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Spaudai paruo vė A. \ abalas 

Dokumentinis leidinys apie hitlerininkt! 
ir buržuazinių nacionalistq žvėriškumus fa
šistinės okupacijos bei pirmaisiiais pokario 
metais burnsioje Alytaus iapskrityje. 

Xaudotasi U eicwos TSR .\1okslC{ akademijos 
Archyviniams dokumentams skelbti redakcijos me
džiaga ir konsultacijomis. 

Aš negaliu, aš negaliu pamiršti 
Zmonių . sušaudyhĮ pušynuos Alytaus .. . 
Rašau, ir dreb:i gyslos. dreba pirštai, 
Akis užmerkiu - juos Yis iiek matau .. . 

A. Matutis 

NEUZMIRSIJ\\E! 

«Sustok ir pers.kaityk! Neužmiršk, kad ši žemė yra per
sunkta nekaltų ž,monių krauju!» - toks užrašas veda į Vidz
girio miško gilumą, kur prieš kelioliJrn metų hitlerinia i oku
pantai ir jų samdiniiai - buriuaziniiai .nacionalistai žudė 
nekaltus Alytaus ir jo apylinkių gyventojus. 

Į AlyitlĮ mirtis padvelkė ankstyvą 1941 mehĮ birželio 
22-osios rytą. Juliaus Janonio gaf,vėje gy\·enantis Jokūb '.l :, 
Voščika s pasakojia: 

- Vakare p1ažiro stiJd ai. VokiečitĮ kiareivis, iškūlęs lan
gą, mosavo automatu ir katką šūkavo . Supratome, kad lie
pia išeiti į ,gatvę. Ten jau stovėjo daug mūstĮ gatvės vynĮ. 
Kiai i šėjome, mūstĮ tuoj ipakl,a usė: «Komunistai?» «Mus su
šaudys»,- sušnibž.dėjo greta stovėjęs mano brolis Domas. 
«Už ką? - a,ts.akiau,-kuo mes nusikaltę? .. » 

Liepė atsinešti dokumootus. Aš nuėjau į kambarį jtĮ pa
siimti, kad :būčia u žinojęs, kas laukia, galėj,au pasis.\ėp1i iar 
piabėgti. PaUkrinę dokumentus ir p asa.kę, kad reiks eiti prie 
danbų , vokiečLa i mus nus irvarė. Prie kryž,kelės, netoli ter,pen
tino-kain if olijos 1faibriko, sustojome. Aplink gal koks šimta,:; 
vokiečių ir mašinos. Vienias, matyt, vyresnysis, visą J,a iką 
be .pertraukos šneka ir šneka,- tur būt, įsak inėja . Vokieči ai 
išsiskl aidė į visas puses. Po kurio liaiko keturi kareiviiai at
s i via rė KaširnĮ , Pol iakovą , Kry,žauską ir dar ciu vyrus. Visus 
drauge mus nuginė toli-au. Dahar jau su,p.ratau, kokie darbai 
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mū ·ų laukia. Prie