie žmonės į getą nesugrįžo, nes buvo sušau dyti. ro
dos, IV forte. 

1941 metų rugsėjo mėnesį buvo lik\·iduotas ,·a dinamasis ma
žas is ge tas, kurio terit or ijoje buvo ligoninė. \"okiečiai sudegino 
ligonin ~ su joje esančiais ligoniais ir medicino s personalu. 1\ \aža
mc ge te gyveno apie 6000 žmonitĮ. tačiau tik n<'didcl ė jtĮ dalis 
buvo perkelta į di dįjį getą, o didesn ioji - buvo išvežta į IX for
tą ir sušaudyta. 

l 94 1 melų rugsėjo mėnesio pabaigoje senamiesčio raj one pa
s igirdo šūvis. Geto administracija pranešė, kad burn šau nam a 
į geto sargybą, norint pabėgti. Ta dingstimi ,·okiečitĮ komendan
tūra išvežė iš ge to ap ie 1000 žmonit! į IX fortą ir ,·isus ten su 
ša udė. 

194 1 m. spalio 28 d., geto vado1·ybei patvarkius, oberšlurmfiu
reri ui Jordan ui nurodžius, buvo atrinkta 11 000 žmo11itĮ - vyr 11, 
molertJ, vaiktJ, nedarbingų seni11,-' išvežta į lX forliĮ ir sušaudyta. 

1944 m. korn 26 d. buvo iš gelo išva ryta apie 2000 žmon it). 
daugiaus ia vaik11 ir sen itĮ,- į IX fortą, kur visus sušaudė. 

ZydtJ masin io šaudymo fakltJ buvo labai daug, todėl vistJ su
minėti neįmanoma. 

Geto eva kuac ija. kaip vokiečiai vad ino, pra~idėjo 1944 m. lie
pos 8 d. Iš geto buvo išveža mi grupėmis žmonės, bet kur, neži
nau. 1944 m. liepos 11 ar 12 d. vokiečiai ėmė padeginėti geto na
mus. nors ten dar gyveno žmonės. Visus pastalus jie su degino. 
o ka riu ir gy1·enlojus, nes dauge lis slapstėsi nuo vokiečiu rusiuosc . 
ant aukšt o. • 
. Ma n žinomi tie asme nys, kurie palaikė ryšius su gcs lap u. SD 
1r pranešinėjo apie asm enis, dirbusius prieš ,·okieč i us, ar besiruo
šiusius bėgli iš geto . 

22 M11s1t1~s iudrnl!-i. LielU\·oJe 3:li 



... 

Serebrovičius (saw Yadino Kasp i . Srreb rov i čium.i). gyveno 
Kaune, pasirodydaYo gete, buvo ginkluota~. Serebrov 1c1u.~ pasa. 
kojo, kad iki Vokietijos karo su Taryb11 S~J~_i.nga Kaune Jis buvo 
VRLK suimtas ir laikomas ka lėjime. o. vok1es1am~ .okup_avus I<.au. 
n ą, išleistas. Serebrov ičiu s buvo vokiečiLĮ kazkokia 1s reika lais pa-
s iL/stas į Vįlni LĮ. . .•v • • 

Policininkai Epšte inas, Karn o,·sk1s, ?u ndale, icius, š.lI~c~1teris 
ir Vilenskis pra nešinėj o gestap ui. get~ v1.e\~s. k~r . . slapstes1 zyd~i. 
Uš ticas, Alioša Levinas ir Gutnens ta1pg1 1sclav111eio gestapu1 vie
tas, kur s l apstėsi žydai. 

Policininkas Zemaitis buYo o-esta po agentas. J is dažnai l a nkė 
komendantūrą ir pala ikė ryšius" su gestap ininku oberšar fiureriu 
Kiteliu. 

Eglinas, apie 40 metų amži~us, . k~lJS !š. Ka.uno, turėj o specia
lL) gestapo leidimą netrukdomai va1ksc1ol1 Į miestą. 

Levinas Monia, Fainas ir Rudnikas pa l a i kė ryš ius su ges tapu, 
todė l burn geto gyyentojų likviduoti. 

(ya nje Baidas. apie 45 meti) amžiaus, _gyveno ge te, pa l a i kė r)'.· 
šius su SerebroY ičiumi, turėjo ge lapo 1 sduotą dokumentą , le1• 
d ž i an t į bet kuriuo metu išeiti iš geto. Esu matęs, ka ip Baida bu• 
Yo o-esfapininko Raukos iškviestas ir apie kažką ka lbėjos i . Po
kall~o melu Rauka buYo apsirengęs civiliai. Ka i Baidas aš 
paklausiau. apie ką j iedu ka l bėjos i , jis · nieko nepaa išk ino, tik pa• 
sakė, kad Rauka burn nepalenkintas, kad juos matėme ir stebė• 
jome. Tači a u kai aš ir Jankelis Verbovskis (gyvena Kaune) pri· 
mygtinai pakl ausėme Baidas, apie ką vis dėlto jis k a lbėj o su 
Rauka , atsakė, kad Rauka prašęs jo suteikti ž i n ių ap ie ge to būk
lę ir jeigu šis tai darysią s , jam bus suteikta ga limybė gyven~i 
Kaune, o ne gete. be to. Baida p ridūrė, kad ji s taip nes ielgs ir 

jo, esą, nėra ko bijoti. Iš tikrųjų Baida p a l aikė nuola t i nį ryšį su 
gesta pu ir laisYai išeidarn iš geto į mi estą. 

1944 111.. rugsėjo 14 d. 

Dirbdamas geto ,·artL1 apsaugos ir areš to namLJ virš inin ko pa· 
dėjėju, esu daug kartų mušęs laikomus gete žydus . Pri simenu, 
sumušiau keletą imon i tĮ, kurie burn pa že i dę išėjimo ir įėjimo pro 
geto nirtu s tai sykles. Konkrečia i neprisimenu, už ką, rodos, dau· 
ge liu alvejLĮ už perėjimą iš vienos brigados į k i tą iše inant į da~· 
bą. P ažeidusius taisykles mušiau rankomis ir lazda, kurią beveik 
visa da turėj a u su savimi. 

Aš, kaip geto Tvarkos tarnybos viršininko padėj ėjas, pr i~ i_ū· 
rėjau, kad naktie s melu nebūttĮ va i kšč iojama po geto t er i to riJ ą , 
tikrinau sa rgybą, prifoirėja u švarą ir taisyk li ų vykdymą gete , bu· 
vau atsakingas ui gy,·enamųjLĮ nam LĮ aptemdymą na ktį. Be to, 
tekdavo vykdy(i į,·ai ri us _geto policijos nurodymus: sula ikyti v i eną 
ar kilą a meni, padaryti kratą. Savo par eigas atlik dava u st ro· 
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piai. Vadovybei nurodžiu s, daug kart11 esu dalyvavęs geto butų 
kratose. Už lai. kad esu mušęs ar suėmęs gete laikomus žydus. 
nebuvau baud žiamas, nes lai daryt i leido geto senii:m11 taryba ir 
policijos vadovybė. 

1944 111. rugsėjo 19 d. 

Po lo, kai sugrizau iš IX forto, kur vok ieč i ai buvo išveži! vi
sus policijos darb uotojus, man teko kalbėtis su geto policininku 
Moisejumi Epšteinu, kuris papasakojo, kad, būdamas IX forte, 
i š d avė vietas, kuriose s l ap s tėsi žydai. J is kartu su vokiečiais bu
vo atvaž i avęs į ge tą ir da lyvav~s suimant žydų tautybės asmenis. 
kurie s l apslė s i nuo vokiečiLĮ. ei kiek burn suimta ž monitĮ, pra• 
nešus Epšte inui, nei koks jLĮ likimas, nežinau, nes rnkiečiai juos 
iš geto i švežė. 

Zinau, kad geto policijos dar buotojai Karnauskis . Zundeli s. 
Sliachter is irg i burn nurodę vokiečiams \'ietas , kur iose s l apstėsi 
geto žydai. 

B ūd amas IX forte, pro l angą stebėjau, kaip anksč i au mano 
sumin ėti asmenys važ iavo su vokiečiais automaš inomis iš IX for
to geto kryptimi. Sugrįžęs iš IX forto . sužinojau, kad vokiečiai 
su minėta is asmenimis su im i nėjo pasislėpusius žmones, o pa kui 
išvežė iš geto. 

ADSR fondas. r. 148, l. 16- 18, 20-21. 22-25, 2i -29. 

Nr. 282 

Iš J\1. KOP ELMA O* savarankiškų paroclym tĮ 

19--14 m. rugsėjo 3 d. 

Esu kilęs iš miest iečiLĮ. Baig iau dva inę gimnaz ij ą*-" Kaune 
ir tr is ju ridi nio fakultet o kursus Leningrnde. :--:uo 1917 meili dir• 
bau dra udimo skyriuje Rusijoje. Leningrade, miesto tran sporto 
draudi mo ben d ro,·ėj e. Sugrįžęs į Liet11q, dirbau valstybinėj e 
draudimo įsta i o-oj e - akci nėje apdraudimo bendro,·ėje „Lietuvos 
Lloydas" , 19,10"'- 1941 m.- Lietuvos TSR ,·ai lybinio draudi1110 
valdyboje. 

1941 melu ru o-p iįičio pradžioje buvau išrinktas geto policijos 
viršininku . Geto policija buvo pava ldi žydt,1 komitetui ir t u rėjo sa
vo į s t at us . Į s taluose buvo nusakomos policijos iunkcijos - palai• 
kyli vidaus !vark~ gete. 

Komitetas burn geto sa\"ivalda. pa\"aldi ,·ok i rči tĮ ,·aidžiai. Sa
vivalda tu rėj 6: po li ci j č). ga isr inės, sanitarijos (s\"eikalos apsau• 

• KOPELM,\NA .\ \oi::,l!jus, S11110110, s;irn{"s 1~95 111. Kaune. 
• • T:lip dokumente . 
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gos) ir meni nę dalį . ocialinės pagalbos ir b~~~ s ky '.·ių_. s~l_,rct0• 

ria l ą. Gaisrinės dalies redėj as buvo Abramovtci_us, ~anit artJos
gydytojas Zacharinas, socialinės pagal?os - Eg l11~as 1~. Sa~chetas, 
ūk io dalies - Potruchas butu - Meskunas, sekreto t ta lu1 vado. ' . 
vavo Golubas. 

Policija iš pradži11 turėjo keturias n~ov_ada~, _Yė l iau,_ get ui su
mažėjus,- dvi. Be to, buvo policijos knm1!1~_l1nis _s~<_Yr_1us. Atsa
l<ingais policijos darbuotojais buvo: du poltc~!?s v1'.s111111ko ~ava. 
duotajai, man dirbant policijoje, Abra~11ov1c1u~ ir Z~n?v1čius, 
punkltĮ vedėjai Grinbergas, Panemunsk1s, šap 1ra , lmm 1nalinio 
skyriaus viršininkas Levinas. 

1944 melu sausio mėnes io pradžioje, man praša nt, komiteto 
pirmininko bu\'au atleistas iš einamųjų policijos virš ininko parei
a11, nes j aučiau, sveikatai pab logėjus, nega lės i ąs būti ta me poste. 
A1ano vietoje komitetas paskyrė Levin ą, buvusį iki to laiko kri
minalinio skyriaus vi ršininką. Policijos viršininku ji s buvo iki 
1944 melų vasaros pabaigos, vėl i au buvo išvežtas į fortą, iš kur 
nebearįžo. Po to buvo likviduota buvusi policija ir į s te i gta nauja, 
Yadi;amoji Tvarkos tarnyba - Ordnungsdienst, kur i ą sudarė jau 
ne komitetas, bet vokiečitĮ komendantūra . Jos viršininku buvo vo
kiečių valdžios paskirtas Grosmanas *. ši as pareigas jis ėjo ne
ilgai. ·Po jo iki pat stovyklos likvidavimo viršininku buvo Aron
štamas **. 

ADSR fondas. r. 148, l. 32- 33. 

Nr. 283 

Iš M. KOPELMANO parodymtĮ 

1944 m. rugsėjo 4 d. 

2ydtĮ komitetas buvo šios sudėties : gydytojas Chononas Elkes, 
advokatas Le\·as Garfunkelis, advokatas Goldbergas, gydytojas 
Efimas Rabinovičius, rabinas Sniegas. Komiteto pirmininku buvo 
išrinktas gydytojas Elkes, jo padėjėju - Garfunkelis. 

2ydų komitetas buvo organizuotas žydų visuomenės s luoksnitĮ 
ir vokiečių valdžios iniciatyva. Iš pradž i ų žydų komitetas turėjo 
o~g:~nizuoti Kauno gy_v~~tojų žyrltĮ_ ~erkėlimą į Kauno pri emiestį 
VIl1Jampolę, kur vok1ec1ų okupacines valdžios buvo numatyta 
įsteigti getą. 

šį d arbą_ atliku_s, žydi) ~omit~tas ėmė orga nizuoti geto žydų 
bend_ruomen~s savn'. al_clą . Vi sų pirma, buvo organ izuotas darbo 
skyri~s, 1:un o paslmtis b~vo suregi~t_ruoti visus da rbingus gy
ventoJus zydus pagal specialybes. Veliau buvo orga nizuoti: buttĮ 
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• Zr. p . 336. 
" Zr. p. 336. 

skyrius, kur is skirstė gyven amąj į pl otą; sveikatos ap sa ugos sky
rius t urėjo t\ ·arkyti ligonines, ambulatorijas; ge to žydų polici· 
jos uždavin ys buvo palaikyti vidinę tvarką; geto ga i s rinės skyriu s; 
rnais lo produklt! skyrius skirstė maisto produktu s. 

/\DSR fondas, r. 148, l. 35. 

SIA ULI UOSE 

Nr. 284 

Iš liudininko N. CHAITO * parodymų 

1949 m. balandžio 9 d. 

1941 metų rugp1uc10 mėnesį vok i ečia i Trakt! gatvėje p ra dėjo 
ste igti stovyklą. Tuo metu Gensas buvo netarpi škas jos, o ta ip pat 
ir policijos, kur ios viršininku j is bu\'O iki 1944 metL!, orga niza
torius . 

1941 metLĮ rud enį vokiečitĮ pareigūnai rinko žmones išvež imui 
į 2aga rę. Gensas vadovavo suėmimams, pat s mano tėvus pas o
dino į ma š in ą. Juos sušaudė Zagarėje. 

1942 metLĮ p avasarį aš be geto administra cijos leidi mo išėjau 
į mi estą ieškoti mais to produktų, nes mano sesuo Cha i ta i tė (su
šaudyta vokiečitĮ) sus irgo ir nei šėj o į da rbą, o Gens as a tėmė iš 
jos maisto korteles. Sugrįž us į getą, Gensas a tėj o pas mane ir nu 
vedė į geto policij ą. Ten mane ėmė kvosti, kodėl buvau i šėjęs be 
administrac ijos leidimo, kodėl pažeidžiau nustaty tą s tovykl oje re
žimą. Gensas, tardydamas mane. smar kiai mušė gu miniu r imbu, 
po to dviem dienom įmetė į karcerį. 

1942 melLĮ vasa rą stovyklos administrac ija mane nusiuntė 
darbam s į Rekyvos du rpyną . Išvyksta nt pasakė, kad butas liks 
man ir sugrįžu s . I šdirbęs durpyn e apie mėnesį, sunkia i susirgau 
ir sugrįžau į getą. Atėj ęs pamačiau savo daiktus išme tus į gat
vę, o butą ja u užimtą. Užėjęs į v id LĮ . pare iškiau, kad iš to kam
bario aš niekur neisiu ir č ia nakvosiu. Tuo melu mano bute gy
veno parduotuvės vedėj as, kuris, nuėj ęs į polic ij ą . apie 111ū s11 gin
čą p ra nešė Gensui. Gensas su policininkais i šmetė mane į ga tvę. 

1943 melL! rudenį j getą atvyko \'Okietis Fau stas. J is pranešė. 
kad žydai turi atiduot i savo vaikus išvežimui į Vokietiją. Gensas 
pirmas atnešė savo va i ką ir atidavė vokiečiui , po to kreipėsi į mus, 
kviesdamas pasekli jo pavyzdžiu. J is sakė, kad tai bus geriausia 
paga lba vokieč it) arm ijai kovoje prieš Ta rybų Sąj un gą. Po to ji s 
guminiu r imbu varė motinas, ragindamas jas nešti sa vo vaikus. 
Tada surin ko ešeloną va i kLĮ; jų likimo nežinau. 

ADSR fondas, r. 147, l. 71-72. 

• CHJ\!TA S :-.:auma;, Salomono. gimc s 1923 m. S iauliuos c. 
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Nr. 285 

Iš A. STANKAUS * parodymt! 

1950 m. spa lio 20 d. 

Apie 1941 mettĮ rugp iučio pabaigą iš geb ilskomisari a lo a avau 
~uroclym:i_ žydt! lau!y l~ės p i liečiams, gyvenanti~ms Tr_a l~ LĮ g~tvėje 
ir „Kaukaze ", pakeis ti clokumenlus, kad nebu lLĮ pa1n1avos, nes 
neburn ga lima atskirt i, kas gyvena T ra k LĮ ir kas Vilni aus ga!\·ės 
rajone, \'aclinamamc „Kaukaze". Tuo pačiu metu ga \·au nur oclyma 
patikr inti getą Tra _ _kL! ga tvės rajone, atrin kti neda rbingus gyven: 
tojus ir išsiL)sti į Zagarės miestą ir tada, esą, ge te bus la isviau 
nes ten gyvenantieji skundžias i, kad labai ankšta. ' 

Tokiam darbui allikti sudar iau komi s ij ą iš trij LĮ žmoniLĮ , kurie 
lrnr!u su žydų komitetu keitė dokumentus ir Tra kLĮ ga tvės ge te at
rinko nedarbingus žmones. 

. \ \an dirbant įga l iot iniu žydų reikalams. į Žaga rę iš sinagogo s 
buvo išvežta apie 20 šeimų, kiek vė l i a u 30- 40 necl a rb i ngLĮ žmo
niL). o iš \'iso apie 90 žmonių . 

.-\ DSR iondas. r. 130, l. 131- 133. 

Nr. 286 

1š E. GENSO ** parodymų 
/949 m. liep os 8 d. 

.2yd1.1 a!stonĮ tarybai patvarkius, vokieč i LĮ policij a ka riu su 
geto policija Yykdydarn special i s i tĮ perkė l im ą iš ge to TrakLĮ ga t
\'ėje .i .,Kaukazo" getą Va l a n čiaus '-'*,., ga tvėj e ir atvirkščia i. 

1941 melų rudenį rnkiečių policij a kartu su ae lo policij a Jo
niškėlyje ieškojo bes islapstanči LĮ nuo darb o žyd~!- Ke l etą kart11 
geto policija, žydt) ats!ov11 taryba i patvarkius, da lyvav o konfis
kuojant daikius ir baldus. 

1941 m. rugsėjo J3- l4 d. buvo pai111ta iš aeto ir suša udyta 
800- 1000 žmoniL/, a n !rą kartą , 1943 m. l apkriči~ 5 d., sušaud yta 
570 \'a ikLĮ ir seniLĮ , 260 nelinkančitĮ fiziniam dar bui žmon iLĮ. 

. \DSR fond as. r. l-17, l. G9. 

• S"i".\NKUS An tanas, Pr ano, girnr s 1899 m. Siauliuose. Kadrini s bu ržu azinės L ic• 
· ,11r,., b r i1.Nnen(s karini nkas. kapitonas. Turėjo 65 ha žemi•s ūki. T11ryb11 va lclž io~ _ ,~e· 
lah buvo išbuož in tas ir atlei stas iš tarnybo s kariuomenėje. 19-11-1942 111.- Si au lit 1 rn,e ,IO 
b11rn11stro pavaduo Iojas Karui su fašisti ne Vokieti j a pasiba l,:rus jsigi/o suklaątotus do· 
h11m_cnI11s Vėjelio pa1•arde. Suimant dirbo Staškūniškio (Anykščiti ro/.) tar ybi ni ame 
llk)Jf', . 

•• GE:--'SAS Ei ra imas, Vulfo, gimęs 1910 m. Siauliuose. Hitleri nės oku p acij os mc_tats 
bul'. SiaulJLĮ geto Trak11 u. policijos l'i ršminkas. Sui:nant dir bo vy r . buh alt eriu Klatpc· 
dos statybo s-montavim o valdyboje. 

• 0 Turi būti - Vilniaus. 
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Nr. 287 

Iš l iud i ni n kės G. BERGIENf:S * parodymLĮ 

1949 m. rugsėjo 15 d . 

Geto policijos virš ininkas Gensas iš žydų atimi nėj o mais to pro 
duktus, s uiminėj o ir mušė ge to gyve ntoju s. Gensas ke le tą kart u 
mane mušė TrakLĮ gatvės ge to policijos pa ta lpose. Kelet,Į kartt i 
Gensas su savo policininkais iš ma nęs a tėmė mais to pro duktu s, 
kuriuos ban džiau atneš ti į getą trims savo vaikams. Man e kiek
v ien ų ka rtą už ta i sodino į karcerį dviem- trim s dienoms. 

l 943 metų vasa rą aš norėj a u pabėgti iš ge to, bet ap ie ta i su
žinojo geto policija , ir mane iš n amų tr ys policininka i a tved ė 
į geto policijos būs ti nę. Gensas mane tardė. J is, mušdamas gumi
niu rim bu, aišk ino, kad už pabėgimą iš geto ji s ats ako. Po to Gen
sas paso dino mane vienai para i i ka rcerį . 

ADSR fondas, r. 147, l. 80. 

Nr. 288 

Iš liudinink o N. FROMANO ** parodymų 

1949 m. rugsėjo 2 d. 

1942 a r 1943 metais, dirbdama s durpyne, netoli Pavenč i ų mies
telio, sav o dr abužius i škeičiau į duoną, svies tą , laš inius, bulves 
ir ciu litru s na minės. Su produktais grįžau į getą. Pri e vartų ma
ne sulaikė poli cininka s, v i ską a tėmė ir paleido namo, bet netru kus 
i škv ietė į geto policij ą ir pat a lpino į karcerį. 

Kitą dieną man e a tvarė į ge to pol ic ij ą, kur buvo devyn i poli
cininkai ir jLĮ tarpe Trakų ga tvės geto policijos virš inin kas Gen 
sas bei „Kauka zo" geto policijos viršinink as Gocas. P astara s is pa
klausė, ar aš dar kada nešiosiu į geto teri tor ij ą maisto produk
tus. Atsakiau: ,,Nešiosiu! " Tada Gocas ėmė mane mušti kumščia i s 
per veidą. Vienas policininkas guminiu rimbu man tvojo per ga l
vą. Iš karto netekau sąmonės ir nugriu vau ant grindų . 

ADSR fond as, r. 147, l. 77. 

• BERGIEN C:: G it a. r aivušo. gimu si 1907 m. Kelmės raj ., Saukėm1 miestely j e. 
•• FROMANA S N lsonas, Dovydo, gl mes 1915 m. V irba lyj e. 
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Nr. 289 

Iš liudinink o L. LAZERIO * parodymtĮ 

1949 m. birželi o 28 d. 

„1\auka zo" aeto policijos viršin inkas buvo Faina s, kuris, kiek 
žina u, ŽU\' O Vokietijoje 1945 melais. Jo pavadu otoju, o Fainu i su
sirgus, policijos viršin inku bu\'o Gocas, dabar gyvenantis Vokie
tijoje. 

ZydtJ bendruomenės vadovybėje buvo: Menclelis Leibovičius, 
-15 mett!, iau lit! gyventojas, turėj ęs nuosavą automobili ų ir mo
tociklt). parduotuvę. Jis buvo bendruomenės vyres nysi s, žuvo gete 
bombardav imo metu; Kacas. 38- 40 metų, iki karo buvęs S i aulitĮ 
banko direktor ius; l(artuna s, 60 mettĮ, Š ia ulių gyvento jas, preky
binin ka : Burgina s, 40 mett!, Klaipėdos gyve ntojas, į Šia uliu s at
\'až ia\'o 1939 metais. 

Geto bendruomenės \·aclovybė buvo pavaldi SS komendantui, . 
iš kurio ji gau darn įsa kymus ir juos vykdė. 

Praėjus d\'iem- trims savaitėms nuo voki ečių pas irodymo 
iauliuose, daug žydų automaš inomis išvežė į Kuž ių miestelį, 

15 km nuo Šiaul i ų, ir ten sušaudė. Tuo pačiu metu sur inko vaikus 
ir senius, išvežė į Zagarę, netoli Latv ijos sienos, ir ten sušaudė. 

Ka rtą per du-tr is mėnes i us vokiečiai įsiveržda\·o į getą, su
rinkdarn po 100 žmonių ir sušaudydavo. 

194.J. me!ais. trauk damiesi iš Šia ulių, vokieč i ai su rinko visus 
geto \'aikus ir, iš\·ežę į užmiestį, suša udė. 

ADSR fondas, r. 147, l. 75-76. 

Nr. 290 

Iš l iudininkės Ch. ISAKOVIEN!:S ** parodymų 

1949 m. rugsėjo 14 d. 

.\ lano buvu sį \·yrą Calą Mazoveckį, vokiečitĮ va ldžia i patva r
kius, 1943 me ttĮ birželio 111 ėn esį pakorė Šiauliu ose, ,,I<aukazo" ge: 
te. Jį korė ciu žydai - Kerbelis ir Davi<lovičiu s. Pas tarasi s mire 
.,Kau kazo" gete greit po to, kai pakorė mano vyrą. . 

Man o vyras dirbo kepykloje. 1943 m. gegužės 31 d. jį, grįžtanti 
iš darbo, s ula i kė vokietis iš gebitskomisariato ir po licin inkas. pas 
\·yrą rado papirosų, sa l dainių ir duonos, pasodino į kalėjimą,_? po 
šeš itĮ dienų , \'isiems matant , palwrė „Kaukazo" geto ter iton JOJC, 
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.\ DSR fondas, r. 147, l. 79. 

• LAZE RIS Leiba. I zr aelio, gimcs 1696 111. Sla uliu os e . 
• • ISAKO V!ENE Chaja, J\r ono, g imus i 1914 m. Siaulluose. 

l KAL~JIMUOSE 

Nr. 29 1 

Iš liudin inko P . BUZINAUS KO * pa rodymų 

1949 m. gru odžio 29 d. 

1941 m. birželi o 26 el. mane , kaip komjaunuolį, TelšitĮ naciona 
listai Zava lis, Sutku s ir da r viena s, kurio pavardės nepri simenu, 
suėmė ir pasodino Į Te l šitĮ ka lėji mą. Kartą man e iškv ietė ta rdyti 
į kalėjimo tarnybinį kabinetą. Tardė Telšių saug umo poli cijos da r
buotojas Juknevičius. Tam e pačiame kab inete , kitame kampe, tar
dė komunistę Tenisonienę saugu mo policijos dar buotojas Iva
na uskas; vėl i au ji buvo suš audyta. Be to, Ivanauskas ta r dė ir bu
vusį VSLK KuršėmĮ skyriau s da rbuotoją Vilčinską, kurį š is ir jo 
bendr adar bis Cepau skas smarkia i mušė. Vi lčinską ta ip umušė, 
kad j is negalėjo valgy ti. Apie tai man papasakojo Vilčinskas, ku
rį po ta rdymo atnešė į kamerą, nes eiti jis negalėjo. Vilč inskas 
mirė ka lėjime nuo sumušim o. 

1941 mettĮ pab aigoje iš kalėjimo mane palei do ir netruk us iš
vežė darba ms į Vok ietiją, iš kur grįžau namo repatri juot as 
1945 mettĮ spal io mėnesį. 

ADSR fondas, r. 61, l. 245. 

Nr. 292 

Iš liud in inko J . TUBUCIO ** pa rodymtĮ 

1948 m. liepos 27 d. 

Iki Didžiojo Tėvynės karo dirbau meistru mokykit! staty bose . 
H i tlerinės okupacijos metais tri s kart us buvau suimtas , ėdėjau 
Telši t! ka lėji me ir Rietavo stovykloje. P irmą kartą mane suėme 
194 l mettĮ liepos mėnesį ir ka lino ap ie ciu mėnesius, antrą ir tr e
č ią kartą - 1944 metais ir kalino daug iau kaip du mėnesius. Pir
m ą kar UĮ suėmė Vytautas Miškinis, siuvėjas Anicetas Skrui bys,
abu iš Riet avo, ir kit i. Antrą kartą naktį pas mane į nam us at 
ėjo grupė balttĮ jll part izam1: Rietav o gyventojai du bro liai Re
meikiai, Stasy s it~ Kazys, Srėba lius iš VatušitĮ kaimo. Kartu su 
jais buvo ir vokiečitĮ kareivių. J ie suėmė mane ir sf1m1 A l fonsę. 
Stasy s Remei kis man e mušė pistoleto rankena ir dviejose vietos e 
sma rkiai perkirto galvą. Daba r _t_cn yra _1?nda i. Mušė _k~mbat}je _ir 
maš inoje. Nlu s nuvežė į Tc lsttĮ kaleJtmą. Po dvteJų menes1tĮ 

• BUZ INAUS KAS Pc lras, Vlado , gimęs 1923 m . Sku odo raJ ., Barstyčiit miestelyje. 
•• TU UUTIS Ju ozas. Juo zo, gimęs 1889 m . Plu nges r aJ., Bubėn11 op„ Užu ph1 k. 
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Tarybinė Armija mus išvadav o. Riel~vc dar_ buvo vokiečit! kariuo. 
menė. ir aš, bijodamas, kad manęs vcl nesu 1111ll!: gyve nau nclcg-a. 
liai, s lapstyda masis Užupi tĮ kaime. t elru kus ve l mane s 11ėrnė ir 
vieną savaitę kalino Rietavo s tovykloje . Ten d_aug k~rltĮ mačia u 
kaip Sta sys Rcmeikis ateidavo ir muvd,1vo su 1111tuos1us iš vielo~ 
susuktu rimbu. Mane jis mušė tris kariu s. 

Ba ilieji partiza nai buvo suėmę ir Kazį Zacleikj_ iš Norbutiš kės 
kaimo, Rie tavo gyvent ojus Kos lą KaralitĮ ir jo žmoną, Stasę Mun. 
kevičienę, Joną PocitĮ . Kostas Pocius s uėmimo mel u norėjo pa. 
bėgli ir buvo vieloje nušautas. 

1\D R fondas, r. 148, l. 47- 4 . 

iaul iu 
SunkitĮjų darbų ·ka lėjimas 

1941 m. spa lio 31 d. 
Nr. 879 

Nr. 293 

Ponui Ka lėjimtĮ departamento direkt oriui 

Į š. m. spa lio 28 d. ra štą Nr. 14 17 pra nešama: 
l. Priž i ūrė lojtĮ dabar yra 57. 

2. Kalėjimas turi 5668,47 m3 talpos. Skai tant viena m kalin iui 
po 9 m3

, ¼as duodama ir l aisvėje. ga lima pata lpinti visai laisva i 
630 kalinių, žinoma , turint ga lvoje, kad nebūltĮ bel aisv i tĮ stovyk
los. Atsižvelgiant į kalėjim o są l ygas ir duodant viena m ka liniui 
po 6 m3 , ga lima patalpinti 950 kal in ių. Prie dabartin i tĮ są l yg11, 
kada kalėjime yra belaisvių stovyk la, ga lima pata lpinti 140-
200 kalinių , nes turimų kamerų kuba tūra sudaro 1326 m3• 

3. Daba rtiniu metu yra 115 kalinitĮ, tame ska ičiuje sep tyni žy
dai, kiti vis i laikomi saugum o policijos ir vokiečitĮ sa ugumo poli
cijo bei apskrities viršininko žinioje. 

Kadangi prisiunčiant į ka lėjimą suimtuos ius, lyd imu ose raš 
tuose nėra pažymėta, kuo kalti namas, sunku pasaky ti , k iek komu
nistti. Reikia man yti, jų yra 95%. 

P r i e d a s *: l lapas. 

A . Jonynas 
L. e. ka lėjimo virš inin ko P· 

A . Bajoriinas 
Sekre tor ius 

Lietuvos TSR CVA, f. 624, ap. l, b. 20, l. 44. Origina las. 

• Byloje nėra. 

Teis ingum o va dylrn 
P;incvėž io ka lėjimas 

J941 m. spali o 3 1 d . 
1 r. 1036 

Nr. 294 

Laba i !,kubus 

Teis ingumo va dybos Kal ėjim ti departamentui 
Į raštą Nr. 1417 š. 111. spal io 28 d. 

Pri siunčiu žinias: 

l . Dabartini s p ri ž i ū rėtojtĮ ska i č ius 57 
2. Ka l ėjimas pastaty tas dėl 350 asmenų, bet sutalpi nti ga lima 

iki 500- 600 a smemĮ 
3. Dabar kalėjim e yra 111 suimlLĮj tĮ . . m. l apkričio l d. ka-

linių stov is : 

~ i Tardomųj LĮ Nu te isttĮjų Iš Pa s-
VynĮ Moter1! VynJ Moterų viso laba 

KriminalinitĮ 14 3 18 
Kaltinamų ko-

muni stiniame 
veikime 49 3 37 89 

Zydų 

ĮtariamLĮ žyclLĮ 2 3 

Iš viso: 111 

A. Jasai lis 
L. e. virš ininko p. 

M . Tru ' in slws 
L. e. sekr eto riau· p. 

Lietuvos TSR CVA, f. 624, ap. l, b. 20. l. -17. Originalas. 



Ukmergės lrnlt·jima s 

U KM El~G t-J E 

Nr. 2!)5 

--- l( aliniLĮ rej estro knyga * Pracld a: / .9 // 111. hirž elio 26 t!. 

Eil. 
Nr. 

Pa vardė, v,Hdas, t ėvo 
va rrl as, iš k11r paeina 

ir šeimynos s11di:•tis 

l. 1941 m. bir žel io 26 d. 
Al sci lrn Liu das, Vinco 
Iš iaul i1.1 aps., I<uršėn11 
parapij os 

2. 1941 m. bir želi o 26 d. 
J(r i fana uskas Jonas, Jono 
Iš Ukmergės aps., Taujė
lllĮ mieste! io 

3. 194 I 111. bir žei io 26 d. 
Sakalau skas L eonardas , 
Vaclovo 
Iš R.a sei niLĮ aps., Kelmės 

4. 1941 m. birž eli o 26 d . 
Ri ška A l fonsas, Kazi mie ro 
l š Ukmergės aps., Ka
va rsko vi s., Piktada riLĮ *"' 
l<. 

5. 194 1 111. bir žel io 26 d. 
Poznia kovas Ar l amonas. 
Evdok ij os 
Iš Ukmergės 

6. 1941 m. biržei io 26 d. 
Dziuka s Jonas, Juozo, g i
męs Lenkijoje, paskutin iu 
laiku gy\'eno Ukmergėjt· 

7. 1941 m. bi ržel io 26 d. 
:Y\okoveras Leiba, M ende
l io 
Iš Lenkij os. Gyveno Vil 
niuj e, paskutin iu laiku -
Jonavo je 

1h111 c 11s žy 111L' S 
Ka d;i ir k11r 

g i111~s 

1<87 111. ha
land žio 25 d. 

Sia ul iuose 

1917 m. bir 
žel io 30 d. 
Ta ujėn11 

mi estelyj e 

1920 111. spal io 
14 el. Kelmėj e 

1915 111. rug 
sėj o 12 d. 

Kova rsko v is. 

19 17 111. ba
l andž io 23 d. 
Ukmergėj e 

1913 111. kovo 
15 d. 

Lenk ij oje 

1908 111. ru g
sėj o 9 d. 
Lenk ij oje, 
Lodzėjc 

S1il ig koki 1Į dukumr11 l1Į pri
si1p,las, lrnmc ka l tinamas, 

a11l kiek nule istas, ba 1 1s111ės 
prad žia ir pabaig a 

l<ada ir suli g kok iLĮ 
cloku 111en l LĮ iš leistas 

(paliuo suolas arba per
keltas, arba m irė) ir 

kur išvy ko 

S,111gu1110 poli cijo s [Uk mcr- 194 1 m. rugsėjo l d. 
gės apyg ard os ] raštas iš š. 111. Valstybės saugumo polic i
biržel io 26 d. r. l . Kaltinama s jos Ukmergės apygardos 
priklau sęs K,ompa rlij ai ir buvęs virši nin ko raštu iš š. m. 
vicl11 žemės tvarkytoju rugpiūčio 29 d. l r. 465 

pol ic ij os priežiūron 

Sau gumo poli cijos [Uk mer- S. m. liepo s 13 el. pa-
gės apyga rdos \ vi ršinink o raš- le istas pol icij os priežiūron. 
las iš š. 111. birže l iu 26 el. K alti - Raštas Nr. 50 
namas p r i kla usęs (K.omp arli jai ) 
kom ja unimui ir tarna vęs prižiC1-
rė l oju 

Uk111ergės saugumo poli cijo s 1941 m. rugp i ūčio l d. 
v ir šinink o ra ; tu iš š. m. birž eli o perd uolas vokiečitĮ gesla-
26 d. r . l ". Ka l tin amas pri - po virš in ink o žinion 
ld aus~s prie komjaunimo par -
tij os 

Ukmergės apskriti es*** sau- S. m. li epos 13 d. pa
guma poli cijos v ir ši nin ko raštas lei stas policijo s pr iežif1rcn. 
iš š. 111. birželio 26 d. Nr. 5a_ Raštas Nr. 50 
Laik yti iki atsk iro parėdymo 
kaipo tarnavusį Ukmergės ka-
lėjime priži i:1rėtoju 

Ukmergės saugum o pol icij os 1941 m. rugpiūčio 8 d. 
v iršin inko raš tu iš š. m. bir že- perd uotas vokiečiLĮ karo 
l io 26 d. r . 2a. K al t inamas kai- vadovybės ži nion 
po prik l ausant is pri e komj auni -
mo partijos 

Ukmergės saugumo poli cijos 1941 m. rugp1uc 10 l d. 
viršini nko rašt u iš š. 111. biržel io perdu olas vokieči tĮ karo 
26 el. I r. 2". Laikyti iki atskiro vadovybės žinio n 
įsa kymo 

Saugu mo poli cij os viršininko . rn. liepos 8 d. perd uo-
rašlu iš š. m. birželi o 26 d. N r. las aktyvistų štabui 
10". į tariamas ve ikim e komunis- v-s **** parėdymu 
linėje veikl oje . Lai ! yli ik i atsl<i-
l'O pa rėd ymo 

• U?.1 rg, tr11oli il. vi-..? i!) I a...,1111.•nys 1(011krf'tflc; d110111c11ys )raš yti ra šJIII. 
Dokumento bl.1nkas. \ 1ctos taupumo sumetimai s, kiek pa~cistas 

•• Turl.-111 h1111 - P1ktai;:alio · 
.... Turi lrnti - apyu:ardoc; . 

. .. .. Taip dokume nte . 



r 

e,:, 

"'' o 

Ei l. 
Nr. 

Pavardė, \·ardas, tėvo 
varclr1s, iš kur pae ina 

ir še imynos sudėtis 

8. 1941 m. birželio 26 d. 
šm idtas Elija-Beras, 
še pse l io-Pinchoso 
Iš H11 ijos, Melito polio. 
Paskuti niu laiku gy\ ·c110 
Ukmergėje 

9. 194 1 m. birželio 26 el. 
Fridlian deris š lioma, Aro
no 
Iš Suvalki JOS, Marijamp o
lė 

10. 1941 m. birželio 26 d. 
Gutkinas Izrae lis, Ber elio 
Gim~s Vilniuje, paskutinį 
la iką g·yveno Kaune 
. . ...... . .... .... . .. . . .. 

Asmens žymės 
Kada ir kur 

gimęs 

Sul ig koki tĮ dokumen!ti pri 
s iustas, kame kaltin amas, 

ant" kiek nuleistas, bausmės 
pradž ia ir pabaiga 

Kada ir sul ig kokitĮ 
dokumentu iš leistas 

(paliuosuot; s a rba pcr
:,eltas, arba mirė) ir 

kur išvyko 

11)19 111. birže
lio 19 d. 
l~usijoje, 

Melitopo lyjl' 

Ukmergės saugum o poli cijos S. m. liepos 8 
virš ininko raštu iš š. 111. birže- duotas aktyvi st 1Į 
lio 26 d. Nr ... . . Suimta s pra - v-s parėel ymu 
ved imui kvotos kaipo pri lda11-
sanli s Kompari ija i 

el. per
štab ui 

1910 m. bala n- Ukmergės sa ugumo policijos S. m. birželio 29 d. ei 
džio 13 el. viršinink o raštu iš š. m. birželio nant sa ugumo policijos 

Mar ijampolėje 26 d. Nr. 7a_ Laikyti iki atski- virš ininko raštu iš š. m 
. . . . . . . . . . . . ro parėdymo birželio 29 d. Nr. . . . iš 

ka l ėjimo pal eistas 

1886 111. kovo 
23 d. 

Vilniuj e 

Ukmergės sa ug umo policijos S. m. liepos 8 
v_irš inink o raštu iš_ š . . n:· _birže- duotas aktyvi sltĮ 
110 26 d. N1:. 4. La1_kyh 1k1_ kvo- v-s parėdymu 
tos pr ave dimo kai po priklau -
s an tį Komparti jai 

d. Per 
štab ui 

11. 194 1 m. birželio 26 d. 1916 m. geg u
žės 19 d. 

. Ų_k~ergės sa ugum o policijos š. m. liepos 18 d. Sau 

e.., 
e,, 

Mači uli s Jonas, Jon o 

l
lš Šiaulių aps., Papilės 
mieste lio, paskutiniu laiku 
gyveno Ukmergėje 

12. 194 1 111. birželio 26 d. 
Muleris Girša , Zeliko 
Iš Ukmergės aps., Bal nin
kLĮ miestelio 

13. 1941 m. birželio 26 d. 
Segali s Chononas, Iciko 
Iš Kauno 

\4. 1941 m. birželio 26 d. 
Kisielius J\ntana , Antano 
l š Ukmergės a ps., Šešuo
li ų vis., L imon ių k. 

15. 1941 m. birželio 26 d. 
Rlochas Chajamas, Mote
lio 
ls Ukmergės 

v1rs1n111ko raštas iš š. m. birže- g urno , policijos rašt u 

Pa pilės 
mieste lyje 

1904 m. ru gsė
jo 15 el. 

Bal nin kuose 

1925 m. geg u
žės l d. 
Kau ne 

19 18 m. spa
lio 31 d. 
Limonyse 

1915 111. liepos 
8 d. 

Ukmergėje 

lio 26 d. Nr. 3a, Laikyti iki at- Nr. 122 iš kalėjimo paleis
sl<iro pa rėclymo kaipo prildau- las 
santį prie komjaunim o partij os 

Ukmergės saugum o policijos S. m. liepos 8 d. per
viršininko raš tu iš š. m. birže- duotas aktyvistLĮ štabui 
lio 26 el. Nr. 3. Laikyti iki pra- v-s p a rėdymu 
vedimo kvotos kaipo prik lau-
sa ntį Komparlijai 

Ukmergės apyga rdos [sa ugu- S. m. liepos 8 
mo policijos] viršininko ra štu iš duotas aktyvisttĮ 
š. m. birželio 26 el. r. 5. Įta- \ ' ·S parėclymu 
ria111as komjaunu oliu ir laikyt i 
iki at skiro p arėd ymo 

d. per
štabu i 

Ukmergės apygard os sa ugu- S. m. 
1110 policijos viršini nko raš tas duotas 
iš š. m. birželio 26 el. Nr. 6a. Raštas 
La ikyti iki at skiro parėdymo 

liepos 26 d. per
policijos žin ion. 
r. 223 

kaip o prik l ausantį prie Kom-
pa rlij os ir kitLĮ o r ga nizacijų 

Ukmergės apyg ardos [sa ugu - S. m. liepos 8 
1110 pol icijos] virš ininko ra štu iš duotas aktyvistų 
š . m. birželio 26 d. Nr. 6. Lai- v-s pa rėdymu 
kyli jį suimt ,! iki atsk iro į a-
kymo kaip o p ri k l au santį prie 
komjaunim o partij os 

d. per
štabui 



Ei l. 
Nr. 

Pavardė , vmdas, tėvo 
varda s, iš kur pae ina 

ir šeim ynos s u d ėtis 

Asmen s žymės 
Kada ir kur 

g i111rs 

Su lig kokitĮ d okume nttĮ pri 
s iust as , l«ime ka ltina111as, 

,111l· kiek nu leist as , b a u smės 
prad žia ir paba iga 

I<.ada ir suli g kokių 
dokumentLĮ iš leist as 

(pali uosuotas ar ba pe r
keltas, arba mirė) ir 

kur išvy ko 
- -- -- - -·----- -- - - -- -------- -----------

16. 104 1 m. birželio 26 d. 
Eimantas Vladas, Povilo 
Iš Ukmergės ap s., Taujė
n1_1 vis., BaravyktĮ k. 

7. l 94 l m. birže i io 26 d. 
Kag a nas Rub inas, š liomo 
Iš Ukmergės ap s., Gel vo
nų mie ste lio 

18 1941 m. birž e lio 26 d. 
Mackeviči u s Bolis, Anta
no 
Iš Ukmergės, Vytau to g., 
Nr. 50 

19 194 1 m. birže lio 26 d. 
Dovydas Ze lm a na s, Bero 
Gimęs Kret ingoje , paslrn
li n iu l aiku gyve no K aune 

~ 20. 
2: 

1941 m. birželio 26 d. 
Rybakovas Mina, J ono ~ 

~ 
"' e: 
e. 

'< 
:, 
<>· 
"' 

Iš Zara s tĮ ap s., Antazavės 
vls ., Duburaič iq k., paslm
tiniu laiku buvo Kaune 

21. 1941 m. birželi o 26 d. 
šme nd er is Slio mas, Abra
omo 
Iš Lenkijos, Liūbranco, 
pasku tiniu laiku gyveno 
J ona voje, Ralio g., Nr. 32 

22. 194 1 m. birželi o 27 d. 
Zalneriūnaitė Emilija, 
Adom o 
Iš Panevėžio ap s ., Kupi š
kio, paskuti niu la iku gy
veno Ukmergėje 

23. 1941 m. birželio 29 d. 
Ka linovas P orfi omas, Ni
kiforo 
Iš Ukmergės aps., Ko-
varsko vis., Girelės k. 

w • Sauuurno po Ji(ij,)S . 
t:l •• Nr. neĮskallomas. 

10 16 m. sau sio 
24 el. 

BaravyktĮ k. 

1898 m. birže
lio 15 d. 

Gelvo nyse 

1917 m. kovo 
17 d. 

Ukmergėje 

1920 111. sau s io 
17 d. 

Kre ti ng oje 

1907 mela is 
Zar as 11 ap s. 

19 17 m. rug
pi ūč i o 8 d. 
Lei;kijoje 

1906 m. g ruo 
džio 19 d. 
Kupi škyje 

1918 mela is 
Gire lės k. 

Ukmergės apskrities sau gu- š. m. liepos 18 el. s. p.* 
1110 policijo s viršin inko raštas iš raštu Nr. 122 iš ka lėj imo 
š. m. biržel io 26 el. Nr. 4n_ Lai- pa leistas 
kyli su imtą kai po prik l ausa ntį 
šni p inėjime ir teiki mą ž in i LĮ mi-
licij ai 

[Saugum o polic ijos ] Ukm er- S. m. liep os 8 d. per-
gės ap ygar dos virš inin ko r ašl u duolas aklyvisltĮ štabu i 
iš š. m. birželio 26 el. Nr. 4b. 
Lai kyti iki atskiro parėdymo 

[Saug um o policij os ] Ukmer- 1941 m. 
gės apygard os viršin inko raštas perduot as 
iš š. m. birželio 26 d. Nr. lh. vadovybės 
Lai kyti kaip o įtariamą buvu s 
komj a unu ol iu 

rugpiūčio l d. 
vokiečiLĮ karo 
ž ini on 

[Sau gum o polic ijos ] Ukmer
!Įės ap yga rda - virš in inko ra š tas 
iš š. m. bir že lio 26 d. Nr. 7b. 
Lai kyti iki a t skiro į sakymo ka i 
po įtariam~ komjaunuolį 

Ukme rges apskri ties saugu- / S. 111. liepos 26 
mo policijos virši ninko raštas duotas policijos 
iš š . 111. birže lio 26 d. Nr. sa. Raštas Nr . 223 
Lai kyti iki a ts kiro parėdymo 
kaip o į ta r iamą priklausa ntį 
Kompart ija i 

el. per 
ž in ion. 

Ukmergės apsk ri ties sa ugu- . 111. liepos 8 d. perd uo-
1110 policijos virš inink o ra štas iš tas aktyv ist tĮ št abui 
š. 111. birželio 26 d. Nr. 9n_ Lai-
kyti iki a tskiro parėclymo kaip o 
p r i k l aus antį Komunistinei par-
tij a i 

Ukmergės s augumo pol icijo 19-! l m. rugsc io l d. 
virš ininko ra š tu iš š. m. birže lio Valstybės saugumo polic i-
27 d. Nr. ** Pr avedimui kvo - jos Ukmergės apyga rdos 
los kaip o įta ri am .! šn i p i n ėjime vi rši nin ko raštu iš š . m. 
SS SR naudai rugpiū č i o 29 d. '.'-Jr. 465 

pol icijos pri ež iC1ron 

Ukme rgės ap skritie s sau gu- 194 1 m. lie pos 18 d. 
1110 poli cijos v irš ini nko raš tas iš sa ugumo policijos rašt u 
š . m. liepos 29 d. Nr . l 1a. Kai- Ir . 122 iš ka lėjimo pa leis -
lin (amąjį ] la ikyt i iki a tsk iro tas 
oarėdymo kaip o įtariamą veiki -
me prie š valstybę 
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~ EiJ 
Nr. 

Pavardė, vardas . tėvo 
vardas, iš kur paei na 

ir šeimy nos sudėti s 

e., 
C11 
UI 

24. 1941 m. birželio 29 d. 
Šimanauskas Vytautas, 
Alekso 
Iš Ukmergės aps., 2elvos 
miestelio 

25. 1941 m. birže lio 29 d. 
šurovas Aleksas, Klemen
so 
Iš Ukmergės, Ant aka lnio 
g., l\'r . 3 1 

26 1941 m. birže lio 29 d. 
Oselis J uliu s, Pran o 
Iš Ukmergės aps ., Vidiš 
kių mieste lio 

27 194 1 m. birželio 29 d. 
Baravyka s St epas, Micha 
lino s 
Iš Ukmergės aps., Deltu 
vos vis. , BieritĮ k. 

28. 1941 m. biržei io 29 d. 
Jasun sk is J uozas, Jokimo 
Iš Kauno aps., Vilkijos 
miesto 

•• • •• ••• • ••••••• • • • • • ♦ •• 

29. 1941 m. 
1

biržel io 29 d. 
Blinstrubas Česlovas, Bo
liaus 
Iš Ukmergės, Basanavi -
čiaus g., r. 14 

30 . 194 1 m. birželio 29 d. 
Steiblys Jonas, Adomo 
Iš Utenos aps., Alunto s 
vis., Med inišk iLĮ k. 

3 1. 1941 m. birželio 29 d. 
Linceviči us Pe tras , Sima
no 
Iš Kaun o aps., Vilkij os 
miesto 

32 . 1941 m. birželio 29 d. 
.Janušau skas Juozas, Ro
ma ldo 
Iš Ukmergės priem ies-
čio - Naujamiesčio .... .... .. . . . ... . .. .. . .. 

• Tai p dokum ente. 

Asmens žymės 
Kada ir kur 

gim~s 

192 1 m. sausio 
14 d . 

Zclvoje 

19 10 met tĮ pir
mame pus

metyje 
Ukmergėje 

192 1 metų 
antrame pu s

met yje Vi
diškiu ose 

19 19 m. gruo 
džio 6 d. 
Bier it! k. 

1900 m. rug
piūčio 5 d. 

Vilkijoje 

1926 m. birže
lio mėn . 
Ukmergėje 

19 14 m. ba lan
džio 6 d. 

MediniškiLĮ k. 

1902 m. ru g
pi Cičio 23 d. 

Vilkijoje 

Sulig kokitĮ clokume nltĮ pri
si11stas, kame ka ltinama s, 

anl kiek nulei stas, bau smės 
pradžia ir paba iga 

Kada ir sulig kokių 
dokumenttĮ iš leistas 

(pa liuosuota s arba per
keltas, arba mirė) ir 

kur išvyko 

Uk111ergės saugumo apygar- l94 l m. ru gp iūčio l d 
<los virš inin ko ra štas iš š. m. perdu otas vokieč i tĮ ka ro 
birželio 29 el. Nr. 25n. Laikyti vadovybės žini on 
iki atskiro parėclymo kaipo kal-
t inam,) dalyvavu sį komjaunim o 
veikime 
Ukmergės sau gumo apygar- 194 1 m. rugpittč io 8 d. 

dos virš inink o ra š tu iš š . m. bir - perduota s vokiečių karo 
želio 29 d. l r. 14~. Lai kyt i iki vadovybės ž inion 
a tskiro parėdymo kaip o įtaria -
mą komunistu 

Ukmergės sau g umo apygar- 194 1 m. rugpi Cičio l d. 
dos viršinink o raš tas iš š. m. perduolas vokieči tĮ ka ro 
birželio 29 d. Nr. 12°. Kaip o į ta - vadovybės žinion 
riamą komjaunim o pa rtij os da-
lyviu 
Ukmergės sa ugu mo apygar- 194 1 m. rugpiūčio l d. 

<los virši nink o ra štas iš š . m. perduot as rnkiečiLĮ karo 
birželi o 29 d. l r. J7a. Laik yt i va dovybės žinion 
iki at skiro parėdymo kaipo ka l-

1 tinamą da l yvavusį komjaunuo
i li11 o rgnn iza c ij oje 

Ukmergės saugumo virs1n111- 194 1 m. rugp iu č io l d·. 
ko ra štas iš š. 111. birželio 29 d. perduotas \'Okiečių karo
Nr. 16a. [Laikyt i] iki atsk iro vadovybės žini on 
parėdymo kaipo tarnavusį mi-
licijoje 
Ukmergės saugumo apygar- 194 1 m. ru gpiūčio l d. 

dos viršin inko raštas iš š . m. perdu otas vok ieč itĮ karo 
biržel io 29 d. Nr. 24a. Į t a riamas vadovybės žinion 
dalyvavęs komjaunuoli1Į parti-
joje 

Ukmergės sa ugu mo apygar - 194 1 111. n igp1uc10 l d. 
dos virš inink o ra š tas iš š. m. perdu otas voki !Č i t) gest apo 
birželio 29 d. Nr. J8a. Laikyti viršinink o žinion 
iki atskiro parėclymo kaip o tar-
navu sį milicijoje 
Ukmergės sa ugumo apy gar- 194 1 m. rugp i ūčio l d. 

dos virš inin ko raštas iš š. m. perduotas vokiečit! karo 
birželio 29 d. Nr. 20a . [La ikyti vadovybės žini on 
iki] atsk iro parėdymo kaipo 
tarnavusį milicijoje 

1916 m. kovo Ukmergės apygardos [sa ugu- 194 1 m. ru gp1uc10 l el . 
~4 ~- . ~ o polic ijos ] viršininko ra š tas iš perdu otas vokiečit! kar o, 

Nau Jam1estyJe s. 111. birželio 29 d. Nr. 22a. La i- vadovybės žini on 
· · · • • •, ... , . kyt i iki atskiro p arėclymo kaip o 

į tari amą veikime komuni stin ei * 
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Ei l. 
Nr. 

Pavardė, vardas, tėvo 
varda s, iš kur paeina 

ir šeimyno s sudėtis 

33. 1941 m. birželi o 29 d. 
Fak toris Joselis, Gecelio 
I š Latvij os, Gryvkos * 
mieste lio, paskutiniu laiku 
gyveno Ukmergėje 

34. 194 1 m. birže lio 29 d. 
Einor is R.ap olas, Ju ozo 
Iš Švenčionių aps. , Kliuš 
č ioni tl miest elio, paskuti
niu laiku gyveno Ukmer
gėje, Vaižgant o g., Nr . 2 

35 1941 m. birželio 29 d. 
Po džeckas Antanas, Prano 
Iš Pagirio v is., Paobelio k., 
paskut iniu laiku gyveno 
Ukmergėje, Gedimin o g., 
Nr. 61 

• •••••• •• • ~ • ~ •• ••• .} Į • ~ •• 

36. 194 1 m. biržei io 29 d. 
Varžgalis Pr anas, P etro 
Iš Deltuvos vis., Varžga
lių k. 

g_ 37. 
ii 

194 1 m. biržel io 30 d. 
Mockevičius Jonas, J ono ,,,. 

"' 
r 
[ 
:: 
< 

Iš Ukmergės, Trakų g., 
Nr. l 

~ 
~ 38. 1941 m. birže lio 30 d. 

J urkeviči us Alfonsas, My
kolo 
Iš Ukmergės, Kalėj imo g., 
Nr. 39 . ~. . . . . . . ..... ... ....... . 

39. 1941 m. birželio 30 d. 
Mockeviči u s Pr anas, Jono 
Iš Ukmergės , Bugenių g., 

r. l 9 
. .. .-.. ........ . ...... . . . 

40. 1941 m. biržei io 30 d. 
Starkovas Jonas, Akinfo 
!š Ukmergės, Nuotekių g., 
Nr. 29 

Asmens žymės 
Kada ir kur 

gimęs 

1905 mela is 
Latvij oje 

......... . ' -• 

19 19 metais 
J< Ii uščionių 
miestely je 

l 906 m. ru g
piūč i o 15 d. 
Pa g iri o v is. 
••• • ••••••• t 

l 908 m. gruo
džio 5 d. 

Varžga li LĮ k. 

1909 m. birže
lio 22 d. 
Ukmergėj e 

1908 mehĮ 
pirmame 

pusmetyje 
J uze fkoje ** 

1903 metais 
Ukmergėje 

1921 m. ba
land žio 20 d. 
Ukmergėj e 

Sulig kokitĮ dokumentLĮ pri 
siųs tas, kame kaltinamas, 

ant kiek nul eist as, bausmės 
prad žia ir pabaiga . 

Kada ir suli g kokitĮ 
dokumentt1 iš leistas 

(paliu os uotas a rba per 
keltas, arba mi rė) ir 

kur išv yko 

Ukmergės saugumo apygar - š. m. liep os 8 d. per
clos virš inin ko raštas iš š. m. duotas aklyv i s tLĮ š tabui 
birželio 29 d. Nr. 2sa . Lai kyti 
kaip o įtariamą komunishĮ org a-
nizacijos veikime 

Ukmergės saug um o apygar - 194 1 m. rugp iūčio l d. 
<los vir š ininko raštas iš š . m. perdu otas vokiečiq kar o 
birželio 29 d. Nr. 26a. Įtaria- vadovybės ž in ion 
mas komuni st iniame veikime 

Ukmergės apygardos [saugu- 194 1 m. rugpiūčio l d_ 
mo policijos ] virš ininko ra š tas iš perduotas vok iečiLĮ ka ro. 
š . m. birže lio 29 d. Nr. 23a. Įta- vadovybės žin ion 
riamas komunistin e ve ikla 

Ukmergės saugu mo policijos 1941 m. 
virš ininko ra štas iš š . m. birže- perdu otas 
lio 29 d. Nr. 2A [Laikyti] iki vadovybės 
at skiro pa rėdymo kaipo komjau-
nuo lį 
Ukmergės saug umo apygar - 1941 m. 

dos virš ininko raš tas iš š . m. perdu otas 
birželio 30 d. Nr. 34a_ Laikyti vadovybės 
iki atski ro parėdymo kaip o da-
lyvavusį komunisttĮ veikl oje 

rugp1u c10 l d. 
vokiečitĮ ka ro 

žinion 

rugpiūč io l d. 
vok ieč itĮ karo 

ž inion 

Ukmergės saug umo apyga r- 19-11 111. rug p1uc10 l d. 
dos virš ininko rašta s iš š . m. perduotas vokiečitĮ ka ro 
birželio 30 d. Nr. 40n. [Laikyti] vadovybės žinion 
iki at sk iro parėdymo kaip o kal -
tinam ,Į dalyvavusį komuni s ttJ 
organiza cijos veikime 
Ukmergės apygar dos sa ugu- 1941 m. 

mo virš ininko raš tas iš š. m. perdu otas 
birže lio 30 d. Nr. 33n_ Ka ltin a- vadovybės 
mas kaip o dalyva v~s komun is fLĮ 
organ izacijoje 

rugpi ūčio l d. 
vokiečitĮ ka ro 

žinion 

Ukmergės saug umo poli cijos 1941 m. rugpiūčio 8 d. 
virš inink o raštas iš š. m. birže- perduotas vok iečių ka ro 
lio 30 d. Nr . 2911• Laikyti iki at - vadovybės žinion 
sid ro p arėdymo kaip o dalyva -
v u sį komjaunuolitĮ or ga nizac i-
joj e. 

Lietuvos TSR CVA, f. 926, ap. 2, b . .'i, l. 1- 1 l. Ori gin alas. Rankraš tis. --- -
e., • Turi būti - Gryvalšlų . 
~ •• Tu r i būti - Juozapav oJe. 
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Nr. 296 

-~ 
B dras kalinių mitybos dienynas . en 

Liko se- -
Padaugėjo Sumažėjo kančiai 

Buvo dienai 
Data Vai- Suau- Vai-Vai- Suau-

Suau- Vai- Suau-
gusių · kų gus ių kų 

gusių kų gusių kų 

5 -r 8 g -r- ,- 4 6 
l 2 

1941 metų birželio mėnesio 

21 21 
27 22 
28 21 l 

22 29 22 35 . 30 22 14 

1941 metų liepos mėnesio 

l 35 10 45 
2 45 l 46 
3 46 8 54 
4 54 20 74 
5 74 33 107 
6 107 33 2 138 
7 138 46 184 
8 184 80 264 
9 264 80 114 230 

10 230 89 319 
11 319 319 
12 319 70 24 365 
13 365 37 402 
14 402 20 382 
15 382 38 5 415 
16 415 415 
17 415 415 
18 415 22 437 
19 437 42 32 447 
20 447 40 24 463 21 463 463 22 463 l 464 23 464 56 105 415 24 415 68 483 25 483 

483 
• 10-ta ir 11-ta s kilty s - laktinai maitino s· k · 

loj ami 8-tos ir 9-tos skilčių duomenys, 1 - s ellnant praleistos, nes jose pakar• 

358 

Buvo 
Data 

l 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Suau-
gusių 

2 

483 
483 
479 
479 
478 
478 

Viso: 9848 

Vai-
ktĮ 

3 

Padaugėjo 

Suau- Vai-
gusių kų 

4 5 

20 

6 

830 

Sumažėj o 

Suau- j Vai-
gusių kų 

6 ,- 7-

24 

352 

Liko se-
kančiai 
dienai 

Suau- Vai-
gusių 

8 

483 
479 
479 
478 
478 
483 

10809 

kų 

9 

P. Jameillis 
Ka lėjimo viršininkas 

Vl. Mikeška 
Okio vedėjas 

Lietuvos TSR CVA, f. 926, ap. l, b. 1620, l. 5. Nuorašas. 

Nr. 297 

Ukmergės kalėjimas 
1941 m. liepos 12 d. 

Nr. 15 

Valstybės saugumo policijos 
Ukmergės apygardos viršininkui 

š iuo metu ka lėjimas yra perpildytas ir patalpinti daugiau yra 
visai neįmanoma, nes, esant labai karštam ir tvankiam oru i ka
merose, bijoma net epidemijos pavojaus. 

Todėl, pran ešdamas apie tai Tamstai, iš anksto pranešu , kad 
jei yra numatoma daugiau suėmimų, tai prašau daryti žygitĮ su
imtu osius talpinti kitur , nes šiuo metu kalėjime yra 365 sui mtieji, 
o norm aliai talpinama 250 žmonit). 

Kalėjimo viršin inkas 

Sekretoriu s 

Lietuvos TSR CVA, f. 926, ap. l, b. 1615, l. l 19. Nuorašas. 

359 
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Nr. 298 

B dras kalinių mitybos dienynas * en -Liko 

Padaugėjo Sumažėjo sekančiai 
Buvo dienai · 

Data Vai- Suau- Vai-Suau- Vai- Suau-
Suau- Vai-

gusių kų gusių kų 
gusių kų gusių kų --r 8 -
~ 4 -r 6 9 

l 2 

1941 metu ruo-pi[1čio mėnesio 
• b 

483 
483 

483 421 62 
2 62 
3 62 

62 4 62 
5 62 150 212 

6 212 216 428 

7 428 135 563 

8 563 139 702 
g 702 67 750 19 

10 19 19 
11 19 19 
12 19 4 23 
13 23 22 
14 22 3 25 
15 9~ -O l 25 
16 25 25 
17 25 127 152 
18 152 219 371 
19 371 297 668 
20 668 644 24 
21 24 l 25 
22 25 6 30 
23 30 132 2 162 2 
24 162 2 23 2 3 182 4 
25 182 4 2 184 4 
26 184 4 21 4 201 4 
27 201 4 24 225 4 

• 10-ta ir l l ·!a skilty s - faktin · T · 
lojami 8-tos ir 9-tos skilčitl duomenys."' ma, mos, - skelbiant praleistos. nes Jose pakar• 

360 

Buvo 
Data 

Suau- Vai-
gusi LĮ kų 

l 2 - 3-

28 225 4 
29 297 4 
30 330 4 
31 404 8 

Viso: 6479 34 

Liko 
Padaugėjo Sumažėjo sekančiai 

Suau- Vai- Suau-
gusiLĮ kų gusitĮ 

4 5 b 

72 
33 
74 4 

263 

2009 8 1825 

Vai-
kų 

--
7 

dienai 

Suau-
gusių 

8 

297 
330 
404 
667 

6673 

Vai-
ktĮ 

9 

4 
4 
8 
8 

42 

P. Jam eikis 
Kalėjimo viršininkas 

Vl. Mikeška 
Okio vedėjas 

Lietuvos TSR CVA, f. 926, ap. l, b. 1620, l. 95. Nuorašas. 

Nr. 299 

Bendras kalinių mitybos dienynas * 

Liko 
Buvo Padaugėjo Sumažėjo sekančiai 

Data dienai 
Suau- Vai- Suau- Vai- Suau- Vai- Suau- Vai-
gusiLĮ kLĮ gusit! kLĮ gusiLĮ ktĮ gusių kų 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

1941 metų rugsėjo mėnes io 

l 667 8 667 8 
2 667 8 65 4 732 12 
3 732 12 215 12 947 24 
4 947 24 152 1099 24 
5 1099 24 310 1409 24 
• IO·ta ir l l -ta skiltys - laktinai 

lojami 8-tos ir 9-tos skilčių duom enys. 
maitino s i - skelbiant pralei s tos, nes Jose pakar-

361 



Data 

l 

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 

Viso: 

Buvo 

Suau-
gusit! 

2 

1409 
11 
17 
17 
18 
20 
20 
20 
24 
25 
25 
28 
28 
26 
25 
25 
24 
24 
25 
25 
27 
15 
17 
17 
17 

6041 

Vai-
kų 

- 3-

24 

l 
l 
2 
2 

117 

Liko 
Padaugėjo Sumažėjo seka nčiai 

Suau-
gusi tĮ 

4 

6 

l 
2 

4 
l 

3 

2 

3 

766 

Vai- Suau• 
kų gusit.l 

-r 6 

1398 

2 

12 

18 1416 

dienai 

Vai- Suau- -
Vai-

kų gusių kų --7 8 g-

24 11 
17 
17 
18 
20 
20 
20 
24 
25 
25 
28 
28 
26 
25 
25 
24 
24 
25 
25 
27 
15 
17 
17 
17 
17 

l 
2 
2 
l 

26 5391 109 

P. Jameillis 
I<a l ėj imo viršininkas 

Vl. Mikeška 
Okio vedėjas 

Lietuvos TSR CVA, f. 926, ap. l, b. 1620, l. 165. tuorašas. 
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Nr. 300 

Ukmergė, 1944 m. vasar io 29 d. 

Ponui Kalėj i mtĮ departamento direkt oriui 

I telefonogramcĮ Nr. 2 iš 1944 m. vasar io 27 d. 

Prane šu, kad mano vedamame kalėjime bendra padėt is ir ne
norma lumai bei trūkumai yra sekantie ji: 

l. Suimtųjų atžv ilgiu 

l. švara- higiena. Visiškas trūkumas balti ni ų ir pata l ynės. Tam 
tikras kiekis dar ir yra, bet tiek sudėvėti, kad užteks jų visai 
trumpam laikui. Praktikuoja ma, kad suimtieji atsinešttĮ savų, bet 
yra didelis procentas suimtųjų, kurie ir na muose labai va rginga i 
gyveno ir visas j ų turtas kiek patys dėvi. Be to, jau virš dvej i me
tai neskiriam a nė kiek muilo bei kittĮ švara i palaiky ti priemoniLĮ. 
Baltiniai ir kit. ska lbiami be muilo jėga karštame van denyj e, 
o vėl iau vir inami pele ntĮ skiedinyje. Toks būdas yra laba i neprak 
tiškas,, laba i naikinami balt iniai, o be to, negal ima išskalbti ka ip 
su muilu, išva izda jtĮ juoda, atrodo, lyg tik pamirkyti vandenyje. 
Be ba l tinitĮ skalbimui, mu ilas yra būtina i reikali ngas suimtųjų kū
no šva rai palaikyti, ypatinga i tiems. kurie dirba ka lvėj e, dirbtuvėse, 
virtuvėje ir kitur , kuriems yra prival u nors kartą dienoje nusipraus ti 
su muilu. Be muilo tinka mai palaik yti kūno švarą visa i neįmano
ma. Buvo atsitikim tĮ , kad vienas niežuotas po pirtie s apkrėtė kitu s 
suimtuosius, o vėliau ir tarn autojas apsikrėtė. Kaip nea psi krės, 
jeigu pirtyje tik išsiva nojama ir nusiplaunama š iltu va ndeniu. Net 
sa nit arijos personalas nėra aprūpinamas muilu, kuris kiekvieną 
dieną pri ima įva iri us ligonius, tuo ta rpu pap rastas miesto felčeris 
tam tikr ais meto laikotarp iais ga una kelis šmote lius muilo dezin
fekcijai ir nusiplovimui. šiuo laiku, kada ta ip smark iai pleč iasi dė
mė toj i ir vi duritĮ ši ltinė, ba l ti nitĮ, patalynės ir muilo reikalingu
mas yra labai opūs ir svarbūs klausimai. š iuos t rūkumus nepa• 
ša linus, ga lima susilaukt i skaudžitĮ pasėktĮ, lyg iai kaip buvo vie
nais mP-tais kituose kalėj imuose. 

l V. Suimti1j11 kalėjime tardymas 

Re ikėtų duoti atitinkamoms įstaigoms įsakymą, kad tuose ka
lėjimuose , kuriuose nėra tinkamtĮ patalptĮ suimttĮjtĮ tardymui, 
o yra užleidžia mos tardymo reikalams raštinės patalp os, kad ta r
domi suimtieji nebūttĮ muš ami č i a vietoje. Pri e kalėj imo budi nčio
jo ir pirmame ka lėj imo kieme yra nuo lat inis pi l iečių jud ėjim as. 
Kada suimtieji tar dant mušami, kyla didelis pasipikt inimas kalė
jimo administracijos atžv ilgiu. Atrodo , kad kalėjimo adm inistra-
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cija suimtuosius baud žia mus1mu. Tokius uimluosius , kurie lar 
domtĮ organų sa ugumo a r krimin a li nė policijos yra num atyti , 110_ 
pas iduoda tardy mui, ir yra biitina panaudot i muyimo metodą. ga
benti į savo įsta i gas, kuriose ga li būti įrengti sp ec i al ūs ta rdymo 
kambariai. Kalėjimo pareigūnai ir ta ip nC'luri p i l i eč i tĮ s imp ati jos 
ir įvai ria i juos ,·adin a budeliais ir panay iai, o kada da r vyks ta 
aiškus su imtųjų mušimas ir muyamo suimtojo rik mas, pa rodo 
gyventoja ms, kaip su suimtaisiais kalėj imo administracija clrria
si ir kokie to kalėj imo viršininko yra patv arkymai. Mano as~1e
niškai buvo kelis kartus sakyta tardomi ems organams, bet vis tiek 
tas muš imas kart oj as i. Esą , teg-u suimtieji ž in ą , ką ta i reišk ia 
nusižengti ar nepasaky ti tardymui reika l in gtĮ duomenų. 

P. Jameil iis 
Kalėjimo virš ininka s 

Lietuvos TSR CVA, L 926, ap. l, b. 1649, l. i 0- 71. Antr as or iginalo eg
zempliorius. 

KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE 

DIMITRAVE 

Nr. 301 

Iš E. TYRO* parodymų 

1945 m. kov o 2 d. 

Nuo 1941 m. liepos 27 d. iki spalio l d. buvau Dimitra vo 
koncentr acijos stovyklos viršininkas. Vėli a u , kada stovyklos vir
š ininku tap o majora s Siurna , aš buvau jo padėjėju ir dirb au š iose 
pa reigose iki 1942 m. kovo 16 d. 

Būdamas stovyklos viršininku, organizava u 36 žmonitĮ polici
j ą, į kuri ą p ri ėmiau tarnauti „aktyvistus", aktyvius šau lius, bu
vusius policininkus. Į rengus koncentracijos stovyklą 400- 500 
žmon itĮ, priim i nėjau suimtus komunistus, komjau nuolius , t arybi
nius aktyvistus ir prieš vokiečius n us i s tači usius asmenis . P er v isą 
mano darbo l a iką stovykloje buvo įka li n ta apie 500 taryb inių pi
li eč i ų. Be to, iki mano atvykimo į D im itravą a tvarė 49 žydes ir jtĮ 
vaikus. Iki 1941 metų rugsėjo mėnesio juos l aikė stovyk loje, po 
to, Kretingos saug umo policijos virš ininkui J akiui pa s i ū l ius , iš: 
s i unč i au į Darbėnus . Aš žinojau, kad juos likviduos, nes ap ie ta i 

• TYRAS Edmundas. Adolio, g lmc~ 191 l m. Kapsu ko ra J. Li ud vin avo a p., Tro · 
bišk itl k. Buv. buržuazinės Liet uvos kariuomenės Jaun. ltn ., 'šau lys. 1935- !910 m .
pa s ienio policijos ruožo virš ininkas. 
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man pranešė Jakys. JtĮ apsauga i išskyr iau keturis pol icin inkus ir 
,·ieną vachmistrą. 

Buvo atvejtĮ, kai į Dimitravo koncentracijos stO\·yklą atva 
žiuodavo kvos ti su im lLĮj tĮ saugumo polic ijos viršininko padėj ėj as 
Braž inskas , tardytoja i Kuniutis 1r Kviccinskas. 

Ka rtą, būd amas girtas, susi mušiau su stovyklos viršini nku, to
dė l ma ne iš einam tĮjtĮ pareigų atle ido, ir nuo l 9-!2 mettĮ rugsėjo 
mėnes io buvau Kartenos va lsč i aus mais to tieki mo punkto vedė
ju . Vėli a u dirb au apskr ities kr i min alinės polici jos vyresniuo ju in
spektoriumi. 

ADSR fondas, r. 47, l. 111- 112. 

Nr. 302 

Iš liud ininko K SLIMO * parodymų 

1945 m. ko vo l d . 

Už komun i stinę ve ikl ą 1941 m. rugsėjo 15 d. man e suėmė Kre
ti ngos sau gumo policija ir l a ikė kalėjime iki spali o 7 d. P o to ma
ne su 75 ka liniai s išsiuntė į Dimitravo koncentra cijos stovyklą . 
Ten buvau la ikomas iki 1942 m. kovo 7 d. Sioje s tovykloje mane 
kartą tardė ir kan kino Kretingos saug umo policijos virš ininko pa 
dėj ėjas Bražinskas. J is re ika lavo prisipaž int i, kad es u Komun istų 
partijo s narys . Už neigiamus at sakymus mane mušė g uminiu 
r imbu. 1\lušė taip. Sta tė mane pr ieš vei d rodį ir l i ep ė žiūrėti . 
o pa ts, stovėdamas užpaka lyj, mušė mane. Taip ji s tyčiojos i iš 
ma nęs apie dvi valan das . Tardė naktį, sto vyk los raš tinėje. Už 
durt! stovėjo du policininka i, pas i ruošę a te iti 1 pagalbą, j ei bėg
čia u ar užp ulč ia u Braž inską. 

Ma tydav au, kaip į koncentr ac ijos stovyklą atsi lan kyda vo ir 
Kretingos saugumo policijos viršininka s J akys , jo padėjėj as Bra 
žin skas . J ie a tvaž iuodaYo lengva maš ina du-t ris kart us per $3-

n it~. J<artu su J akiu du kartu s bu,·o atvažiavę gestapo ka rin in
kai . Pirmą ka rtą mači au v ien ą karinin ke!, a ntrą ka rtą - du; jt! 
kepurėse buvo įsegti ba lti meta linia i ženklai , \'a izduojan tiej i žmo
ga us kaukolę. J akys ir Braži nska l ankės i sto ,·ykloje ta rdyt i 
uim tt)jt) ir ka i kuriu os i t! išveZdavo. Iš tok iLĮ išvež ti) asmemĮ pa

zįs lu Eg linskj. kur is TarybtĮ \'a ltll ios metai s buYo prokuro ras. ir 
komj a unuolį I avick;:i. Vėli a u ka l bėj o . kad Eglinskį sušaudė. o :\'a
,· i cką grąž ino į stovyklą. 

J ie ta rdydavo nakt ies metu ra š t i n ėje. Mačiau kank inim o žy
m0s dau ge lio su i mtųjtĮ kūnuose. Policin inkas Sali klis mane mušė 
kumšč i u per veid ą. 

ADSR fondns, r. 47, l. 117- 118. 

• SLI MAS Kostas , Ant ano , g lmt s 1896 m . Plungėje. 
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PRAV IENI KtS E 

r. 303 

Iš N. BUTO* parodymų 
19./4 111. rugpiučin 3 l d. 

Apie mokyklą, kuri burn Zuši gy1·enriclrje . netoli l~n~os, ir ku. 
riojc aš mokiausi nuo 1943 mc!t., gegužės 111ėm'sio iki ltJ pačiu 
mcltĮ liepos m(•nesio. žinau št:ii ki). \ 'okiškai ši mokykla bu1·o va~ 
dinama „Ausbilrl11ngsslab··, pnzodi.iui 1wčia11!, ,.,\p mok) 1110 šia. 
bas". Oficialiuose rnkieči1.1 dokumentuose Jo šta bo b111·i1110 rieta 
buvo nurodoma - Su.ženhof. ,\ \okyklos virš ininkas buvo 1·adina. 
mas ,Yommanclt'ur ries Ausbildungsslahs". c\pmokymo štabo vir
šininku 1913 nwbJ 1·iduryj burn r okiel1s Peclwu, SS kariuomenės 
dalinitĮ karin inlrns šlurmbaniiurerio laipsnio, o lai apytikriai ati
tinka 1·okiccių kariuomenės majoro laipsnį. Jis turėjo baltus su
suktus antpečius ir juodas kilpas apykak l ėje su keturiomis 
žvaigždutėmis kairėje pusėje. aukštą karininko krpurr MI erel iu 
aukštutinėje dalyje ir kaukole apačiojr, ,rnt dešiniosios ranko1·ės 
žemiau a l kunė~ buvo juodas ,ll!tsiuras rombo formos su išsiuv i. 
nėtomis sidabrinėmis raidėmis - SD, l. y. santrumpa iš .,Sicher
hcitsdien st", ką rei~kia „Saugumo larnyua ·'. 
• labo 1·i~~ininka_~ turėjo t?_ldo pat laipsnio p~vaduotoji) Kacly
sevą. rusą 1s Lah·, Jos. anksc,au larnarnsį burzuninės Latvijos 
k~d-~omenėje karininku ir 19-10 meta is su še ima rm igrarnsį į \/

0
. 

k1e!1J:J. 

Stabo 1·iršin inkas turėjo adjuta n tą u n{erš{urm f i urerį J a n ktĮ, 
lah·į . 

Burn dar administracinė-ūkinė dalis ir kance lia rija, kuri ai 
\"_ll_dovav~ rir ši nink~s Rė_za. '.>berš!u_r~iiureris. Savo ži n ioje j is (u. 
reJo mas111111kę \'Ok1etę ,r tris rasl111111kus vokieči us. 

l mokykl,.1 ah·ykdarn iš ivairi11 vie!iJ j au suformu oti a tskiro
mis kuopomis SS padaliniai. Jie a{\'ykdavo iš ufo uo-ari o ir iš 
fronto. Daugrlis fro11tininktĮ buvo apdova noti ,.Už clr;sa''. J\\o
k>•ldoje bu1·0 formuojami ir nauj i pada liniai iš a [vyks tai1(iu nau• 
į?kų. Pasi baig us ap_mokymui, _kuopos gau da\'O p,1skyrim

9 
i/ išva· 

z!uo_cla\'o, 11~0 [? laiko nebepriklausyda mi apmokymo š tabu i. Ne
~1ke1sda\'O lik stabo iipara\as. Piistovii1 ka riuomenės da li,! pr ie 
staho nC>burn . . \ pmokymo laikas buvo numa [vtas !rims 1110nes iams. 
.Mokymo programoje buvo: rikiuot~. jl'airi 11 rūši 11 šaun am1Į j tJ 
ginkit) pažinimas, kovos su partizanais fak(ika. · 

194-1 m. rugsejo l d . 

1\ (likdamas lo lcsnę tarny!~ą Pravirniškių koncentr ac ijos sto· 
~ykloJe, k~t11ns kartus ,·ykdzrnu uždavinius, ga udant (,iryhi nius 

• !JUT,\S :-.,kolJ)us. ~l ichallo, ~imrs 1916 m. Kelmės rai .. Kolainht a,,. Ir k. S,C'nt1k:h 
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rarfi_zanu~ ir _clara11l -~r~las pas civilin ius gy1·cnlnj11,. 1044 meltĮ 
~._n,s10 n~cncs10 praclzw1c ai"; kuopo<s sucli•lyj<• claly1·,n·a11 tarybi
llllJ parl11,a1111 gaudynėse Prn vie11iskiu apylinki•sr. T110 metu jau 
huvau 2-ro buri o vadas. · 

1944 me!tĮ vasario mėnesį su savo h11riu buvau i; vni.1aws 
į Kauną . Iš kalėjimo į Pravieni~kių kon1·entrnr1j ,s slm·) Ida a·(. 
ve2ėme l 08 žmones. To uždavinio vykdyti vaziarn ir 1-mas bi,rys. 
Visai apsau ga i vadovavo kuopos vada~ Korkla. 

1944 metti korn mėnesio pradžioje iš Pravic1fr,kiu buvau per
keltas į vokiečilĮ kriminalinės pol icijos tarnyba, kur clirbau iki 111 
pači1Į mcltJ li~pos 15 d. Tuo klausimu inicia'tyv,:i parodė mano 
zmona Ekaler ma But. Ji daug kartų prnšė policijos viršininko 
p~rkelli mane į Kauno policiją. Jo s praš ymas buvo palenkintas ir 
as buvau iškomand iruotas vokiečitĮ kriminalinės policijos šturm
banfiurerio Domkės žin ion. Atvykęs pas ji susipaž inau. :--Jedelscla
mas ji s manr nuvedė pas sekimo skyriaus viršininka oberšarfiu
rerj Sr_e_derį ir pa~a~ė. ka_d aš dirbsiu jo skyriuje. Gav·au tarnybinį 
pazyme11mą, patv irtinanti, kad esu rnkiečiu kriminalinės polic ijos 
va ldin inkas. • 

ADSR fon<las, r. 60. l. 37-38 . 41-.12 . 

Nr. 304 

Iš F. SO I<OLOVO * parody11111 

1947 m. balandžio 2 1 d . 

1943 meh1 birželio mėnesį mes ketu riese. t. y. aš, Grigorijus 
Sokoloya s, Venja minas TrigMcevas, Anton omas Repki nas - visi 
iš _SidortJ l~aimo,-:- krei pėmės į sa Yo popą Semioną Sokolovl) (jau 
m1:·ęs ) pr asyda~ 11, kad š is padėhĮ mums įsidarbin ti. Popas parašė 
rasteli ir pasake mums, kad nuvyktume• į iaulius pas popl) (pa
v.:irdė~ ~1ežin au, vidutini o Dg-io. G,i meltĮ. su žila barzdele). Kada 
mes 1·1s1 ten atvykome . popas mus nu\'cdė i <Ycstapa. Jis su "CS· 

lapo _virš(ni~l~u ka l bėjosi vokiš_kai .. \\ us l(iel,vien/)· atskirai 0 ap
klause. uzrasc pava rdes . kur g11111' ir kur gy,·c 11<1111e. Po apklau
sos i:restapo 1·_irši ninkas liepė '.'1ums eiti namo pasiimli dv i poras 
ap~ tll:lt) balti _n,11. prod uktt., ,r po trijtĮ die1111 all·až iuot i p,1s jj. 
T,11p tr _paclare m~_. Kada a~lr<) lrnr!<) patekome pas šiaulitJ ges
tapo \' ll'S1!1~~k~, JIS pc_rdani p~keti.1 ,r nus iun[(, 11111, i Rygą, pas 
ges~apo_ Vll's 1111nl~:)-1, _c11 Pl'rci:1_ve111c pak<:_ių , po kur io laiko 11111s pn• 
s_od_111? L a~1_tonrns1n~ 1r n11_1·ezc 30 km uz Rygos, LcninĮ?rado kryp
t ,1111. J ~ u.s, gy~cn v,etQ. _h ada a_lv~iiavo me, mus išmaudė pirtyje. 
apre ngc SD un iforma. J , buvo za lia, ant kepurės buvo žmogaus 

• SOKOLO\' AS Forna. Orlgorljaus . girncs 19Zl m. Radvlmk 1o r ,,J., Siaulėnit op, , Sidu111 h 
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kaukolės ir dvi ejLĮ bl a u zdikaulių ženklas, ant kairios ios ranko
vės - ju odas ratas, jame dvi ra idės -- SD. 

Mus išskirstė į kuopas, kur turėjome praeiti karin į a pmokymą. 
Man e paskyrė į l -mos kuopos 3-ąii bt1rį . Ku_opos vndas buvo l;i(. 
vis. Mokykloje buvo 300 žmonit), _iš \"iso ,dvt kuo1~us. ? D mokyk. 
!oje mokėmės rikiuotės, įYa i rit! ~~s tem tĮ sa_u ~ a l11L)į4. _g 11_1kl ų paži
nimo, sprogdini mo technikos, tureiome takti1m~s u7:s1e1111mus. i\lū. 
sų karinis par engi mas užtruko tri s su puse menes 10. 

Mokyklos ,·iršininkas buvo vokie!is 1_1:ajor~s Pechau .. I<uoptĮ 
\'aclais burn Yokiečiai ir lat,·iai. kurie tureJO l e 1tcnanltĮ laips nius. 

Po apmokymo mCtSL) 1 - ąją kuopą išsiuntė už Porchovo miesto 
kovai prieš raudonuosius parti zanus ir geležinkelio magi st ralės 
apsaugai . Ten užtrukome ciu mėnesiu s. Per tą ! a ik~tarpį rauclo
nt)jt,1 partizantĮ neaplikome, su jais nė karto nes1koveme. 

Iš ten grįžome į Rygą, į SD mokyklą , kur npie dvi sa ,·aites 
mokėmės . Po to apie 80 ginkluoti.1 ž mon itĮ pas iu ntė į Kauno 
apskr i tį. į PraYieni ški LĮ koncentracijos stovyk l ą . Iš praelfo), apie 
porą sa,·aičių . bu\'au paliktas Kaune sa ugot i karinį produk! tĮ sa n
dėlį. Iš ten buvau nusit)stas į Pr avieniškit.1 koncentr ac ijos stovyk
lą jos apsaugai . Ten buvau porą sava ičitĮ, iki Raudonoji Armij a 
išvaclaYo Kaun ą . Iš Pravieniškit ! su pastotėmis atva žiavo me 
į Tilžę. 

Pr avieniškit/ koncentracijos s!ovykla buvo ap ie 40 km nuo 
Kauno. miške. Joje laikė įva irių ta utyb i tĮ žmones : rusus, lenku s, 
lietuvius, žydus. Vienu metu jL) buvo 400-5 00. Stov ykla kasdi en 
pasipildydaYo ,·is naujais ir nauja is suimta isiais. Ji e dirbo įvai 
rius darbus: miške ruošė kurą, kasė clurpes. 

ADSR fondas. r. 60, l. 17-19. 

Nr. 305 

Iš liudinin ko S. KLICIAUS * parodymtJ 

1947 m. vasa rio 25 d. 

Vokiečių faš i s tų okupacijos melais Lįeiuvoje Prav ien i škiLĮ si? · 
vykloje buvo 12 kamerų, kuriose l aikė uždar ytus apie 600 žmonių 
iš kari o. l l kamerų buvo skirta politiniam s kaliniam s, viena -
už įvairius buitin ius nusižengimu s. 

. i\1an esan l stovykloje, daug atvykdavo naujtĮ s uimtLĮjt.Į. JtĮ 
tarpe buvo moterys , vaikai. seneliai. J11 penkias dienas nemaitin
davo. Zmonės buvo tiek silpni, kad negal ėjo vaikščioti, tino nL~O 
bado. Stovyklos režimas buvo labai griežtas, itin rusa ms, kurte 
sėdėjo 8-toje ir 9-ioje kameroje. Daugelis politkaliniLĮ dirbo dur· 

• l(L!C l US Sta sys, Ka zio, gimęs 1920 m. Anykščit1 raJ., l(ra šl 11 a 1>., 1(11illšklt1 lc 
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pyne, kirto, krovė ir vežė miško med žia gą. Du~nos duodavo p~ 
400 gr dienai. Ta č i a 11, jeigu ka sėme durpes ar d1rbo11:e !engv~snĮ 
darbą, gauda vome t ik po 150 gr. Mums per_duodam1_ levtĮ s 1u_n
tas, priž ittrė toja i pa s iimdavo sau , o mum s 111eko nelikdavo . Dir
bome prie sust iprintos apsa ugos, buvo išstato mi s_u n k ū s l5ulko
svaidžiai. Pa sitr aukus 3 m į šalį nuo sa vo dar bo vietos, buda vo 
ša udoma be įspėj imo. Kas neišpi ldydavo išdirbio normLĮ , likdav o 
dirbti iki dvyliktos vala ndos nakties . 

Vakar e po darb o mus išrikiuodavo ir va ikydav o. Liepdavo bė
o-ant dainuot i; dau g iau ka ip pusė ka li ni t.Į nuo nuovarg io nugriū 
davo . Tik tada ba igdavo tyč iot is iš mttsų, o s tovyk los virš in inkas 
s tovėdavo ir juo kdavos i. 

Eida mi dirbt i, dažnai maty davome duobes , kuri ose buvo už
kasti su šaudyhĮjŲ lavonai. 

.-\D SR fondas, r. 60, l. 77-78. 

Nr . 306 

Iš liudi ninko S. PELE CKIO * pa roclymt! 

1947 m. vasario 25 d. 

1'v\an kalint PravieniškitĮ st ovykloje, iš pradžių buvo la ikoma 
350- 400 žmon i LĮ, bet vėliau stovy kla suta lpind avo ja u apie 1000 
zmonitĮ. Stov ykloje buvo gr iežtas režimas , su polit kaliniai s elgėsi 
itin žiauriai, dažnai mušė . Darb o no rmos buvo tokios didelės , kad 
jLĮ neįmanoma buvo įvykdyti. Kasd ami durpes, mirkome ša ltame 
,·andenyje. Sa udė net už mažia us ią rež imo pažeidimą. Dirban t 
mus saugojo sustiprint a sa rgyb a. tačiau, nežiūrint į tai, buv o pa 
bėgimo atvejLĮ. Jei kas pabėgdavo. komendantu i įsakius , išrikiu o
davo visą stovyklą, imda vo p irmą pakl iuv usį ir sušaudydav o. 
Dažnai politkaliniu s, iškviestu s ta ria mai s iun timui į Kauno ka
lėj imą, nuvydav o į mi šką ir sušaudy davo. 

Pravieni škitĮ stovykloje buvo rusit.Į karit.Į merginų, iš kurių 
pri simenu Milę Murakovą , Ali ą Vasiljevą, Tan i ą Popkovą. Tai 
buvo desantininkės iš Kalinino miesto. Zinojau, ka d stovy kloje 
buvo kalinamo s mergina lakCtnė su apdegus iu veidu ir švies ia
plaukė gydytoja, kuriLĮ pavardž itĮ nežinau . 

ADSR fondas, r. 60, l. 79. 

• PELECl(IS Sta sys , Adomo, g imts 1914 m. Ru s ijos TFSR , Rlazančjc. 
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Nr. 307 

Iš A. MEILUCIO * parodymt! 

1945 m. gegužės 5 d. 

Pravienišk1tĮ stovykloje šaudė dažnai, vidutiniškai per savai
tę du-t ris kartus, grupėmis po keletą žmonių. Buvo ša udomi žy
dų tautybės piliečiai, komunistai , komjaunuo liai, o taip pat žmo
nės, neįvykdži usieji darbo normtĮ dėl nusilpimo ir išsek imo arba 
šiaip pažeidę nustatytą stovykloje tva rką ir kuo nors neįtikę vo
kiečių administracijai. Si ir atrinkdavo asmenis ša udyti. Lavonus 
degino ant laužo, ne stovyklos teritorijoje, bet toje vietoje, kur 
kasė durpes. 

Kas šaudys, skirdavo stovyklos komendanta s vokieti s kapit o
nas šreiberis. Paprasta i, būdavo šaudoma naktį arba nkare. Su
imtieji buvo suvaromi į savo kameras ir ten suša udomi. Buvo at 
vejų, kada kai kuriuos kalinius iš stovyklos mašinomis išveždavo 
į Kauno gestapą . Ką su jais ten darė, nežinau, tačiau at gal į sto
vyklą jie nebesugrįždavo. 

Buvo duoli griežti nurodymai niekur ir niekada neskelbti Yie
šai, kas darėsi stovykloje, darg i net tarpus avyje api e ta i kalbėti 
buvo mums kategoriškai uždrau sta. 

ADSR fondas , r. 60, l. 3 1-32. 

Nr. 308 

Iš liudininko L. LISOVSKIO *~' parodymų 

1944 m. rugsėjo 13 d. 

1944 metu birželio mėnesį stovyklos komendant o vyre sniojo 
viršilos „Bombonešio" įsakymu buvo sušaudyta dešimt žmonitĮ. 
Pras idėj o nuo to, kad 13 kalinamųjtĮ nuėjo kirst i miško. Darb o me
tu jie kirviu užkapojo vieną prižiurėtoją. Tai pamatęs, antr asis 
prižiūrėtojas ėmė bėgti ir buvo pirmojo prižiūrėtojo šaut uvu nu
šautas. Kalinys Fedosovas iš Kauno atskubėj o į Pravieniškių 
stotį ir, telefonu paskambinęs stovyklos komendant ui, pranešė, 
kad kalin iai, nužudę prižiūrėtojus , pabėgo. Komendantas paskel
bė pavojų ir orga nizavo bėglių gaudynes. Tris jų su rado ir su
šaudė. S ugrįž us iš gaudynitĮ, stovyklos komendantas „Bombone
šis" išrikia\'O visus kalinius ir po vieną ėmė kviesti pas sa ve. Iš 

. .• MEIL UTIS Adolf as , Ant ano, gimęs 1921 m. Kaiš iad ori 11 raj., Ruin ši škitl ap . P n
m1erio k. 

• • LI SOVSKI S Leontiju s , Fcdoto, gimęs 191 l m. Ka uno raj. Karmėl al'os np„ s~,-
P~~ ~- ' 
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prad žiu šaukė pavardėmis , paskui klausi nėjo, kas pabėgo. Atr in
ko dešimt žmoniu, išrikiavo juos atskirai. Komendanta s prabilo 
j išrikiuotuosius s akydama s, kad tuos deši~t _ž moni_LĮ . tu_čt~oja_u 
sušaudys ir jeigu ate ityje dar kas sumany s begt 1 ar kes mb s Į prt
žiūrėtoj t) gyvybę , už k iekv i en ą jų bus sušaudy ta 100 žmoniLĮ. Ver
tėjai tučtuojau i švertė į lenkų, lietuv i ų ir rustĮ kalbą . Pask ui tuos 
deš imt žmonių nuvedė į ša udymo vietą, o mus visus išrikiavo pri e 
vielt) tvoros. kad vis i gerai matyt ume, ka ip ša udys. Stovyk los ko
mendantu i įsakius , juos sušaudė poligone - ša udyk loje, apie 
150 m nuo stovyklos į šiaurryčiu s , o Fedosovui komendantas padė
kojo. pasp audė j am ra nką ir paskyrė stovyk los priž iūrėtoju. 

Zinau, buvo ir kittĮ ša udymo faktų, kaip pask irt!, ta ip ir g ru
pinių. 

ADSR fondas. r. 60, l. 65- 66. 

Nr. 309 

Iš liudininko K. RAUGALO* parodymtĮ 

1947 m. gegužės 5 d . 

1943 mett1 rugsėjo mėnesį mane suėmė Radvili škio policija ir 
nugabeno į šiau li tĮ kalėjimą, kur buva u laikomas tr is mėnesius. 
Iš ten i švežė į Kaun o ka l ėjimą ir nuteisė kalėti stovyk lose iki ka
ro pabaigos . Netruk us išvežė į PravieniškitĮ stovyklą . Ten atv y
kau 1944 meltĮ sausio mėnesio gale. Toje st ovykloje buvo laiko
mi politiniai kalinia i, žydai, Prancūzij os žyda i, č i gonai, rus ai, 
pagaut i karo belaisv iai ir taryb iniai partizanai. Stovyklą saugoj o 
SD kar inis dal inys . 

BC1damas Pravieni šk i tĮ stovykloje , mači au, kaip jos prižiūrėto
jai 1944 m. liepos 10 d. nuva rė Prancūz ijos žydus į mišką, netol i 
stovyklos, ša udyti. Tada sušaudė apie 200 žmonių. 

SD apsaugininkai šaudė dažnai, bet mes žinojom e apie tai tik 
iš ganclt). Tačiau, kai vedė ša udyti Prancūz ijos žydu s, pats ma 
čiau . Tai buvo vieninteli s atvej as, man esant stovy kloj e. 

1944 m. liepos 10 d. iš st ovyklos pabėgau. Tuo metu fronta s 
jau buvo Vilniu je, ir stovyk loje pradėjo mas iška i naikint i žmone s. 
Bijodamas, kad ir aš busiu sušau dytas, pasiryža u bėgti. 

ADSR fondas, r. 60, l. 27. 

• RA UGALAS Ka zys, Mykol o, gimcs 1921 m. Ra dvili šk io r aJ ., Staulėnų miestelyje. 
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Nr. 310 

Iš G. SOKOLOVO * parodym1! 

1947 m. vasario 6 d. 

Kada Raudo noji Armija artėjo prie Ka~1!0, Pravie~1 i škių slo
Yykla su visa jos apsauga ir vado_vybe sk.ubeJO :.Vv~~rn.oli~. St ovyk
los komendantas Andersonas sunnkęs visus P1 Iz1Uret0Jus, pa sa 
kė mums kad netrukus alv~s žydus pietauti, o paskui turėsime 
juos nuv~r yti į mišką, t~riamai) dar.bą, o iš tikrųjų !.1:?~ !·e il.,ė~ 
suša udyti. Kada atvarė zydus pietauti, mes, 30-35 PI !z1ur P.toJa1, 
ginklu oti ša utuvais, dalyvauj ant stovykl.o~. kome~d_ant~1 .~nd erso
nui ir dar kažkokiam atva žiavusiam vok1ecių karininkui is Kau no, 
nuvedėme 250 žydt! į mišką, 1- 1,5 km n.~o ~lovyklo~ . . Ko~ en dan 
tas Anders onas kažka jiems pasakė vokiska1, paskui Įsake mum s 
ju os, grupėmis po 40- 50 žmonių, nuvaryti 30 m į š alį. Kome n
dantui komanduojant , juos šaudėme grupėmis, Yien ą po kilo s. 
\'isus toje pač ioje vietoje. šaudžiau iš vokiško ša utuvo . Aš , kaip 
ir kiti, buvau gavęs 30 šovinitJ, iš kurių liko kokie penki . Sušaudė
me Yisus ten atvarytus žmones. Paskui nuėjome į stovyklą pri eš 
akyje su komenda ntu . Po dvi ejų \·ala ndų, komendantui įsakius, 
iš stovyklos j žydų šaudymo vietą nuvedėme dar 20 žmonių. Tai 
bu\·o lietuviai ir lenkai. Kada ten atėjome, su past ote jau buvo 
atvežę dvi stat ines <lega lų. Atva ryti kalini ai <legalus supilstė 
į kibirus. Ant lavonų dėliojo malkas, paskui, apipyl ę ja s <lega
lais, uždegė. Lavonams sudegus. kad būtų nusikal timo pėdsakai 
nuslėp t i , stovyklos komendanto įsakymu ir tuos lavonų degin to
ju s sušaudėme. Juo s užkasę, visi nuėjome į stovyklą. 

Kitą d ieną visą SD apsaugą susodino į automašinas bei veži· 
m~~ i.r nuve~~ į Pravieniškių sto.tį, kur pakrovė į vagon us ir nu
\·eze Į Austnią. _T~n mes sa~goJome drausmės stovyklą . Aš ten 
?u".au 18 .d1.e~~Į, iki !~aro pabaigos, paskui Stejer io mies te mu s pa 
~~e ~menkiec_ių kanuo~enė ir paleido namo. Atėj au į Ensą, per
~JaU J okupac1n~ t~ ryb1~ę zoną, iš kur man e nusiuntė į Vengri 
ją. kur pat~k~~ Į J.1Itrac1J_os .st.~vyklą . Po t rij ų mėnes i ų gav au do
kum~ntu ~ ir .1s? az1avau Į tev1skę, į Lietuvos TSR, 0 1945 mett) 
s~alio menesį Ja_u buvau namuose, Sidon1 kaime, ir iki suėmimo 
dirbau savo ukyJe. 

ADSR fondas. r. 60, l. 24, 73-74. 

• SOl( OLO\ "AS Gri gorijus, Charlamo, gim~s 1922 Sidoni k. - m. Radviliškio raJ .. Siau lėntl ap., 
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OKUPACINl:S V ALD:llOS ĮSTAIGOS 

APIE SANITARIN~ KAPŲ BŪKL~ 

Nr. 311 

Vilkaviškio apskrities gydytojas 
1942 m. sausio 28 d. 

Nr. 62 

Vyriausia jai Sveikatos Yaldybai 

Į Jūsų raštą Nr. 792* pranešame: 
l. VokiečitĮ kariLĮ kapai buvo atkasti, palaikai sudėti į karstus 

ir išvežti į bendrus karių kapus. Rusų kareivių palaid ojimo vietos 
nepaženkli ntos ir j oms nieko nepadaryta. Vilkaviški o kareivinit! 
raj one užkastiems lavonams pradėjus d,·okti. buvo a tkasti, api
pilti chl orka l kėmis ir užmesti žemėmis . Vėliau užkastiems lavo
nams ka reivinių raj one nieko nepadaryta. Nors ten duobės buvo 
gana gilios, bet kadangi l avonų laba i daug, dėl to jLĮ viršutini s 
sluoksnis guli visai neg iliai žemėje. r\tšilus orui, ten , be abej o, 
bus dvokimas. Pavasaryj. reikalui esant, bus imamasi priemoniL!-

Apskr ities gydytojas 
[Para šas neįskaitomas) 

Sanitarijos inspektorius 
[Para šas neįska itomas] 

Lietu\'Os TSR C\'...\, f. 627, ap. l, b. 150. l. 68. Originala s. 

Alytaus apskr ities 
S,·eikatos valdvba 

19.J2 m. sausio 31 d. 
Nr. 266 

Nr. 312 

Vyriausiai Sveikatos \'a ldybai 

I Vyriausios Sveikatos va ldybos 19-l2 m. sausio 16 d. raš l č) 
Nr. 792 pran ešu, kas žemia u seka : 

• Raštas neskelbiamas. 

37,) 



2. \' i i karo auktĮ ir kili kapai apsk_ri_tie~ ribo s_<'. buvo a~ž i} 
Tėti burn io apskritie s gydyto j o c~r. _I~tl10 ir medicino s felce110 
Gen·yliau ir rast i palenkinamoje_ bukleJ~· . . .. · . . 

.\\ an einant apskriti es gydytoJo p_ar~1ga~, bu, o _p~t1k, inl1 J iez
no žyd1! kapai ir rasti per ar ti upel io 1r e:-ero. P1 as)~!as A l~t~u. 
apskriti es viršininkas. kad būtų duotas J1ezn~ Yalsc iaus v1r a1-
čiui parėdymas užkr auli kapus bent 20 cm sto_ri o al~memi slu oks
niu. kad paYasary sumažinus išplovim o paV0JI_!- Uzkrov1mas ak-
menim is turi būti padarytas li gi 1942 m. va_sar10 15 d._ . 

Be to. apžiūrėjau Sei r ijų žydų kapus. ~ Ia ra~ au _v1etom:s _µer 
maža užpi lta žemių. Turint ga lvoje nalura lų :e:11 1_ų sus l uguną 
pava arį. teks vi u karo aukų ir žydų ~apus u~pilti bent 0,5 m 
iemės sluoksniu ir kad tas užpylimas butų ne tik ant kapo, bel 
ir per 0,5 m užeitų už kapo kra šh!. Taip pat bus ste~gia_m~si g~u
ti kalkit) ar chlorkalki1! , kad, prieš užpila nt k~pus . zemem 1s, vbutt! 
apiberia ir kalkėmis arba chlorka lkėmi s. Tv~1po~1v ?~.s prasyta s 
ap. krilie vi ršininkas duoti parėdymą valsc1ų V11"sa1c1ams v isus 
kapu apfrerti. 

V. l(ar oblis 
Ap skr i ties gyd ytojas 

Ucturns TSR C\/,\ , f. 627, ap. l, b. 150, l. 2. Originala s. 

r . 3 13 

\'yriausioji S\'eikatos valdyba 
Pa ne,·ėžio apskrities gydytojas 

);r. 78 

Vyriausiajai Sveikatos valdybai 
Sanitarijos depart amento dir ektor iui 

l š. m.* sausio 16 d. raštą ;\ f. 792 
L Pane\'ėžio apskriiyje yra Panevėž io, Kupi ški o ir Subačiaus 

,·ai č iuose karo melo kapai. Pasitaru s su Panevėžio apsk r i t ies v ir
vininku ir Panevėžio savisaugos bataliono vi ršinink u, nustatyta 
karo kapus tvarky ti seka nčia i: atšilus žemei, pat ikri nti v i sus k~
pus, ir kur bus rnsla sukritu si žemė, supilt i na uj ą s l uoksnį, žemes 
Yiršuje užsėli žole bei užsodint i medeliais, pri ta ikant pri e v ielos 
aplinkumos. 
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Gyd. V. Rumba uskas 
Panevėž i o apskr ities gydytoja s 

Lietuvos TSR C\/A, f. 627, ap. l, b. 150, l. 42. Origina las. 

• 1942 m. 

Nr. 3 14 
Dcr Krci schcf 

Zarasai 
Skubu. Trrminu ota 

19·12 m. birže lio 18 d. 
Nr. 27 18 

Zarast) c1pskritic'i 
Vi ršin inka s 

Ponui ZarastĮ apskrit ies gydytojui 

( luora šas apskrities policijos vadui) 
Liečia: ch·ėseliem! ir lavontĮ užkasimi) 

Paga l Panevėž i o sri ties komisaro parėclymą yra reikaling~ pa~ 
tikr inti v isus ZarasLĮ apskrity j esamus masinius kapus, ypatrnga! 
žYdų, karo bela i sv iLĮ ir komun istų kapus, atsižvelg iant į t<1i ,. ka? 
a·leinanti vas<1ros kaitra ga l i sukelti pa\·ojų kil ti iš tų vietų Įvai
rioms epidemijoms. Taip pat reikia patikrinti didesnes dvėsel ienų 
u2kasimo vie l as, bet, rodos, jų mūsų apskrityj nėra. Visa tai pra
šau Tamstą payesti atlikti, sanit ar ijos inspektoriui bendrada_r~ia~t
jant su v ietos pol icijos orga nais, tokia l\ ·ark a: ligi š. m. b1rzel! o 
25 d. apskrities policijo s vadas pateikia T amstai tokitĮ vietovn! 
sa rašą su trump u aprašymu, po to j os turi buti sanitarijos ir po
li ci j os p a re i gūmĮ ap ž iūrėtos ir są rašuose at2ymėtos, ~r pavo j in_gc?s 
yra dėl epidemijtĮ ar ne, ir po to sąrašą, T am tos pas1rasytą , re1k1<1 
pr istatyt i man lig i š. m. birž eli o mėn. 30 d. 

L. Gumbinas 
Apskrities viršininkas 

A. Stanevičius 
Sekret or ius 

Lietuvos TSR CVA, f. l 106. ap. l, b. 108, l. 197 .. \ nlras orig inal o cgzcmp -· 
liorius. 

Nr. 3 15 

Vy r iausioji Sveikatos vald yba 
Trak1Į apskritie s gydytojas 

Nr. 1057 
Trakai 

1942 m. liepos 8 d. 

Ponu i Vilnia us apygardos gebit skomisaru i V iln iuj e 

Dėl lavonLĮ ir kri tus itĮ g-yvulitĮ užkasim o vietų 
Dr . D i/F 

P a g r in da s: 1942 m. ba landžio 30 d. mi nister ij os poh ·ar
k is I I c. 3 186. 

Į 1942 m. birž el io 16 d. r aštą atsakau šita ip: 
l. TraktĮ va lsč i us 
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2 km į rytus nuo TraktĮ, l km nuo Varn ikų k., l km nuo miš
ko, l km nuo ežero, smėl ėtoje dauboje, yra 80 m ilgio, 4 m plo
o2io ir 4 m gylio masin iai žydtJ kapai. 

2. Semeliškiu valsčius 
l km į š i au rę nuo Semel iškitĮ, prie miško, 50 m nuo kelio, 2 km 

nuo Strėvos u pės, smėl ėtoj e aukštumoje, yra 30 m ilgio mas iniai 
žydų kJpa i. Nutekėj imas Semeliškių kryptimi. 

3. Ziežmariu valsči us 
l ) 3 km į šiau rę nuo Z iežrnarių , lauke, pr ikl ausanč i ame Try. 

lišk ių k., l km nuo 2aslių-žiežma r i ų kelio, smėlėtoj e aukštumo
je, yra 33 m ilgio masiniai žydų kapai; 

2) 5 km į š i a urę nuo 2iežma r ių , 2 km nuo Ka i š ia dorių -
Žiežmarių kelio, prie Vl adiki škių miško, yra 30 m ilg io mas iniai 
žydų kapai. 

1'v\as iniai kapai buYo 19-tl metais apibar styti chlo rka lkėmis ir 
užpilt i žemėmis. 1942 melų pavasarį kapai buvo atkas t i, užpilti 
chlorkalkėmis ir iki l m žemės sluoksniu bei aptverti. 

Atskiri kapai 

l . Kaiši adorių ya lsčius 

l ) 2 km į pietus nuo Ka išiadorių , prie Kai š i adorių-Ž iežma
ri ų kelio. žemesnėje vieloje, miške, yra takas, kur palaidota 8-
1 O lavonų. užpi lta iki l m žemės sluoksniu; 

2) netol i Pa lomenės k., 12 km į šiaurę nuo Ka iš i a dor ių , prie 
Pa lomenės-2asl i ų kelio, yra kapas, kur pa laidota 8- 12 la
rnnų. 

2. Zasliu nlsčius 
l km f šiaurę nuo Žaslių , prie Žas li ų-Geguž inės kelio, yra 

kapas, kur palaid ota 15-20 l avonų. Kapas užpi ltas iki l m žemės 
sluoksniu. 

3. Rūdiškių valsčius 
3 km į ši aurę nuo Rūd iškių, 200 m nuo Trakų-Rūdiškių ke

lio, miške, yra kapas. kur pa laidota 15- 20 lavomi. Kapa s užpil
tas iki l m žemės sluoksniu. 

1942 metais parašiau Trakų apskrit ies viršininkui l a i šką, ku
riame praneš iau, kad j is paves tų Trakų apskrities va lsč ių viršai
č i ams Yisus payasa rį dar nepa laidotus lavonus ir kri tus ius gyvu
lius užkasti. 

Be to, jau esami kapai tu rė tų būt i kontr oliuoj ami ir tva rkomi. 
Taip pat pažymėta, kad va l sčiLĮ virša ič iams reikė tų duoli nuro

dymus, kaip aukšči a u minėtu atveju jie turi elgt is ateityje. 

V. Paškevičius 
Apskrit ies gydytojas 

Lietu\'OS TSR CVA, i. 613, ap. l , b. 10, l. 69. Versta iš orig inalo vokic· 
čių kalba. 
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Nr. 316 

Vilnia us apsk rit ies 
Sveika tos va ldyba 

Nr. 1150 

Vilniu s, 1942 111. Liepos 30 d. 
Basa navi či aus g. 5 

Ponui Vilniaus apygar dos gebitskomisaru i 
Pa t ar i ančiajam gydytojui 

Dėl l a vonų ir kritus i ų gyvul i ų užkas imo 

P a g r ind as: 1942 m. ba landžio 30 d. ministe rijos įsakas 
11 2 e. 3186 ir J LJ S LĮ 1942 m. birže lio 16 d. raštas. 

Pr aneš u J ums, kad išty rus buvo iša iškinti mas iniai kapa i: 
l . Nemenč i nės va lsčiuje, vienuolyno mišk e, 3 km nuo Nemen

či nės ir 2 km nuo artim i a us ių gyvenviečių . Zemė smė lėta, u pių ir 
ežer ų arti nėra. Kapo dydis 50 m X3 0 m, gerai išlygi ntas, įdubų 
nėr a, užpiltas beveik 2 m žemės s luoksniu. 

2 . .MickLJilLĮ va l sčiuje, Vėl iučion i ų dvaro miškely je, 0,5 km 
nuo a rtim i a us ių gyvenv iečiLĮ . Zemė smėlėta, upiLĮ ir eženĮ a rti 
n ėra. Kapo dydis 50 m X 12 m, gerai išlygintas, įdubtĮ nėra, už
piltas beveik 2 m žemės s luoksn iu. 

3. Riešės va l sčiuje , Na ujanerių miško pakraštyje, 1,5 km nuo 
artim i a us ių gyvenv iečių. Zemė - smė l is ir hyras. Up iLĮ ir ežerų 
arti nėra. Kapo dydis 25 mX 4 m, gerai išlygintas, įdu btĮ nė ra, 
užpiltas didesn iu neg u 2 m žemės sluo ksniu . 

4. J aš iC1n11 valsč iuj e, Ja š i ūnų dvaro miškelyje. Gyvenvieč i LĮ, 
u p i LĮ ir ežerų ar ti nėra. Kapas miške lyje yra š iek tiek pakil ioje 
vietoje. žemė molėta . Kapo dydis apie 30 mx 10 m, užp iltas 2 m 
ž emės sluoksniu, įdubų nėra . 

Visus masin ius kap us nuolat p ri ž i ū ri po licija, jei reikia , ant 
jų užpilama žemės. 

Epid emijos pavoja us nėra . 
5. Rudamin os va l sč i uj e, Paner i tĮ miške lyje (netoli Pane riLĮ 

stoties) yra mas iniai kapai smėlė toj e aukš tum oje. Ta i keletas ap
va lios formos kap LĮ 30 m skers mens. J ei žemė įkrenta . š ios v ietos 
vė l užpilamos. Kapa i aph ·erti ( nuola t p r i ž iūrimi ir yra vok ieč i tĮ 
sa ug·umo policijos žinioje. 

6. Karo be l a isviLĮ la idojim o vielos pr ie karo bela i sv i LĮ sto ,·yk
los Naujojoje Vilnioje yra vok i eč it) vermad1to žin ioje ir man ap ie 
jas nieko než inoma. 

J . Ju sion i s 
Vilniaus aps kritie s gydy tojas 

Lietuvos TSR CVA. f. 613, ap. l , b. 10, l. 70. Versta iš orig inalo \'Okici'it/ 
kalba. 
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Nr. 317 

Hauptgesundhe itsYcrwal_~~~g. 
der Kreisarzt <les Kreises E1s1skes 

\· yriausioji Sveikatos valdyba 
Eišišk ių apskrities gydyto1as 

1942 m. rugsėjo JO d. 
Nr. 135 

Vyriausiajai Sveikatos valdyba i 

] š. m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. 19328 
L i e č i a: masinius kapus 

Vieni masiniai kapai yra į rytus nuo Eišiškių miestelio, ap_ie 
700 m nuo gyvenamų namų. Kapai aptv~rti_ tv_ora.v ~- m. gegu:e s 
mėnesio pabaigoj buvo užpi(t~ chlor)<alkem1s 1r uz?eta 1,5 m ze
mės sluoksniu. Antri masiniai kapa, yra 500 m Į _vak~ru~ n~o 
p riemiesčio Jurzdika. Sutvarkyti taip, kad dengian tis zemes 
sluoksnis yra ne mažiau l.5 m. 

Gyd. St arkus 
Eišiškių apskri t ies gydytojas 

Lidm·os TSR C\ .. .\, f. 627, ap. l, b. 150. l. 73. Originalas. 

Nr. 318 

H au ptgesu ndheits\'erwa l tung 1942 m. rugsėjo 10 d. 
der Kreisarzt <les .Kreises Panevėžys 

\ ·yriausioji S\'eikatos valdyba 
Pane\·ėžio apskrit ies gydytojas 

!\Ir. 1018 

Vyriausiajai Sveikatos valdybai 

PaneYėžio apskrityje masiniai kapai aplankyta gegužės mė· 
nesj ir. nurodžius trukumus, pon ą Panevėž io apskriti es virš ininką 
prašy ta suh·arkyti. Pakartotinai aplankius rasta: kapa i sutyark y· 
ti: dengia ntis lavonus sluoksnis visur ne mažesnis 125 cm Ir ant 
kapiai supilt i 25 cm virš žemės paviršiaus. 

:'v\as iniai kapai randasi šiose vietose: 
l. Kupiškio va l sčiuj e, buvusių žydų kapų ribose. 
2. Panevėž io val sč i uj e : a) .Kurganavos miške, 150-200 rn 

atstume nuo .Kurg~~avos_ ~rad~ios mokyklos, yra try s kapai p0 

25X50 m, b) Stan1unų-Ka 1zer l111 go miške, 0,5 km nuo Velz10 
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plento, 2,5X2 0 m kapas, e) Za liosios miške, 2 km už J\ \a siu liš
kitĮ k., 300 m nuo kelio , e i nančio į Stumbriškį, 2,5X 25 m kJ_eas. 

3. Subači a us va l sč i uje , Il č i un11 miške, 0,75 km nuo Ilc1un1.1 
prad žios mokyklos, apie 50 m nuo laukt! kelio, ein ančio iš Il čium1 
į Subačiaus stot i s-Subačiaus mieste lis vieškelį, du kapai po 
2,5X8 m. 

4. Šeduvos valsčiuje, Li a ucl išk i ų miške, l ,5-2 m* atstume 
nuo LiaudiškitĮ k., 250 m nuo kelio, ei nanč io Liaudiškiai - P aber
žė lia i , yra vienoje vietoje du po 3 m X4 m kapai ir antr oje vietoje 
3 m X4 m kapas '<-*. 

Kaip masinius kapus a tžymėt i, pa gal s rit ies komisa ro p~g~!
davimus, tariama si su apskriti es viršinink u ir apskr it ies 111z1-
nierium. 

V. Rum bauskas 
Apskritie s gydytoj as 

Lietuvos TSR CVA, f. 627, ap. l, b. 150, l. 43. Origin alas. 

Nr . 319 

Haup tgesundh eitver waltun g Vyriaus ioji Sveik atos vald yba 
Der Kreisarzt des Kreises Zara sai Zarasų apskrit ies gydytojas 

Nr. 1208 
1942 m . rugsėjo JO d. 

Ponu i ZarastĮ apskrit ies viršininkui 

I Tamstos raštą Nr._ Ų718 pranešu, kad v~~ r~~ųv~pskrit! e~ ? vei
katos valdybos sanitanmų orgamĮ yra apz tureti s1e mas1111a1 ka
pai ir rasti: 

l. Antalieptės v alsčiaus Vencav11 dvar o lauke (žyda i) : duobės 
vietoje žemė įdubus i labai nežym iai; dėl gal imo ne gi laus užkas i
mo j okių žymit! (kvapas, iš lindu sios lavontĮ daly s, lauk i nitĮ gyvu
litĮ olos ir pan.) nėr a . 

2. MagučitĮ miške. prie Za rns11 (viet os komunist ai ) - stovis 
sanitariniu p ožiūr iu geras. 

3. Zara s tĮ Romos kataliktĮ bažnyči os šventoriuj - stovis toks 
pat. 

4. Petrun iškėse, prie kaptĮ - sto vis geras. 
Per vietos sav i va l dybitĮ ir s\'e ikatos organu s pati kri nta ir ras 

ta t inlrnmame sanitar iniu požiftriu stovyje mas inia i kap ai: 
l. Salak o val sč i a u s Sungar cltJ dvaro miške ir 
2. Anta lieptės valsčiaus Stepon i škitĮ kaimo lauku ose. 

F. Grikevičius 
Zaras11 apskrities gydytojas 

Lietuvos TSR CV A, f. 1106, ap. l. b. 108. l. 200. Original as. 
. 

• Turi būt i - km . 
• • Zodžia l „ Ir antroje vietoje 3 mX4 m ka1,as" prirašyti rašalu. 
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Nr. 320 

Ponui Panevėž io sritie s* komisa rui 

Abt. II** 

r Tamstos š. m.*** birželio 13 d. ir_š. m. rugpiftčio 31 d. raš. 
tus ·dė l masini!! kapt) pat!l~rinimo, p~pildyc)~m~ man ? š . • m. bir
želio 23 d. ir š. m. rugseJO 7 d. rastus_ N! · 2r18, p~~nesu, kad 
be anksčiau praneštų kapų, Zaras t! apslmtyJ yra dar s1e masinia i 

kapai: a) Sungardų dvaro miške (Salako vis.) ap ie 150 žydų lavO. 

nų kapinės. ·-·· . . .. 
Užkasta 1941 metu rugp1uc1O menesy. San1tar1JOS organa ms 

dabar apž i ūrėjus rasta' tinkamame stovyje_; . 
b) Sleponišk it! kaimo laukuose (Anta lieptes vis.). 
1941 metų ,·asarą užkasta keleto sušaudyti ! komunistų lavonai. 

Sanitarijos orga nams dabar apžiūrėjus rasta t!nkama me stovyje. 
Anksčia u pranešl ieji kapai taip pat yra tinkamame stovyje. 

Apskrities viršinin kas 

Lielu\'Os TSR CVA. f. 1106, ap. l. b. 108, 1. 203. Juodra štis. 

Nr. 321 

Hauptgesundheilsverwa ltung Lazd ijai, 1942 m. rugsėjo 14 d. 
der Kreisarzt des Kreises Lazdijai 

Vyriausioji Sveikatos valdyba 
Lazdijt! apskriti es gydytojas 

\'r. 804 

Vyriausiajai S,·eikalos va ldyba i 

l raštą 1r. 19328 š. m. rugsėjo 4 d. 

. La~dijų_ ap~kril_Y ma~(niai k_apai yra dviejose vietos e - Lazdi
J~ose ir Leipali ngy. AbeJ1 kapai nuošaliose vietose . Zemės sluoks
nis ęaka_nkamo sl~rumo ..• L?zdijuose aplink kapu s ūkininko dirba· 
ma z~me._ Kapt)_ viet~. ~1ski. Leipaling y kapu aplinka nedirbam a. 
Kad JŲ vieta butų a1sk1, kad nebiiltJ va 1-1·ne· ··a · 1· · · • t t 
P

. e·· L· 1· · •. . J<mt gyvu 1a1 ll .. , 
13111 ~e!ne e1pa 111g1O valsc1aus sav i,·aldybe ' l t·t· karnai alzymel1. 1 <apus a 1 111 

Gyd. l . Karlavičius 
LazdijtĮ apskrities 

Vyr. sanitarijos inspektor ius-epid emiologas 
Lietuvos TSR CV .-\, f. 627, ap. l b ISO l 31 O .. - - - - ' · , · • ng1nalas . 

• Turi hūti - apyga rd os . 
•• Abtell:u,~ 11 (vok .) - 11 skl'ril •s 

•u 19'12 m. · · , .. 
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Nr. 322 

Kreisgesundhei tsve rw a i lung 
Schwentschionys 

švcnč ionitĮ apskr ities 
Sveikatos val dyba 

1942 m. rugsėjo 14 d. 
Nr. 690 

Vyria usia jai Sveikatos valdyba i 

l raštą Nr. 19328 iš š. m. rugsėjo 4 d. 

Kaune 

Pran eša me, kad. patikrinus mūstĮ apsk rityje esančias ma sines 
kapines, rasta, jog jos vis iškai atitinka priešep ideminius ir sanita 
rin ius re ikalavimus, pvz., Švenčionėliuose, kur yra didžiausi os ma 
sinės kapinės (pa laidota ap ie 5000 žmonių) , ant lavonų buvo pil
tos chlorka lkės, deng ianti s žemės sluoks nis apie 1,5 m. Kapai pa
žymėti užrašu , aptverti aukšta medine tank ia tvora. Kitose mūsų 
apskrities vietose kiltĮ didesnių masinių kapinitĮ nėra. Cia palai
dota tik po 10- 15 žmonių, bet deng iantis lavonus žemės sluoks
nis mažiau l m niekur nerast a*. 

D. Lavinskas 
Švenčionių apskrities gydytojas 

Lielu\'Os TSR CVA, f. 627, ap. l. b. 150, l. 56. Origi nalas . 

Nr. 323 

Hauptg esu ndheitsverwaltun g Ukmergė, 1942 m. rugsėjo 14 d . 
der Kreisarzt des Kreises Ukmergė 

Vyriausio j i Sveikatos va ldyba 
Ukmergės apskrities gydytojas 

Nr. 1259 

Vyriaus iaj ai Sveika tos valdyba i 

Atsakydamas i raštą Nr. 19328 iš 1942 m. rugsėjo 4 d., pra
nešu, kad masi niai kapai, kurie randas i Ukmergės apskrity, Pa
bais ko va l sč i aus. P ivonijos miške, Taujėnų valsčiaus Selkavos 
dvaro laul,e, taip pal Ukmergės mieste , sent ikių kapuose, Deltu
vos va lsčiaus TaviktĮ kaimo kapuose, yr<;1 sutvarkyti, apipiltos 
žemės sluoksnis pakanka mas, duobės neįdubusios, jokio kvapo 

• Zodžia i „bet dengiantis lavonus žemės sluoksn is mažiau l m niekur nerasta" pri
ra šy ti tokiu pat rašalu ka ip parašas . 
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~ .•· .k dar nėra aiškiai atžymėt~, _jog loj~ vieto_je yra 
neu~u?d_z1ama'. ti, ,

1 
. .. kapai priešep iclem1niams re 1ka lav 11nams 

masm1a1 kapai. l • as1nia1 
atitin ka. Apskrities gydytojas 

[Para· as neįskaitomas l 

/ g. Daniii.nas 
Sanitarijos inspektorius 

Lietums TSR CVA, f . 627, ap. l, b. 150, l. 64. Originalas. 

Nr. 324 

Hauptgesund heitsverwaltung . 
cler Kreisarzt des Kreises Zara sai 

1942 111. rugsėjo 14 d. 

Vyriausioji Sveikatos Yald_yba 
Zarast! apskrities gydytoias 

Nr. 1212 

Yyriausiajai Sveikatos reikalt) \·aldybai 

Į raštą I\r. 19328 pranešu Tamsta i, kad Zarasų apsk ri tyje ma
siniai kapai sanitari niu atžvilgiu sutvarkyti. Taip pat sutvarkyti ir 
pa\·ieniai kapai. 

Zarasi) apskrityje masiniai kapai randasi šiose vietovėse: 
l ) \'enca\'l! dvaro lauke, Anta l ieptės vis., 
2) Sungardų dvare, Salako vis., 
3) SteponiškitĮ k., Antalieptės vis. 
Apie_ kapt! ~Įžymėjimą Zarasų apskriti es viršininkas yra įsa 

kęs sav1valdybems, kad būtų atžymėta lentelėmis, kas yra palai
dota tuose kapuose. 

Gyd. F. Grikevičius 
Zarasų apskriti es gydytojas 

Lietums TSR CVJ\, f. 627, ap. l, b. 150, l. iO. Originalas. 

Nr. 325 

Haup\gesundheitsverwaltung 
der Kre1sarzt des Kreises Biržai 

1942 m. rugsėjo 15 d. 

Vyr!a.usioji S~~ikatos valdyba 
B1rzų apslmties gydytojas 

Nr. l 164 

Vyr_iau~_iajai _Sveikatos valdybai 
SanilartJos direkcijos viršinink ui 

Į 0/r. 19328 iš 1942 m. 
Patikr inus vietoje nustatyta k d .. 

Biržų, Pasvalio ir Jon iškėlio ' • . a masm1ai kapai , esa ntieji pri_e 
, stuo metu ati tinka pri ešepidem1-
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niams reikalavimam s, nes lavonus dengiant is žemės sluoksnis 
yra virš l m sto rumo . 

Be to, Pasvalio ir Joniškėli o valsčitĮ viršaičiams įsakyta kapus 
atžymėt i , aptveriant ju os medine tvora ar pan . 

Pr . Tarvydas 
Apskrities gydytojas 

Vyr. sa nitarijo s inspekto r ius 
[Para šas neįskaitomas] 

Lietuvos TSR CVA, l. 627, ap. l , b. 150, l. 8. Originalas. 

Mažeil<iai 

Nr. 326 

Hauptgesundheit sve rwal tung 
der Kreisarzt des Kreises Mažeikiai 1942 m. rugsėjo 15 d. 

Vyriau sioji Sveikatos valdyba 
Mažeikitį apskriti es gydytojas 

Nr. 757 

Vyr iaus iaja i Sveikatos va ldybai 

Į raštą Nr. 19328 iš š. m. rugsėjo 4 d. 

Pr anešu, ka d masiniai kapai iv\ažeikių apskrit yje yra d\·iejuo 
se žyclkapiu ose , kurie yra aptv erti tvora ir yra įrengti pagal bu
vusius ir esamus Lietuvos va lstybės įstatymus ir taisykles . 

Kapa i iš senovės yra aptverti ir su tvarkyti taip, kad niekam 
nėra abejonės, jog čia tikri kapa i. Visi kapai išlaiko distanciją 
nuo gyvenamų namų, upitĮ, šu l i nių ir šaltinitĮ. Lavon ai palaidoti 
tinkam oj gi lumoj. 

P. Tautvaišas 
Mažeiki tĮ apskrit ies gydytojas 

Lietuvos TSR CVA, f. 627, ap. l, b. 150, l. 36. Orig inalas. 

Nr. 327 

Haup tgesundheitsverwa l tun g 
der Kreisarzt des Kreises Telschiai 

Vyriau s ioj i Sveikatos val dyba 
Te lšitĮ apskrit ies gydytojas 

1942 m. rugsėjo 16 d. 
Nr. 1370 

Vyr iaus iajai Sveikatos valdybai 

Į š. m. rugsėjo 4 d. raštą Nr . 19328 
Telšių ap skrity masiniai kapai Plungėje, Rainiuose, Viešvė

nuose, Gerul iuose buvo patikrinti dar pavasarį. Dau gumoj~ buvo 
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rasti tinkamam stovy priešepidemin_iu · žvilg~ni~. _Kur buvo rasta 
trC1kumu. pranešta buvo sanvald ybems suh arkyti. 

S. ni. rugsėjo 9 d., pagal TamshĮ ~a~tą, buvo patikrinti antrą 
kartą ir ,·isi masiniai kapai buvo rasti tmkamamc stovy (sutvar
kyti) priešepideminiu žvilgsniu. 

Apskrities gydytojas 
[Parašas neįskaitomas] 

Sanitarijos inspektor i u s-ep i dem iologas 
(Parašas neįskaitomas] 

LiC'tul'Os TSR CVA, f. 627, ap. l, b. 150, l. 60. Originalas. 

Gcsun dheitsverw altung 
des Kreises Schaulen 

iaulit! apskrities 
S,·eikatos valdyba 

1942 111. rugsėjo 18 d. 
r. 1128 

Nr. 328 

Vyriausiajai Sveikatos valdybai 

Į š. m. rugsėjo 9 d.* raštą Nr. 19328 

Šiaulių apskrities masinio laidojimo kapinitĮ pnez1urą vykdo
me nuo š itĮ metų pavasario. Turime kapiniLĮ są ra š us . Sanitarijo s 
inspekcijos agentai laikas nuo laiko jas aplanko ir, pastebėjus ka
pinėse žemės nuslūgimus, reikalaujame iš valsčiaus virša ič io ka
pines apipilti. SiLĮ darbų įvykdymas prižiū rimas . Reikalui esant, 
buvo atliktas kapinių chloravimas. Kai kurios kap inės laukuose 
jau iš pa,·asario buvo apartos ir apsėtos. Pasta romis _dienomis 
aplankytos SiaulitJ va lsčiaus . ·ormančitĮ ir Naruša ičiu miškuose 
esančio ka p inės, GruzdžitJ ir Zagarės masinės kapinė's . Jos ras
tos patenkina m oje tvarkoje. 
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! . Bar tk us 
S iauliLĮ apskr ities gydyto jas 

!(. Petraitis 
Siau litĮ apskr ities 

Sanitarijo s inspektorius 

Lie!ul'Os TSR CVA, f. 627, ap. l, b. 150, l. 51. Originalas. 

• Turi būti-· 4 u. 

Nr. 329 

Ha u ptgesundhcitsvcrwa l tu ng 
dcr Kreisar zt cles Kreises Kėdaini ai 

Vyriaus ioji Sveikatos vald yba 
Kėdain i tĮ apskrit es gydytojas 

Kėda iniai · 
1942 m. rugsėjo 2 1 d. 

Vyriausiajai Sveikatos valdybai . 

Apžiūrėjus Kėdainių apskritie s vieš uosius kapu s, rasta: Kė
dain i ų mieste - lavonai nuo žemės pavirš iaus ran das i 1,5 m gi
lumoje, Babėnuose - nuo 90 cm iki 100 cm, Krakėse - nuo 20 cm 
iki 100 cm. 

Gyd. V. Ru tkauslws 
Sani tar ijos inspektorius 

Lietuvos TSR CVA, f. 627, ap. l , b. 150, l. 24. Originala s. 

Nr. 330 

Ha up tgesundheitsve rwa l tung 
cler Kreisarz t cles Kreises Kaunas 

Vyriau sioji Sveikatos valdyba 
Kauno apskr ities gydytojas 

Nr. 1417 

1942 m. spa lio l d. 

Vyriausia jai S,·eikatos valdybai 

Atsa kydami į raštą Nr. 19328 pra neša me. kad š. m. vasa rio 
2 d. rašt u Nr. 212 per Kauno apskri ties viršininką buvo surin ktos 
iš vistJ. va l sč itĮ saviYaldybitĮ esančitĮ j LĮ ribose žinios apie karo me
to kapus. Pa gal tas žinias l<auno aps krities ribose užregis tru ota 
apie 330 kaptĮ, kuriuose palaid ota nuo vieno lig i 30 000 asme mJ. 

Surinku s š ias žinias, per 1,aun o apskri ties nuovad tĮ viršininkt! 
sus irinkima buvo nurod yta, kaip turi bCtt i kalbami kapai sutv ar
kyti. Ir vėlia u , tikrinant vieloje tuos karo meto kapu s, kur palai
dota daugiau asme111Į, rasta pakankamai užpilta žemėmi s (nuo 
l m ligi 1,5 m). 

Be io, per į vykusį š. m. geg užes 30 d. Kauno apskrit ies apy 
link itĮ a rnbulatorijtĮ vedėjų s usirinkim ą ir ambulatorijtĮ wclėj ams 
buvo nurodyta, kaip karo meto kapai turi būt sutvarkyti, bC1tent : 
turi bCtti užpilta ant, kapo virš 30 cm žemių ir prane št i vietos 
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policijai ar apskrities gydytojui ~pie tokius. kapus_, kurie sanita
riniu a!frilgiu nesutvarkyti ir galetų sudaryti pavOJl! epidemijoms 

kilti . \'isi karo meto kapai yra a tžymėti supiltų žemių antkapiu . 

A. Petraitis 
Kauno apskritie s gydytojas 

Gyd. Vasiliauskas 
Kauno apskrities 

Vyr. sanitarijos insp ektor ius 

Lieturns TSR CVA, l. 62i, ap. l, b. 150, l. 21. Originalas. 

Der Kreischef 
des Kreises Mariampol 

. /\1.arijampolės apskrities 
Viršininkas 
:--:r. 4950 

Nr. 331 

,\\arijampolė, 1942 m. spalio 26 d. 

Vyriausiajai Sveikatos valdybai 

L i e čia: masinių kapų sutvarkymą 

Atsakydamas į valdybos raštą Nr. 20260 pra nešu, kad masi
niai kapai, kurie buvo dugne išdžiūvus io upelio, įeinančio į Se
šupę, iškelti į kitą vielą. Siuo melu nesutva rkyttĮ masinitĮ kaptĮ 
nėra. 

V. l(limavičius 
Už Apskrities viršininkas 

LictU\os TSR CV.\, l. 62i, ap. l, b. 150, l. 35. Originalas. 
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J\pskriti s 

Alytaus 

Biržų 

r 

E iš i škių 

Kau no 

Valsčius 

Merk inės 

Seirijų 

Simno 

Varėnos 

Biržų 

l 

Nemunėlio 
Radvilišk io 

Pasvalio 

Vaškų 

Eiš i ški ų 

Valkin i nkų 

Babtų 

Garli a\'OS 

Jona\"Os 

l Ei!. l 
Nr . Vielos pava dinimas Zud ynių 

la ikas 

7. Kukumbalio pušynėlis, už žy- 1941.IX.10 
dtĮ kapi ni ų, neto li Merkinės vi-
durinės mokyklos, 200 m į piet-
ryl'.·ius nuo dabartinės ligoninės 

8. Miškas prie DruskininkLĮ- 1941.Vll.lo 
Ra lnyčios kelio 

9. Ba rauc iškitĮ miškelis, 3 km 1941.I X.l l 
į pietryčius nuo SeirijLĮ mies te-
lio, l km nuo Seir ijLĮ-Leipa li n-
gio plen to, netoli Sagavo eže-
ro 

10. Ka l esn inkų gi relė, apie 3 km 194 I.IX .12 
nuo S imno 

11. Miškas, a pie 1,5 km nuo Va- 194 1.lX.10 
rėnos, 200 m į kairg nuo kelio 
į Druckūnų k. 

12. .Marc inkoniLĮ miškas, t arp 

13. 
14. 

Kastinio ežero ir ge ležinke lio 
stoties, a pie 200 m nuo geležin 
kelio 

Biržai, žydų l<a pinės 

Ast ravo (Pakamponės) miš
kas, 3,5 km į š i aurę nuo Biržų , 
ap ie 1,5 km nuo Biržų-Paro
vėjos plen to 

1 94 1 -ųjų ant 
rasis pusmet is 

194 1.VI II.8 

Nužudy ltĮjLĮ 
ska i čius 

854 vyrai, mote rys 
ir vaika i 

23 vyrai ir 
moterys 

953 vyrai, moterys
ir vaika i 

414 vynĮ, motenĮ 

ir vaikų 
83 1 vyras, moter is. 

ir vaikas 

Apie 200 

Apie 30 
2490 vyrų, moterų. 

ir vaikų 

----- - -

15. Skama raktĮ miškas, l km l 19-ll.VI II 
nuo Nemunėlio Radviliškio 
mieste lio, Biržų girios link 

16. 2adeikitĮ pušynas, 4.5 km nuo 19-ll.V lll.2 6 
Pasva lio, pri e Pyyesos upelio. 
l km nuo Pas\·alio-DaujėntĮ 
vieškelio 

17. Vaškai , žydtĮ kapinės, api e 
300 m į rytus nuo mies telio 

18. Ei š iškės; dvi Yietos: l km 
rytus nuo miesto ir l km 
š iaurę nuo miesto 

19. Pirč iupiLĮ k., apie 10 km į 
š i a urryčius nuo Va lkininkLĮ 
miestelio 

20. BabttĮ šilas, ap ie 2 km nuo 
mieste lio, dešinėje plento pusė
je Kl a ipėdos link, pri e evėžio 

21. Rinkūnu k. s lėn is ant Ji esios 
kranto, a Į)ic l km į pietu s nuo 
Gar lia\ 'OS gyvenv i e tės 

22. Gi ra it ė, 1,5 km į š i aurryčius 
nuo Jonavos. 200 111 į kair~ 
nuo kelio į Ukmergę 

23. \'O~ž~1s1~,;;\l~i~ ~~a'~,~~ nuJoo~~~i~ \ 
! plento 

194 1.VII 

194 1.IX.27 

19-11. 
\'l 1.17, 
V 111.31 

194 1. 
Vl 11.28-

IX.2 

1941. 
\' 111.14, 

VI l 1.28- IX.2 
1941. 

IX.11- 12 

70-80 vyn1, moterų 
ir va ikq 

1349 \·yra i. mote rys 
ir vaika i 

27 

3-146 vyrai. motery s 
ir \·aikai 

119 YYrt!, moterų 
ir vaiktĮ 

9 1 vyras, moteris 
ir vaikas 

247 vyra i, moterys 
ir \'aikai 

2 108 \'\-nti. moterys 
ir vaikai 

48 \")Tai ir 
moterys 



Apskriti s 

K;iuno 

Va l s či us 

Kauno 
rnics !as 

Kru onio 

Rumšiškių 

Seredžiaus 

Vandžiogalos 

Veliuonos 

r 

Ei l._ l 
Nr. Vielos pa\'ildin imas 

24. 1\1 fortas. ::1pie l km į pietu s 
nuo J\uk š tus ios Pnnc111 unės 

Zudynių 
lai kas 

194 1. 
V I 11.2-

IX.26 
25. \11 iorta s, ta rybiniLĮ karo be- 194 1. 

l a is\'iŲ stovykla, apie l krn į IX- 1942.VII 
š i,111n ·;tlrnrius 11uo l? clra šiuntĮ 

2G. \111 for tas, š iaurini s mies to 1D41. 
p;ikr aš fys V ll.4 - 19 

27. IX forta s . G km į š iaurv aka - 1941- 1944 
ri11s nuo 111ics to ce ntro 

28. Lenin o prosp ., buv . .,Liet- 194 1.Vl.27 
C1kio" garažo kicnrns 

29. Mickev i či<1t1 s s lėn i s 194 1.Vll 
30. Pctraš i Ūl1LĮ lauk ai, į kair~ nuo 194 1.VI II. 

kelio Kauno link 28- IX.2 

31. Taryb inių karo belaisvių s to
vyk la, į pietv:ika riu s nuo aero
dromo. buv. sodininkystės-dar
žininkystės mokykloje 

194 1.VII-
1943 metų 
pabai ga 

32. Gojaus miškelis, 3 km nuo 1941 meltĮ 
Kruonio miestel io ru gpiūčio mėn. 

33. Darsū niškio k., žydtĮ kapi
nės, į pietvakarius nuo Kruonio 
miestelio 

34. Rumšiškės, dešinėje Pravie-
nos upelio pusėje, apie 30 m 
žemiau jo intako 

35. Miškas prie Pievelių k., 70 m 
į šiaurvakarius nuo Pravi enos 
upelio, 40 m nuo seno Rumšiš 
kių-PievelitĮ kelio 

36. Pravieniškės , apie 5 km į 
šiaurę nuo Rumšiškių mieste
lio, 500 m nuo priverčiamtĮjLĮ 
darbų stovyklos administraci
nio pastato, prie lentpiūvės, ir 
miške 

37. Skrebenų k., 2 km nuo Sere-

38. 

džiau s mie stelio 

Borcko 
į š i aurę 
miest elio 

miškas, ap ie l km 
nuo Vandžiogalos 

39. Pušynas prie Gystaus upelio, 
2 km nuo Veliuono s mies telio 
Jurb arko kryptimi, deš iniajame 
Nemuno krante 

paba ig a 

194 1.VII I. 
28- IX.2 

1941.Vl l
VI 11 

1941. VII 1.29 

1941.IX.4, 
1944 metq 

vasara 

1941.IX.4 

194 1.V l 1.9, 
11-3 1, 

VI l 1.28- IX.2 

1941. IX.4 

N11ž11dyttJj ų 
skaič i us 

4 1 G3 vyrai , moterys 
ir vaika i 

35 000 

3027 vyrai ir 
moterys 

70 000- 80 000 
vyrų , molenJ 

ir va.ikLĮ 

Apie 50 

60-80 
125 

Apie 10 000 

25 moterys 

99 vyrai, motery s 
ir vaikai 

Apie 50 

90 moterų ir 
vaikLĮ 

253 vyrai ir moterys 
270 

193 vyrai, moterys 
ir vaikai 

305 vyrai, mote rys 
ir vaikai 

159 vyrai , moter ys 
ir vaikai 



EZE 

Apskriti s 

Kauno 

Kėdain ių 

ep - 9 Qfi 

Kla ipėdos 

kr aš tas 

Kretingos 

Va lsčius 

Vilk ijo s 

Za pyš kio 

Arioga los 

Kėdaini11 

Kr ak i ų 

l Ei!. l 
Nr . Vielos pava dinima s 

2udyn itĮ 
laikas 

40. Pakark lės miškas, 2 km į 194 1.VIIl. 28 
piet us nuo Vilkijos, prie J a uča-
l<ių k., l km nuo Kau110- Vilki-
jos plento , deš iniaj ame Nemu-
no kr ant e 

4 1. Dievog a los k., l km į pietr y-
č ius nuo Za pyškio mies telio 

42 . Vaka rinis Zapyškio mies telio 
pakr aš tys, 500 m nuo Lyga iku
pio 

194 1 melų 
vasara 

11 

43. Pi etin is Dul>ysos s l ėni s, apie 194 1. 
2 km nuo Ar ioga los Vlll. 28- IX.2 

44. Bal>ėnų pušynas, 8 km nuo 194 1.Vll. 23 
Kėdain i tĮ , 300 m nuo pag rindi -
nio Kėdain ių-Surv i l i škio kelio 

45. Kėdainiai , 2 km nuo m ies to 194 1.Vlll. 28 
centro , ka irėje Smi lgos upės 
pusėje, netoli aerodromo 

46. Pešt i nukų k., 1,5 km nuo 194 1.IX.2 
Krakių mies telio, 500 m į kairę 
nuo pa grind inio Krakių-Rasei -
nių kelio 

Nufodytųjų 
sk a ič ius 

402 vyra i, moterys 
ir va ikai 

40 VYrlĮ 

Apie 600 

662 vyrai , motery s 
ir va ika i 

125 vyrai ir moterys 

2076 vyrai, mot erys 
ir vaika i 

1125 vyra i, moterys 
ir vaikai 

Q ►A µ:t 9 t l 40 4 @::U:CU ::e;;: ŲS t.: tQ!S!# !ftyU • AlJ! )QĮJt;, ZJ!4Qt% ;:;;t...:.Į S w;: ;ę;:;.gp !J4iP'b MW !f 

PagėgitĮ 
miestas 

Da rbėnų 

Darbėnų 

Gargždų 

47. Ta rybin ių karo belaisv ių sto-
vykla „O flag Nr. 53", 1,5 km 
į šiau rvaka rius nuo mies to 
centro 

48. Da rbėnai , pam i škė, 100 m 
nuo miestelio, ka i rėj e Darbė
nų-Lazdi ninkų kelio pusėj e 

49. Ba lto ka lno miškas; dvi vie-
los: l km nuo DarbėmĮ mies te
lio, dešinėje Darbėnų-Vaine i 
kių kelio p usėj e Vaineik i tĮ k. 
link, apie 100 m nuo kelio, ir 
2,5 km nuo DarbėmĮ mies telio, 
Kaš učių k. link, apie 500 m nuo 
kelio 

50. Dimitra vo k., 7,5 km į šiau-
r~ nuo Kretingos, buv. koncent
rac ijos s tovyklos leri lorija 

51. Alkos ka lno virš unė, jo p apė-
dė ir pami škė, api e l km 
į šiau rvaka rius nuo Dimilr avo 
k., netoli Ruclai čitĮ-Dimitravo 
kelio 

52. Gargždai, Klaipėdos g. ga le, 
kairėje plen to p usėje 

1941.VII-
1942.Vll 

194 1.Vl.29 

194 1 metu 
liepos mėn. 

paba iga 
194 1 metų 

rugsėj o mėn. 
pradžia 

1 94 1 - ųjtĮ anl 
rn is pusme

tis - 194-1-

194 I.VI 11. 
15- 16 

194 l.Vl. 24 

10 000 

144 vyrai 

300 molen1 ir 
va iktĮ 

Apie 100 \·yn i 
ir motertĮ 

1770 

5 10 motc n1 ir 
va ik tĮ 

201 vyras 



Apskritis Valsčius 

Kr eting os Ga rgždų 

Endrie j avo 

Kr etingos 

Palangos 

Platelių 

Salantų 

Skuodo 

Lazdijų Lazdijų 

Leipalingio 

Ma rij ampolės Gudelių 

l E i!. l 
Nr. Vietos pava d inim as 

žudynilĮ 
laikas 

53. Vėža i linės mi š kas, 11 km nu o 194 1.IX-X 
Gargždų gyvenvietės; dvi v ie-
tos: 6-tame ir 7-lame Vėža i -
č itJ-Kulių v ieškel io km Kul i ų 
mi es le lio lin k, a titink ama i 
400 m ir 300 m į deš in ę nuo 
keli o 

54. Ab lin gos k. dauba, 4 km į 
š iaurvakarius nuo Endriej avo 
mi es te lio 

55. I<:retinga, žyclq kapinės 

56. Kvecių mi škeli s, deš inėj e se
nojo I<:retingos-Pa la ngos kelio 
pusėj e 

57. Palanga, pionier ių stovy kla 

58. Kunig iškių miška s , apie 4 km 
nu o P a lang os, P a langos-Lie
poj os plento ir P a lan gos- D ar
bėnų v ieškel io trik amp yje 

59. Pal a nga , pajūrio kopos , pri e 
Birutės ka lno 

60. Bokštakalnio papėdė, 500 m 
nu o Pl a te l i tĮ mie ste lio centro 

6 1. Laum alenkLĮ k., apie 3 km 
nu o Plate l i tĮ mie stelio, Plateli LĮ 
eže ro Baj onĮ įlankos p ie tryčiLĮ 
kranto miš ke lis 

62. Sa lan tai, žy dq kapinės 

63. Sa teikitĮ gi ri a , 3 km nuo Sa 
tei kiLĮ k., ap ie 8 km nuo Salan 
LLĮ, 150 m nu o Sa teiki11- Sa lan
LLĮ vieške lio 

194 1.VI.2 3 

194 1.Vlll 

194 l.VI 
VI I 

1941.VI.22 

l 94 1.X.12 

194 1.V I.29 

1941 met lĮ 
birže lio mėn. 

pabaig a 

194 1.VII-XI 

1941.VII 
1941.V II 

V ITI 

Nužudytųj ų 
skai čius 

Apie 300 mot erq 
ir vaikq 

45 vy rai, moterys 
ir vaikai 

356 

700 vynĮ ir moterų 

Ap ie 1000 va ikų 

Api e 200 moterų 
ir vaikų 

111 vynĮ 
ir motenĮ 

Apie 30 vynĮ 

Apie 90 vynĮ , 
motenĮ ir vaikų 

405 

Apie 100 mot eni 
ir vaiktĮ 

64. Sku odas , aik štė prie buv. ša u- 194 1.V I- VI I Api e 200 
l ilĮ sal ės 

65 . Ku lLĮ l k. žvyrduobės , 3 km 194 1.VII Apie 500 vyrų 
nu o Sk uodo, 0,5 krn nuo ge le-
žink e lio stoti es 

66. Ka lki škės k., l km nu o Laz- 194 1.X 1.3 1535 vy ra i, moterys 
dijtĮ , 300 m į p iet us nuo pušy - ir va ika i 
nė li o 

67. Leipa ling is , į piel us nu o ka- 194 1.TX. l l 
taliklĮ kapi nitĮ , pr ie Se iros upės 

68. Ąž uo ltĮ Bf1clos miškas, 23-a me 1941.V ll. 23 
Kapsuko-Ka uno plen to krn, 
500 m į ka i rę n uo kelio 

155 vyra i, mote rys 
ir vaik ai 

Apie 100 



Apskritis l Va lsči us 

Marijampolės Kalvar ijos 

Marijampolės 

Prienų Prienų 

Mažeikių Ylakių 

Mažeikių 

Sedos 

Panevėžio Krekenavos 

Kupiškio 

Panevėž io 

l Ei!. l 
Nr. Vietos pavadinimas 

69. Orijos kalnas, pr ie Orijos 
ežero, 3•ame Kalvarijos - Suval• 
ktĮ kelio km, 0,5 km į kairę nuo 
kelio 

70. Kapsukas, buv. kare ivi t! 
šaudyk los lauke liai, slėni s prie 
šešupės kilpos 

71. Kaps ukas, buv. kalėjimo kie· 
mas 

72. Kapsu kas, Gaga rino g . (bu v. 
Tarpučių k.) ga le, kairėje plen• 
to į Vilkaviškį pusėj e , ap;e 
100 m nu o kelio 

73. Marcink alnio slėnis, netoli 
Kapsuko geležinkelio 

74. RudžitĮ gi raitė, 5•ame Kap su• 
ko-Vi lkaviškio plento km, apie 
150 m į dešinę nuo plento 

75. SunsktĮ gi ra i tė, 6•ame kelio 
Šunskų link km, 200 m į deš i• 
n~ nuo kelio 

Zudynių 
laikas 

194 I.VI 1.9 

194 1.Vl ant• 
roj i pusė

VI l l 

l 941 •ųjų ant• 
ra sis pusme• 

tis- 1944 
1941.VII.3 

1941.VII.3 

1941.VIl.3-
13 

76. Pri ena i, šiaurin is miesto pa• 1941.VIII .27 
krašlys, kairysis Nemuno kran• 
las 

77. Ylakiai, žydtĮ kapinės, į piel· 194 1.VI ant• 
vaka rius nuo miestelio roji pusė-

VI I I 

78. J\llažeikiai, žyd1Į kapinės, 194 1- 1944 
3 km nuo miesto, prie tilto per 
Ventą 

79. Seda, 0,5 km nuo 2ydvario k. 194 1 •ųjų ant• 

80. 2enėperšos upelio pakrantė, 
l km nuo Krekenavos miestelio, 
400 m nuo pa grind inio Kreke
navos- Survi liškio kelio 

81. Kupiški s, Gedimino g. ga las, 
buv. la i svamanitĮ kapinės 

82. Kupišk is, buv. žydų kapinės, 
anl Kupos upelio kranto 

rasis pus
metis 

194 l.VII
VIII 

1941 ·LĮj LĮ 
antrasis 
pusmetis 

" 
83. Slavinč išk io giria, l km nuo 1941.VI.28 

Kupiškio geležinkelio stot ies, 
S i monitĮ mieste lio link 

84. Kurganavos (Paj uostės) miš- 1941.VII I 
kas, apie 8 km į rytus nuo Pa . 
nevėž i o, netoli Pajuostės k. 

l 

NužudytLĮjų 
skaičius 

Apie 90 

5090 vynĮ, molcnĮ 
ir vaikų 

Apie 100 

Apie 50 

Apie 100 

Apie 400 

Apie 1700 
(iš jtĮ 1500 tary • 
binitĮ karo be• 

laisvių) 

1078 vyra i, 
moterys ir va ikai 

475 

Apie 4000 vyrų, 
molertĮ ir va ikų 

Apie 550 

Apie 200 vyrų, 
moten1 ir vaikų 

Apie 1000 

Apie 2700 

78 

Daugiau kaip 
8000 



... 
o -

Apskritis 

Panevėž io 

Raseinių 

Va lsčius 

Panevėž io 

Subači aus 

Seduvos 

G irka lnio 

Jurba rko 

Kelmės 

Kražių 

Nemakščių 

Raseinių 

Raudonės 

Šiluvos 

l Ei !. l 
Nr. Vietos pav a dinimas 

Zudyn iLĮ 
laikas 

85. Ka izerli ngo (StaniūmĮ) mi š- 191 1.Vll. 2 1 
kas, 2 km į pietryčius nu o Pa -
nevėžio, 0,5 km nuo Velž io 1942.V I.5 
plento 

86. Za lioj i gir ia, apie 13 km į 1941.Vll - IX 
šiaurryčius nuo Panevėžio, pr ie 
Panevėžio-Vabalninko kelio 

NužudyhĮj LĮ 
skaičius 

103 vyrai ir 
motery s 

48 K. Pož e los 
vardo an tifašistinės 
pogrind i nės gru

pės nariai 

Api e 4500 vyrų, 
moterų ir vaikų 

87 . Il čiŪlllĮ miškas, 3 km į vaka-
ru s nuo Subačiaus mie ste lio 

194 1.V II Apie 80 

88 . Liaudiškių miškas, ap ie 10 km 
į pietvakarius nuo Š<.'duvos; dvi 
vietos: apie 400 m į šiaurę nu o 
šeduvos-LegečiLĮ vieškelio ir 
900 m į šia ur va kar iu s n uo to 
pa ti es v ieške lio, ša lia m iško 
kel iuko 

89. Kurpiškės k., ap ie 10 km 
į pietryčius nuo Raseinių, neto li 
Girkalnio miestelio 

90. Jurba rkas , rytinė žydLĮ kapi-
niLĮ pusė, l km nuo miesto 
cent ro 

9 1. I<a l nėmĮ k., 7 km nuo Jurbar -
ko, kairėj e plento Klaipėdos 
link pusėje, 300 m nuo kelio 

92. Bėrancynės mi škas, 5 km nu o 
Jurbarko, 2 km nuo plento 

93. šilinės pušyna s , l km į va-
karus nu o Jurb a rko 

1941.VIII. 664 v yra i, motery s 
25 - 26 ir vaika i 

194 l.VI l[ 1600- 1650 

1941.VII.3 322 

l 

194 1.Vlll 

194 1.IX 

Apie 200 

Apie 500 

Api e 200 

94. Kelmė, apie 2 km į š iaurę 1941.V II. 26 483 vy r a i, moterys 
ir vaikai nuo mie s to 

95. Kuprės mi škas, apie 7 km į 194 1.V II 
rytu s nuo KražitĮ mie ste lio 

96. M edž ioka lnis, l km į š iaur -
vakariu s nu o Kraž iLĮ mie s telio 

97. Nemakšči a i, 1,5 km nu o m ies-
te lio 

98. Kaln11jLĮ (Pa lendrės) pi lia- 194 1.Vll - lX 
ka ln is, apie 2 km į vakaru s nuo 
Kalnujų k., ap ie 6 km į pie tv a-
kar ius nu o RaseiniLĮ 

99 . E leo norav os miškas ( Staki LĮ 1944.X 
g irininkija), į pietus nuo Ra-
seinių 

100. Paduby sio k., 6 km nuo Ly-
duvėntĮ miestelio 

194 1. VI l l. 
15- 16 

Api e 300 

Apie 70 vynĮ, 
motenĮ ir vaiktĮ 

543 

1677 

Ap ie 50 

115- 120 



r 
Ap skriti s Va lsč ius 

Raseinių Š ilu vos 

Tytuvėnų 

Vid ukl ės 

Roki škio Obelių 

Roki škio 

šakių Ba rzdų 

Būbelių 

šaki ų 

Š i a ulių Gruzdž i ų 

Joni škio 

Ku ršėnų 

l 
Eit. l 
N r. V ie tos pavadinima s 

101. Ribukų k. žvyrduobė, ap ie 
km į š i a urryč iu s nu o Lyduvė-

11L! mies te lio 

ZudynitĮ 
la ikas 

1941.Vlll 

102. Tyl uvėn L! mi škas , a pie l km 194 1.V I.25, 
į š i a u rę nu o m iesto, pri e Kel- V lll.1 2 
mės--Tytu vėn l! p len lo 

103. Vidukl ė, prie ge lež inke lio s to- 194 1.V ll 
ties sa ndėli o, 100 m į deš in ę 
nu o plent o 

104. Viduk l ė , žydt! ka pinės 1941.V lll 

105. Anta nošės k., 5 km nu o Obe - 194 1.V lll. 25 
litĮ , 100 m į ka i rę n uo kel io 

106. Vyžūnų mi šk as, 9 km nu o Ro-
kišk io, ap ie 200 m į ka irę nu o 
kel io Juodupės gyvenv ietės lin k 

107. Steponių mi škas , 5 km nu o 
Rok iš kio, 150 m į deš in ę nu o 
keli o Svė ėl a SLĮ mie ste lio link 

108. Velniaduobės mi š ke lis , 5 km 
nuo Roki š kio, ne to li Bajorų k., 
400 m į deš inę nu o ke lio Ju od
upės gyvenvietės link 

109. Ballru š i ų k., 4 km į pi et ry-
čiu s nuo B a rz d t.Į mi este lio, 4 krn 
į š i a urę nu o P i lvišk i ų mies te lio, 
300 m į d eš inę nu o ša ki tĮ-Pil 
v iškių ke lio 

l 10. Kudirko s Nau m ies ti s, l krn 
nu o mies to cent ro, ša lia žyd tĮ 
ka pinitĮ, an t Š irvint os up elio 
kr a nto 

l l l . Paraž ni tĮ m iš kas , ap ie 4 km 
p i etryčiu s nu o Kudirk os Na u

miesč io 

l 12. B a liš kiLĮ pam i škė, apie 1,5 km 
į š i au rę nu o šak iq 

113. Gru zdž iai, l km į piet us n uo 
mies te lio cent ro , pri e ryti nės 
žydLĮ kapi nitĮ tvoros 

1941.V ll 

194 1.V II 

194 1.VII I. 
15- 16 

1941.Vlll 
IX 

194 1.V I.22-
V ll.l l 

194 1- 1942 

l94 1.IX. l6 

194 1.V I an t
roji pusė-IX 

l 94 1.V l l l 

114. Vilkiauši o miška s , 5 km nu o 
Joni škio, api e . 700 m nu o J o
n išk i o-š i a uli t.Į plen to 

194 1 111elt1 
rugp i uč io mėn . 

pra dž ia 

115. Pada rbi LĮ miš kas, 3,5 km į 
p ietryčius nuo KuršėmĮ, pri e 
Ga udž itĮ k., 0,5 km nu o P av en
čių g ir inin kijos 

l 94 1.V l l 1.27 

194 1.V II. 
20- 2 1 

Nužudyt tJ jLĮ 
sk a i č ius 

Api e 300 

Api e 140 vynĮ , 
mot enĮ ir va iktĮ 

Apie 200 vynĮ 

Api e 100 moterq 
ir vaikq 

1160 

67 

386 

3207 vy ra i, m oterys 
ir vaikai 

Ap ie 1000 vyrų , 
motenĮ ir va i kų 

192 

A pie 10 000 tary
bi n i ų karo be

la i sv i tĮ 

650 

3000 

50 

Api e 150 YYrtĮ 

355 vyrai, mo terys 
ir va ika i 

Apie 180 vyrtĮ 



.... 
o 
C/1 

Apskritis 

Šiaulių 

Valsčius 

Kurtuvėnų 

Linkuvos 

Lygumų 

Pakruojo 

Papilės 

Rad vil iškio 

šaukėmĮ 

Šiaulių 

Tryškių 

Užvenčio 

l Ei!. l 
Nr. Vietos pavadinima, 

,--- -- -- --- ----

ZudynitĮ 
laikas 

116. 13ubit! piliakalnio papėdė, 1941. IX.14 
14 km nuo Siau litĮ, 5 km nuo 
KurtuvėmĮ miestelio 

117. JurgaičitĮ (J\\ašniLĮ) kalnas. 194 1.VII. 3 
apie 3 k111 į š i au rryči u s nuo 
Linkuv os 

l 18. Dvariuk1! mi škas, 4 km į 
s 1 aurryčiu s nuo Linkuvos 

119. \'eselki škitĮ (AlkočiūntĮ) m iš-
kelis, apie 5 krn į pietryčius nuo 
Linkuvos, prie VesclkiškiLĮ k. 

120. Juknai čit! miškas; dvi vielos: 
4- 5 km į rytus ir 4 km į šiau
rg nuo LygulllLĮ m iestelio 

12 1. Pamiškė, 2 km į rytus nuo 
Lygum tĮ miestelio 

122. Morkakaln io miškelis, 3 km 
pietryčius nuo Pa kruojo 

123. Papilė, deši nysis Vent os 
krantas, dauba 

124. šiaudi nės miškas, prie Dilb y-
čitĮ k., ap ie 8 km į pietvakarius 
nuo Papilės miestelio 

l 25. Radviliškio miškelis, 1-mas 
kva rtalas, l km nu o miesto 
centro , prie Radviliškio-Mon
k išk io kelio 

126. Miškas, ti es 6-uoju šaukė-
ntĮ-Šiaulių plento km, į dešinę 

127. :KužitĮ miške lis, dešinėje kelio 
pusėj e Verbūnų k. li nk 

128. Gubernijos miškas (N or man -
čitĮ eiguva ) , apie 0,5 km nuo 
GruzdžitĮ kelio 

129. Pročiūnų mi škel is, 7 km 
į pietryčius nuo š iauliLĮ, apie 
100 m į kairę nuo kel io Radvi 
liškio link 

130. TarybinitĮ karo belaisvių sto-
vykla, l km į pietus nuo Šiau
lių, LazdymĮ g., prie Geguž,i LĮ 
kelio 

13 1. Tryškia i, prie Virvytės upės, 
300 m nuo Tryškių-Telšių ke
lio 

132. Pašilvės miškas, 3 km į piet-
ryčius nu o Užvenčio, prie Už
venčio-Kelmės vieškelio 

1941.Vl l l.7 

194 1.VIIl.5 

194 1.Vll 

1 911-ųj ų 
antrasis 
pusmetis 

1941 mettĮ 
vasara 
1941.VI 
antroji 
pusė 

l 9·1 l. V I I.22 

1941. V I l. 12 

19-! 1 -Ųj LĮ 
antrasis 
pusmetis 

194 1.VI an t
roji pusė

IX 
194 1. IX. 15 

1941.IX.7 -l5 

194 1. \ ' l l, 
19-12- 1943, 
1944.VI I.6, 

12, 23 
l 941 meltĮ 

ruduo- 1944 
metų 

liepos mėn. 

1941.V II 

1941.V II , 
X ll. 8 

Nužudytųjų 
skaičius 

Apie 500 

32 vyrai ir 
moterys 

Apie 200 vyrtĮ 

Apie 300 motenĮ 
ir vaiktĮ 

40 
150 

25 

Apie 300 

125 tarybiniai 
kariai 

55 

Ap ie 300 

Api e 400 

Apie 5000 

42 bll\·. Šiaulių ka
lėjimo politkaliniai 

Apie 1000 vyrų, 
motenĮ ir vaikų 

732 (daugelis jų 
buv. Šiaulių ka-

lėjimo 
politkaliniai) 

22 560 

40-70 vyrų 

9 1 vyras, moteris 
ir vaikas 



r 

.... 
o a, 

Apskr itis Va lsčius ___ __ .:._ ____ _ 
Siau li tĮ 2agarės 

2<'irnel io 

Svenčionit! Aduti škio 

Tauragės 

Jon iškio 

Kaltanėnų 

Pabradės 

Svenčionėlių 

Svenčionių 

Skaudvilės 

Š ila l ės 

l Eil. l 
Nr. ViC'tos pr1v11dinimas 

133. Zagcirė , žydų kap i nės, vaka -
rini s miesto pakraštys 

13-1. Zag-a rė- , parka s, š iau rrytini s 
miC's(o pakra štys 

135. Miškas pri e Vi l eiš itĮ k., ap ie 
2 km nuo Zeimelio mies telio 

136. Adutiškis. prie plento į Sven -
č ionis 

137. Joniškis, mies telio pakra š tys, 
pr ie ka pinitĮ 

138. Joniškis, mies telio pakra štys, 
250 111 nuo bažnyč ios, ant Ar i
no eže ro krant o 

139. Dvariškių k., pr ie ežero 

140. Didial ovkos miškas, už Pa 
bradės ma lūno 

14 1. Buv. Švenčionėlių poligonas, 
prie Zeimeno s upės, 500 m nuo 
Svenčionėli ų-Baranavos vieš 
kelio Pl at u1111! k. link 

142. Svenčionėliai, l km nuo mies-
to cent ro, kairėje Svenčionė
lit1-švenčionitĮ kelio pusėje 

143. Švenčionys, žydtĮ kapinės 

144. Pužtį miškas , 4 km nuo 
Skaudvilės, l km į ka irę nuo 
Tauragės-Skaudvilės plento 

145. Gryb laukio miškas, 22 km į 
š iaurryčius nuo Tauragės, 2 km 
į dešinę nuo Tauragės-Skaud
v i l ės plenlo 

1'16. Bataki1! (Norkiškės) miškas, 
18 km nuo Tauragės, 5 km nuo 
13atakilį mies telio, ant Anč ius 
upės kranto 

147. Petka l11io k., 1,5 km į pietr y-
čiu s nuo Up ynos mies telio 

148. Tūbinit! 111iškas, apie 7 lon 
llU O S ilal ės-Tubinitį vieške lio; 
dvi vielos : 300 m į šia urę ir 
350 m į pietvakar ius nuo Tūb i 
niL! k. 

149. Š il alė, Komjaun i1110 g., buv. 
žydtį kapi n i ų ra jonas, ap ie 50 m 
į š i aurę nu o Š il a lės-Pajūrio 
vieškelio 

Zudyn itĮ 
la ikas 

194 1 meltĮ 
rugpiū čio 
mėn. pa-

bai ga 
1941.X.2 

194 l.V il i 

1942.V.20 

194 1.VI l 

1941.X.9 

1942.V.20 

1942.V.20 

1941.VIII 

194 1.IX 

194 1.Vll l 

1 9-ll - tĮjtĮ ant 
ra s is 

pusmetis 

n 

,, 

NužudyttĮjtĮ 
skaičius 

38 vyrai 

2401 vyras. motrri s 
ir va ikas 

Apie 100 vyrų, 
111o tenĮ ir va i ktĮ 

33 

A pic 60 vynĮ 

85 moterys 
ir vaikai 

70 vyrų, molenĮ 
ir va i ktį 

Apie 70 

3726 vyra i, mot erys 
ir va ikai 

Apie 25 

Apie 30 

Apie 300 vynĮ 

Apie 1000 moterų 
ir vaiktĮ 

Apie 300 molenĮ 

Apie 100 vynĮ 

700 motertĮ 
500 vyrų 

112 vyrų 



,t,. 
o 
00 

Apskritis 

Tauragės 

Telšių 

Valsčius 

Tauragės 

2emaičiLĮ 
Naumiesčio 

A !sėdžių 

Neva rėnų 

Plungės 

Telšių 

l Eil. l 
Nr. Vietos pavadinimas Zudynių 

laikas 

150. Tauragės miškas, 31-mas 1941.IX 
kvart alns, 6 km į šiaurvakarius 
11110 mies to, 100- 150 m nuo 
T:iurngės-Silalės plento 

151. Vi z lrnltĮ k., l l<111 į šiaurvalrn - 1941 rnetlĮ 
ri11s nuo Taur~gės , prie kelio vasara, 

152. Siaudvyči tĮ daubos, apie 3 km 
į rytu s nuo 2emaičilĮ Naumies
č i o gyvenvietės 

ruduo 

l 53. Pušynė l i s, 800- 900 m į pie- 194 I.XI 1.24 
tus nuo Alsėdžiu miestelio 
cent ro, ka irėje kelio pusėje. 
apie 250 m į rytus nuo kapini LĮ 

154. Gudiškės k., vadin amasis 1941.VII. 23 
Avino kalnas , l km nuo Luo-
kės miestelio į rytus, 800 m 
nuo Luokės-Užvenčio vieškeli o 

155. šiliškės k., 3 km į šiaurę nuo 
Gadunavo miestelio 

156. TaučitĮ miškelis, l km į piet-
ryčius nuo Gadunavo mieste lio 

157. KaušėmĮ k., Ruclelio atkalnė , 
4 km į šiaurvakarius nuo P lun
gės, 600 m nuo Plungės-Kre
ting os vieškelio 

158. Plungė, Ežerėlio pakalnė. 
500 m nuo miesto kapinitĮ 

159. Vieš tovėnLĮ k., ,,Aukos" kal-
nas, 13 km nuo Plungės, kairė 
je kelio pusėj e Kuli LĮ miestelio 
link 

1941.VII. 
15- 16 

1941.VII. 
17- 18 

1 94 1 -tĮj Ų 
antra sis 
pusmetis 

lG0. 1v\iš lrns, 27-tas kvart alas, 1941.Vl 1.15 
200 m nuo .Mil oša i čiu k., 6 km 
į pietus nuo Plungės· 

161. Jovaiš i škės k., apie 2 km į 1941.VII.23 
pi etryčiu s nuo Plungės, prie 
2a rėntĮ kelio 

162. Telšiai, miesto ganyklos, už 194 1 mc llĮ 
Te l š i11--Plungės geležinkelio li- vasa ra 
nijos į š i a 11 rę 

163. Ra ini LĮ miškelis, apie 5 km 194 1.Vl l.30 
į p i etryčius nuo Telšių 

164. GeruliLĮ k. (huv. GerulitĮ clva- 1941.IX.I- 15 
ro) miškas, 10 km į rytus nuo 
Tc lši LĮ 

NužudytLĮjų 
ska i čius 

Apie 3000 vyrų, 
moteni ir va i kLĮ 

Apie 900 vynĮ 
(jLĮ tarp e viena 

moter is) 

Apie 1000 

Apie 30 moten i 
ir vienas vaikas 

120 vyrų 

150 

40 

Apie 1800 

40 

82 vyrai, moterys 
ir vaikai 

Apie 60 

22 vyrai Ir 

moterys 

Apie 200 

840 vynĮ, moterų 
ir va ikų 

Apie 1580 vyrų, 
moterų ir va ikų 



r 

Apsk ri tis Va lsčius 

Telš itĮ Telš ių 

Trakų Kaišiadorių 

2iežmarių 

SemeliškitĮ 

TraktĮ 

Ukmergės Giedraičių 

K.ovarsko 

Pabaisk o 

Siesikų 

:Zelvos 

Utenos Anykščių 

MolėitĮ 

Utenos 

Vilka viškio Gižų 

l 
Ei l. l 
Nr. Vietos pavadinimas 

165. Viešvėnų k. (buv. ViešvėntĮ 
dvaro) pušynė• li s, apie 14 km 
nuo Telš it), 2 km nuo Viešvė
nų k. Luokės miestelio link, 
500 rn nuo v ieške lio 

166. Kai šiadorit) miške lis, vad ina-
masis Vas iljevo gr iovys 

167. S tr ašiC111t.1 miške lis, apie 3 km 
į š iaurę nuo ZiežmaritĮ gyven
vietės, 2 km nuo KaišiacloritĮ
Ziežmari tĮ kelio, prie Vlaclikiš
kiLJ k. 

168. Semeliškės, miško pakraštys, 
apie 200 m į šiaurryč ius nuo 
mieste lio 

169. Varniku miškas, 3 km nuo 
TrakLĮ, atil ežero kranto 

Zudyni ų 
la ikas 

1 94 1 - tĮjLĮ 
antras is 
pusmetis 

194 1.VIII. 26 

l 941.X.6 

194 1.IX.30 

170. Kamarauč iznos miška s, 2 km 194 l. Y! l 1.7 
į šiaurvakarius nuo Gi ecl ra ičitĮ 
miestel io, prie Si l tĮ vienkiemi o 

171. PumpučitĮ k., ant šventosios 194 1.VII 
kra nto, į pietus nuo Kava rsko 

172. Piv onijos šil as, 37-tas kvarta-
las, apie 4 km į p i et ryčius nuo 
Ukmergės 

173. Antak alni o l l k., buv. Uk-
mergės ka l ėjimo paga lbi nis 
ūk i s, 5 km nuo Ukmergės , Zel
vos miestelio link 

174. Miškas, l km nuo Siesi ktĮ 
mies telio Pagiri o keliu 

175. Zelva, žydtĮ kapi nės, netoli 
v idurinės mokyklos 

176. Liudi šl<it! pi liakalnio papėdė, 
km nuo Anykščių, 300 m i 

dešinę nuo Anykšči11-Skiemo
n i tĮ vieške lio 

177. Molėtai, l km nuo mies to 
centro, 350 m į deši nę nuo Mo
lėttĮ-Vilniau s kelio, dabar kol
ūk io ribose 

178. Ruošos vienk iemis , vadina-
moji Babu lkos pieva-ba la, 
500 111 nuo buv. dvaro rū11111 

179. Rašės miška s, 2 km į š iaurę 
nuo Uteno s 

180. Gurbšilio miškas, apie 2,5 km 
nuo GižtĮ k., 100 m nuo kelio 

194 1.VIII. l , 
8, 19, IX.5 

194 1.VI 1.10 

194 1 metu 
pabai ga· 
1 94 1 -tĮj LĮ 
antra s is 
pusmetis 

l 941. V l l l .29 

l 94 l . V l l l .29 

l94 l.VI.28-
29 

194 1. V l 1.31, 
VIII. 7, 29 
1 94 1 -Ųj lĮ 
antra sis 
pusmetis 

N užudyttĮj LĮ 
ska i čius 

40 šeimų 

Motery s } 
ir va ikai 19 11 

Vyrai 

962 vyrai, mole rys 
ir vaikai 

1446 vyrai, mote
rys ir va ikai 

Ap ie 30 vyrtĮ 

Ap ie 40 

6354 vyrai. mot erys 
ir vaikai 

83 vyrai ir moter ys 

27 vyra i, moterys 
ir vaikai 
Apie 60 

Apie 1500 

Apie 700 vynĮ, 
moteni ir 
va i k tĮ 

Ap ie 60 

Api e 4000 vyrų, 
molertĮ ir vaiktĮ 

Ap ie 60 



Apskritis Valsčius 

Vilk av iš kio Kybartų 

Vilk av iškio 

Virbalio 

Vištyčio 

Za li osios 

r 
Vilniaus Jašiūnų 

i\'1ickūnų 

Nemenčinės 

Riešės 

Š um s ko 

l 
Ei!. 1--
Nr. Vi e los pavadinimas 

181. Se noj o smė lyno d auba , 2 km 
š iaurryč i us nuo I<:ybar tLĮ 

182 . Vilkav išk is, šia urinė mi es to 
dali s , buv. ka reivinitĮ ša udyk la , 
ap ie 200 m į rytu s nuo Vilka
viškio-AlksnėmĮ kelio 

183. Virbal io mi es to la ukai, 1,7 km 
į šia u rę nu o Virbalio, 400 m 
į va karu s nuo Virbali o-Za lio
s ios vieške li o 

184 . Viš tyč io La uk o l k., pr ie vė-
jinio malūno, ant Il go j o ka ln o, 
70 0 m nuo Vištyč io ežero, 300 111 

nuo Viš tyčio-PajevoniLĮ v ieš
ke lio 

185 . Dau ba , 600 m į ry tu s nu o 
Vištyči o L auko l k. 

186. 2ynitĮ k., 13 km nu o Vilkavi~-
ki o, 3 km nuo RumoktĮ bandy 
mų s toti es, 100 m nu o Armi
nų k. vidurinės m okyklos, prie 
Rumokų-S l abadų v ieške lio 

Zudynių 
la ikas 

1941.VI ant
roji pusė

VI I 
194 1.VI - IX 

194 1.VII.1 0, 
29, VI II 

194 1.V II.1 4 

194 1.IX.9 

187. Miškas pri e Go j aus k., 2 km 194 1.IX.25 
pietu s nuo JašiŪ nLĮ mi este lio 

188. Didž iLĮjlĮ Ka rk lėnL! k. (buv. 1941.IX-X I 
LozniktĮ k.), Plik ojo ka ln o da u-
ba , ap ie 2,5 km į š iaurryčius 
nu o Griga ičių apy l. centro, da-
bar ko l ūkio teritori joje 

189. Vėliuč ion i tĮ mi škas , apie 6 km 
nuo Na uj os ios Vil nio s 

190. B uv. tarybinitĮ karo bcl a i sv i1Į 
s tov ykla, 5 km nu o Bezdon itĮ 
mie ste lio , prie durpyn o 

191. Buzuraisči o k ., ap ie 3 km 
n uo Bezcloni 1Į m ies le lio 

192. Nemenč inės mi š kas, 3 km nuo 
mi es to , 300 m į dešinę nuo 
pl en to Vilniau s link 

193. Mi š kas prie NnujaneritĮ k., 
apie 7 km nu o Riešės apy !. 
centro, dabar tar yb ini o ūkio 
te rit or ij oje 

l 94. Nemieže l ės k., 5 km nuo Ke -
nos ge ležink e lio stoties 

194 1.IX.22 

1941 - tĮjt.Į ant
ra s is pusm e tis 

- 1944 

1942 - 1943 

1941.I X.20 

194 1. IX.24 

1943 met tĮ 
birže lio 
mėn. 

prad ž ia 

NužudytLĮjų 
skaičius 

Apie 200 

305 6 

Ap ie 10 000 vyrų, 
motcnĮ ir va iktĮ 
(jtĮ tarpe apie 
700 0 ta rybiniLĮ 
karo belaisviLĮ) 

Apie 70 vyrlĮ ir 
motenĮ 

Apie 150 moterų 
ir vaiktĮ (j tĮ t ar 
pe vienas vyras) 

Apie 800 vyrtĮ, 
moterų ir vaiktĮ 

575 vyrai , moterys 
ir va ika i 

Apie 10 000 vynĮ, 
moterų ir vaiktĮ 

1159 vyra i, 
m oterys ir vaikai 

25 000 karo 
belaisvi t! 

Apie 350 durp yno 
s tovy k los vyrų, 
m oter11 ir va iktĮ 

403 vyra i, motery s 
ir va ikai 

1767 vyrai, mote
rys ir vaika i 

Apie 300 durpy no 
stovyklos vynĮ, 
moterLĮ ir vai ktĮ 



::t' ·- (/) 
C Cll 
>,..:,: 

-o ·-
::i ..:': 

>N 

(/) 

Cll 

E 
e 
-o 
Cll 

> 
(,:Į 

e. 
(/) 

.3 
(l) 

> 

- ' riiz 

(/) 

::l ,u 
(/) 

Cll 

> 

(/) 

'-
~ 

(/) 

o. 
< 

2:Y 
>,.;.: 
..,, :e 

o> 
g. =: 
o-o;:: 
- Q) ...., 
(.) o 
·e. E 
< 

(/) 
::l (/) 
tv Cll ·-~ E <l) 

>E 

(/) 

::l 
tv 

e: 

> 

o 
o 
o 
C"j 

c:.o 
O) 

(/) 
>, 
'
(.) ...., 
o 
E'cii 

..:,: 

· - Cll 
~ > 
~-== 

(/) 
•C!J ...., 
o. 
Q) 

:... 
Cll 

N 

.;:;> 
;:;>..:,: 
<-·-
>, Cll 

> > 
Ss .=: 
- ;:;> 

'-
Q) Q) 

·o.o 
<E 

Z.S? ce 
CJ >U • b.O 
!== ,::i e·-
-•- •C!J Cll 

o. E .o :;j: b.O tv 
O) ::l o. 

'-

00 
O) 

o 
~ 
Cll 

Cll 
(/) 

o 
::l 
e 

(/) 
Cll .... 

>(/) 

E 

(/) 

o 
>U 
>, 
e 

>N 

"' .o 

. ..: (/) 

>U Cll ::l 
::l (/) ·-
b.O ::l ' <ll 5 
C'ij V) L.. -+-J 

~ ~ N ;;=; 
tv > 

;:l' 
> 
Cll 

E 
(/) 

N ,vi 

o 
o 
(N 

;:l'(/) 
(/)2 
Cll rJJ 
'- Q) 

Cll '-NE 

PAVARDllŲ RODVKLI: 

ANTANf:LlS Bronius- teisininkas, 1939- 1941 m. S i au lių apy
ga rdos !eismo prokuroro padėjėjas, Telšių apyl inkės ta rdy
tojas. Hitle r i nės okupacijos prad žioje kartu su kitais na cio
nali s tais pers ekiojo ir žudė tarybinius aktyvistus. Masinėms 
žudynėms įte i sinti nacionali stai buvo į stei gę Telšiuose va
dinamą karo lauko teism ą, kuriame Anta nėlis vaidino pro
kuroro vaidmenį. 

ARLAUSKAS Zigmas, gimęs l 902 m.,- buržuaz inės kariuomenės 
liktinis puskarininki s. Okupacij os metais 1-mo (13-to) po
licinio bataliono viršila. 

AUGUSTINAVICIUS Albinas, gimęs 19 14 m.,- 1939- 1940 m. 
Lazdijų apskrities, taip pat S i au lių geležinkelio polici
ninkas. Okupacijos metais - Lazd ijtĮ apskrities policijos 
nuovad os viršininko padėjėjas. 

AVI2 IENIS Antanas, gimęs 1895 m.,- buržua z inės kariuomenės 
karininkas, majoras. Okupacijos metais - Rokiškio apsiui 
t ies policijos vadas. 

BAJERCIUS Vladas, gimęs 1906 m.,- buržuazinės Lietuvos po
licijos va ldininkas. Okupacijos metais buvo DruskininktĮ ir 
Ji ezno policijos nuovadt! viršininkas, Salako policijos punk 
to vedėj as. 

BRASKA Povilas, gimęs 1903 m.,- policijos tarnauto jas, 1935-
1940 m. dirbo Kaune, Vilniuje policijos nuovados viršininko 
padėjėju. Okupacijos prad žioje Lazdijt! miesto policijos nuo
vados viršininkas. 

BRAZIUI<AITIS Aleksas, gimęs 1901 m .. - buržuazinės Lietuvos 
policijos pareigiinas, šaul itĮ sąjungos narys. Iki 1940 mettĮ 
vidurio buvo Utenos rajono saugumo policijos viršininkas . 
Okupacijo s meta is - Ukmergės apygard os saugumo polici
jos viršininko padėjėjas. 

BURAGAS Petra s, gimęs 1899 m.,- buržuaz inės kariuomenės 
savanor is, kpt. Okupacijos pradžioje - Vilnia us miesto sa 
viva l dybės referentas žydtĮ reikalams, o nuo 1941 m. spalio 
mėn.- jos inspektorius. 

CEPAS Leonas, gimęs 1910 m.,- buržuazinės kariuomenės kari
ninkas, atsargos lln., ša ulitĮ b0rio vadas. 1932-1 937 m. Sė
tos, 1938- 1940 m. ir okupacijos metai s -Ariogalos poli
cijos nuovados viršininkas bei punkto vedėjas . 

CIPKUS Petras, gimęs 1908 m.,- iki 1940 m. buvo TelšitĮ ko
mcnclantflros, Plungės banko tarnaut ojas, šaulitĮ sąjungos 
ir „Geležinio vilko·' organizacijtĮ nary s. Okupacijos me
tais - saugumo policijos Telšių rajono vyr. valdininkas. 

DAGYS Anato lijus, gimęs 1909 m.,- buržuazinės kariuomenės 
ka rin inkas, lln. Okupacijos metais buvo 1-mo ( 13-to) po! i
cijos bata liono 3-čios kuopos vado padėjėjas , vėliau -
vadas. 
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DANIONAS Jonas, gimęs 1894 m.,- burž~a~in ės ka !· iuomenės ka. 
rininkas, atsargos kpt., policijos _P}r~1gunas. _lkt _l 940 m. buvo 
Panevėžio policijos nuovados v1rs1~mkas, 1a~t] ~ LĮ apskrities 
policijos vadas. Okupacijos metais - Panevez10 apskrities 
policijos vadas. . . 

DEVEIKIS Vaclovas, gimęs 1916 111.,- stam baus kap1_tal1sto sū
nus buržuazinės kariuomenės atsarg os ltn., 5-stos hitleri
ninl~u kolonos dalyvis. Okupacijos metais - masiniLĮ žucly-
ni LĮ organizatorius ir vykdytojas. ~abė_g~ į JAy . . 

DOCKUS Petras, gimęs 1889 m.,- burzuazines kariuomenes pik. 
Okupacijos metais - Kėdainių ir Alytaus apskričiLĮ virši
ninkas masinių žudynių organizatorius. 

DZENKAITis Jonas, aimęs 1906 m.,- buržuazinės kariuomenės 
aviacijos ltn. už° da lyvavimą vol clema rininkLĮ puče 1934 m. 
pašalintas iš ka riuomenės , dirbo civi linės aviacij os klube. 
1940 m. pabėgo į Vokietiją, iš kur buvo kaip 5-sios hitleri 
ninkų kolonos dalyvis pasiųstas į Lietuvą . Zuvo per susi
rėmimą su Raudonosios Armijos kariais 1941.VI.24 Kaune. 

GOSTAUTAS Vaclovas, gimęs 1900 m.,- buržuazinės kar iuome
nės karininkas, vyr. ltn. Išėj ęs į atsargą - Vidaus reikalLĮ 
ministerijos pareigūnas: pasienio policijos komisaras Klai
pėdos krašte, pasienio policijos vadas, policijos inspekt orius, 
referentas, Raseinių ir Vilkaviškio apskrič i ų viršininkas. 
Okupacijos metais - Marijampolės apskrities viršininkas ir 
Kauno gebitskomisaro tarėjas. Priklausė „Geležinio vilko" 
ir Lietuvių nacionalistų partijos (LNP) organizacijoms . 

GUMBI TAS Lionginas, gimęs 1909 m.,-,,Gelež inio vilko", o oku
pacijos metais LNP organizacijos narys, ZarasLĮ apskrit ies 
viršininkas. 

HA!vlANAS - SS oberšturmfiureris, policijos krimina linis komisa• 
ras. Okupacijos pradžioje buvo saugumo policijos ir SD 
operatyvinio būrio 3/A skrajojančios grupės vadas. 

IVASAUSKAS Juozas, gimęs 1907 m.,- buržuazinės kar iuome
nės gen. štabo karininkas, mjr. Okupacijos metais - Aly
taus apskrities komendantas, Alytaus burmistras, Alytaus 
apskrities LNP „Geležinio vilko" vadas, Vietinės rinktinės 
štabo narys. 

JAKYS Pranas, gimęs 1900 m.,- Valstybės saugumo policijos 
tarnautojas: Raseinių, .Mažeikių saugumo policijos rajon_L! 
valdininkas, Kretingos rajono viršininkas. Priklausė tauti
ninkų ir „Geležinio vilko" organizacijoms. 1940 metais pa: 
bėgo į Vokietiją ir iš ten, kaip gestapo tarnautojas, siun~e 
į Tarybų Lietuvą šnipus ir diversantus. Okupacijos metais 
grįžo į Lietuvą kaip Tilžės gestapo ir SD opera tyvinės gru
pės dalyvis, buvo paskirtas Kretingos rajono saugumo po
licijos viršininku. Po karo gyveno Lukio pavarde Vakarl! 
Vokietijoje; buvo nuteistas kaip karo nu s ikaltėlis. 
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JAMEII<IS Pran as, gimęs 1907 m.,- buržuazinės kariuomenės 
karinin kas, ltn., išėj ęs į atsargą - šauliLĮ bū r io vadas, Aly
ta us, .Marijampolės ka lėj imų tarnauto jas . Okupacijos me
tais - Ukmergės kalėjimo viršininkas. 

JANKAUSKAS Lionginas, gimęs 1912 m.,- kunigas. Okupacijos 
metais vadovavo Skuodo tarybi nitĮ aktyvistų ir vieiiniLĮ gy
ventojtĮ persekiojimui ir žudymui. Pa bėgo su hitlerininkais . 
1944-1949 m. gyveno VakartĮ Vokietijoje, nuo l 950 m. -
JAV, kur pakeitė pavardę į Jan kaus, dalyvavo nacionalistų 
antita ryb i nėse organizacijose. Miręs 1968 m. 

J:f:CYS Domininkas, gimęs 1896 m.,- buržuazinės ka ri uomenės 
kar ininkas, kpt. Buvo Ukmergės, Tauragės ir ut enos šaulių 
rinktiniLĮ vadas, Alytaus ir SeintĮ karo komendantūrt! tar 
nautojas. Okupacijos metais -Alytaus apskrities komen
danto padėjėjas, komendantas. Hitlerininku s išvijus iš Lie
tuvos, n acionalistų gi nkluotų gaujų vadas. 

JUOD IKIS Bronius, gimęs 1907 m.,- buržuazinės kariuomenės 
karininkas, atsargos ltn ., vėliau - policijos tarnautojas: Sa 
ldų ir Tclš iLĮ nuovad LĮ virš in i nktĮ padėjėjas. Okupacijos me
tais - TelšitĮ apskrities policijos vadas . 

JURGAITIS Petras, gimęs 1894 m.,- buržuazinės kariuomenės 
karin inkas, pik. Išėjęs į atsargą - BirŽLĮ miesto burmistras . 
Okupacijos pradžioje Joniškėlyj e organizavo nacionalistų 
ginkluotą būrį. Pabėgo į JAV. 

KAMARAUSKAS Petras, gimęs 1899 m.,- buržuazinės kariuo 
menės kar ininkas, kpt. Okupacijos pradžioje - Ukmergės 
miesto ir apskr it ies karo komendant as, LNP Ukmergės 
apskri ties vadas. 

KARALIUS Albinas, gimęs 1910 m.,- buržuazinės kariuomenės 
karin inkas, kpt., šaul ių kuopos vadas. Okupacijos metais -
LazdijtĮ apskriti es policijos vadas, Vilniaus policijos mokyk
los viršininkas. Prikl ausė Lietuvos laisvės armijos (LLA) 
organi zacijai, kurios narius verbavo į hi tlerininkLĮ žvalgy 
bos-diversijos mokyklas, o jas baigus, siuntė į L ietuvą šnip i
nėt i, organi zuoti ginkluotas gaujas bei joms va dovauti. 

KAR.ALIUS Vincas, gimęs 1902 m.,- buržuazinės kariuomenės 
karininkas, kpt., aviator ius. Okupacijos metais - SakitĮ ap 
skrities viršininkas. 

KASPAR.IONAS-KASPERSKIS Leonardas, gimęs 1913 m.,- bur 
žuaz i nės kariuomenės kar ininkas, ltn. , paleistas į atsa rgą . 
Kalėjimo tarna utojas, valdininkas. Okupacijos metais -
ButrimoniL! ir Biršt ono policijos nuovadų viršininkas, Birš
tono policijos punkto vedėjas, Ašmenos apskrit ies viršinin 
ko padėjėj as. Pabėgo į Ka nadą. 

KIRJ<.UTIS Antanas, gimęs 1907 m.,- policijos tarnau tojas, nuo
vadų viršininkas, saugumo policijos Siau l iLĮ apygardos val
dininkas. Okupacijos metais - Kėdainių apskrit ies polici
jos vadas, Alytaus rajono saugu mo policijos ta rnautojas . 
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iJ Antanas, gimgs 1910 m.,- ?.U~žuazi-
KRAS :ICKA~-AUD~Or ~ninkas, aviacijos. k~t., ,,?el ez.1.~10 vil

nes kanu~rne~~s a , Dvarininkų Jolmes. Okupac1ios me
ko" orgamzac1Jos. n.ar)S .. šininko padėjėjas, Alytaus apsk ritais - Kauno kale11mo vir 
· 1· ·· radas 

lies po 1c
1
ios ' !JONAS Stasys, o-imęs 1915 m.,- buržua-

KRAS~I~KAS-~ROS~ \, ininkas a:iac ijos kpt. Dvarininkų 
z111es kanuornen_~s ,ar t . -' A!utaus apskrit ies policiJ'os 
kilmės. Okupac1J0S me a1s J 

va~a;. airnes 1902 m.,- Ukme:gės k~)~jimo tar-
KUZMICKJ:'.S Pranas, t,,, • t · _ Ukmerges kalejlmo virši-nauloias. Okupac11os rne a1s 

ninkas. k · l t 11 ·1 LAUKAITIS Juozas, gimgs 1873 m.,- un1gas, pr<:_ a as, < en <a-
lų ideologas. jų organi zacijų vadova~, ca.ro. Du1:7os atstovas, 
pasireiškęs kaip reakcionierius. ~urzuaz .rnes L~.e~uvo~. tary
bos narys, seimo atstovas. Po~an? meta is pala ike rys1us su 
nacionalistų ginkluotomis gau1om1s. . .. 

LIEPA Antanas - buržuazinės Lietuvos sau.~~mo pohc1Jos tar
nautojas. Okupacijos metais - Panevez10 apyga rdos sau
gumo policijos viršininkas. 

LIOVE. (LOEW) Verneris. gimęs 1912 m. Berlyne. Hitlerinės 
žvalaybos aaenlas. 1937 m. atvyko į Lietuvą. 1940- 1941 m. 
voki:čių kalbos mokytojas Kupiškio gimnazijoje. Okupacijos 
melais - Kupiškio miesto vokiečių komendantas, mjr. Pa
bėgo į Vokietiją. 

Iv\ALIAUSKAS Stepas, gimgs 1892 m.,- buržuazinės kariuome
nės karininkas, kpt. Okupacijos meta is - Alytaus, Ašmena:; 
apskričių viršininkas. 

MYLIMAS Vladas, gimęs 1897 m.,- Plungės notaras, tautinin
kas, ,,Geležinio vilko" narys. Okupacijos metais - Tauragės 
apskrities viršininkas ir LNP vadas. 

MINTAUTAS Fa~~.o~as, gimęs 1901 m.,- policijos tarn autojas, 
n~ov~dos v1rs1111!1~~s: Okupacijos metais - Tauragės poli
c110~. ~.uoyados v1rsm111kas, Ulenos apskrities policijos vado 
padeJeJas, Zarasų apskrities policijos vadas. 

·oRE !~A Jonas, gimęs 1910 m.,- buržuazinės kariuomenės ka
n~111kas, kpt.~. ka.riuo_men.ės teismo narys. Okupacijos me
t~is ~.A!: !e~s 1ų ir S1a~lių ap~krities vadas , Siauli1Į apsk: i· 
~ies ' irs

1
_n1nk~s. ~oka~10 ~eta1s, pa sivadinęs genero lu Vet

' a, b~~?e. pcn'.:1ti na_c1.on~Iistų _ginkluotų gaujtĮ vadovav im~ 
Zerna1l1J?Je. Ųz. IT.1 as1111ų zudy111ų organizavimą ir dalyvavi-
mą .nac1on~list1111ame pogrindyi·e 1946 t , . . · teismo nuteistas mirti. m. aryurn10 

NORKUS Bronius, gimęs 1914 m _ b ;, . • • • ės 
karininkas aviaci'os It . Ok ·, .. urzuaz1nes kanuom en 
Policinio batalionlo b- ~· k upaciios meta is - 1-mo ( 13-to) 

urio, uopos vad LJ d vau-los zonderkomando d 1 . as, r aman o va o 
S a YVIS. 
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OBELEN IS Ju ozas, gimęs 1914 m.,- buržuazinės kariuomenės 
kar inin kas, aviacijos jaun . Itn. Okupacijos metai s - 1-mo 
(13-to) policinio bataliono buria vadas, Hamano vadovau 
tos zonderko mand os dalyvis. 

PAKULIS Juozas, gimęs 1906 m.,- saugumo policij o va ldinin
kas, Š i aulių apygardo s agenturo s vedėjas. 1940 metais pa
bėgo į Vokieliją, kur tarnavo gestape. Okupacij a metais -
S iau li tĮ apygardo s saug umo policijos viršininka s. 

PALI ULIONIS Bronius, gimęs 1905 m.,- buržuazi nės kariu ome
nės karininka s, ltn., policijos valdininkas, nuovad os virši 
nin ko padėj ėjas, viršininkas , apskrities policijos vado padė
j ėjas. Okupacijos metais Siaulių apskr ities policijos vadas. 

PILI ONIS I<azys, gimęs 1900 m.,- policijos tarnautojas, nuova
dos viršin inkas. Okupacijos metais - Biršt ono ir Raseinių 
policijos nuovadų viršininkas. 

PRAPUOLE NIS Leonas, gimęs 1913 m.,- kilęs iš kapita l istų še i
mos, 1938- 1939 m. Klaipėdoje prahitlerinės Lietuvių akty 
vistų sąjungos dalyvis, vienas 5-sios kolonos Tarybų Lietu
voje organiza torių ir vadovų. Pabėgo su hitlerininkais. Vė
liau persikėlė gyventi į JAV. Miręs. 

RAMANAUSKAS Augustinas - buržuazinės kariuomenės kari 
ninkas, mjr.; išmestas iš kariuomenės, kai paaiškėjo, jog jis 
buvęs caro armijos puskarininkis, suklastoj ęs karininko do
kumentus. Vėliau - aukšto ra ngo policijos pareigūnas. Oku 
pacijos metais - Telšių apskr ities viršininkas, okupacinės 
va ldžios genera linis tarėjas žemės ūkio reikalams. 

STEIK ONAS Jona s, gimęs 1894 m.,- dvar ininkas, buržuazinės 
kariuomenės karininkas, atsargos ltn., ,,Geležinio vilko" or 
gan izacijos narys, šaulių buria vadas , tautininktĮ skyr iaus 
pirmin inkas. Okupa cijos pradžioje buvo ginkluo to naciona
li stų būrio Balninku ose organizatorius. 

STUMBRAS Petras, gimęs 1906 m.,- policijos tarnautojas, nuo
vadų viršininkas. Okupacijos metais Balninkų pol icijos 
nuovados viršininkas. Pokario metais, vengdamas atsakomy~ 
bės už nusikaltimus, slapstės i. 

SUSNYS Ju ozas, gimęs 1895 m.,- kunigas, vikaras, klebonas. 
Nuo 1960 m. alta rista Radviliškyje. 

SVILAS Alfonsas, gimęs 1906 m.,- buržuazinės kariuomenės 
kar ininkas, aviacijos mjr. , ,,Geležinio vilko" organizacijos 
na rys. Okupacijos pradž ioje Telš itĮ apskrities Ta u ti nės dar
bo apsa ugos (TDA) vadas, LNP narys. 

SAUDZIS Vincas, gimęs 1894 m.,- buržuaz i nės kariuomenės ka 
rininka s, atsa rgos pik., Vilkavišk io ir TraktĮ apsk rities karo 
komendantas, tautininka s. Okupacijos metai s - K:auno mies
to ir apsk rities karo komendanto padėjėj as . 

ŠIBA ILA Ju ozas, gimęs 1905 m.,- mokytojas , ,,Geležinio vi lko" 
Ukmergės apskrit ies organ izacijos narys , j auna lictuvių Uk
mergės rajono KurkliLĮ apylinkės vadas, tautininkas. Oku-
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· · dz·1·0 i·e LAF ginkluoto būrio vadas. Pokario me pactJOS pra . · 1· -
t · 

0 
aan·izavo ir vadovavo ginkluotoms_ nac1ona 1 s tų gau-a1s r O • • • " • l t l d. • t · · De· dul·o" Mera1mo ir <t us s apyvar zius ioms, ureJo ,, , , ,, . 

Zuves. • • • l · • 
.SKJRPA Kazys, gimęs 1895 m.,- burzuazm~s rnn ~_~:11~nes ge~. 

štabo karininkas, pik. 1926 m. gen. stabo v11smmkas, ve
liau - karo atašė, pasiuntinys. ~erlyne. Begy vendamas 
Vokietijoje, suartėjo su hitlen111nl~a1s. __ Kartu su . nacių 
žvalgyba Berlyne organizavo LA_F,_ smnte Į_ Tary_b ų Lietuvą 
šnipus, diversantus, ginkluotų bur~ų o:g~mza t?nus. . 

TINTERIS Jonas, gimęs 1895 m:,---: burz~a-~mes l:artuor:n~~e_s ka
rininkas atsaraos kpt., pastenio pol1c1ios raJono virs tntn kas. 

' b . • . 
Okupacijos pradžioje Linkuvoje orgam~avo n ac~ona l istų 
rrinkluotą būrį, kuriam ir vadovavo. Pabego su httl erinin
kais. Vėl iau persikėlė 1 Australiją. 

VIDUGIRIS Tomas, gimęs 1893 m.,- buržuazinės kariuomenės 
karininkas, pik. Okupacijos metais - Panevėžio apskrities 
viršininkas, Vietinės rinktinės štabo karininkas, karo ko
mendantas. Pabėgo su hitlerininkais. 1948 m. persikėlė 
į Angliją. 

VILCI iSKAS Balys, gimęs 1896 m.,- policijos tarn autojas: Prie
nų policijos nuovados viršininkas, MažeikiLĮ, Rokiškio ir 
Švenčionėlių apskrities policijos vadas. Okupacijos me
tais - Sakių apskrities policijos vadas. 

VITKUS Vincas, gimęs 1894 m.,- buržuazinės kariuomenės kari 
ninkas, ltn., vėli au - Vidaus reikalų minis terijo s tarnauto 
jas, pasienio policijos rajono viršininkas, apskrities viršin in
k? }a?ėjėjas, Ra_s~!nių, Alytaus, Zarasų ir Š i aulių apskrities 
yirstmnk~s, Poltc1ios departamento inspektorius. Okupaci
JOs metais - Ukmergės apskrit ies viršininkas. 

ZENKEVIčIUS Pranas, gimęs 1900 m. - buržuazinės kar iuome
n~s ka~i~!nkas! .~ts_argos ltn. Vėli;u - Trakų rajono pasie
nto pol1c1Jos VIrs111111kas. Okupacijos metais - Alytaus rajo
no saugumo policijos viršininkas. 

žARS_KUS Antan~s, gim~s __ 1912 m.,- Vidaus reikalų minister i
JOs tar~~utoJas, ~oltc1J0s departamento reikalų tvarkyto jas. 
OkupaclJ~s m_eta1s -_ _kriminalinės policijos tarnautojas, 
ra~n o miesto ir ~~skn b~s policijos vadas, 4-to policini o ba
,al1ono kvotų kanntnkas 1r būrio vadas 

ZUKA~ ~onas,
1 
gimęs 1912_. m.,- buržuazi~ės kariuomenės kari• 

nUitn as, tnk .. _Oku~~~1J?s metais - Rokiškio komendantas, 
enos aps nbes VIrs111111kas. Miręs 1943 m. 
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Ha ,\UTOBCKO~ SllhlKe 

J,13.,.are.u.crao •M1mr uc• /UIT. CCP, 1972 r. 

MASINES ZUDYNES LIETUVOJE, 11 D. (1941- 1944) 
Dokumentų rinkinys, 11 d. 

Redaktorius P. D i r s ė 
Viršelis dailininko L. G l u e h 
Meninis redaktorius R. D i e h a v l č l u s 
Techn. redaktorė E. V o l k i e n ė 
Korektorės A. L u k o š e v l č i e n ė, l. J a n a v i č l e n ė 

• 
Duota rinkli 1973.1.9. Pasirašyta spausdinti 1973.VIll.6. 
LV 12921. Popierius: spaudos Nr. t lorm. 60X90'/,• 
26,5 sp. l.+0,25 sp. l. ikliJų, 25,68 apsk, l. l.+O 12 apsk. 
l. l. Įklijų. Ttrafas 12.000 egz. Kaina 98 kp ' 

• 
Leidykla „Mintis", Vilnius, Sierakausko g. 15 

Spausdino Vaisi. .,Vaizdo" sp., Vilnius, Strazdello g. l, 
Užsak. Nr. 583. 






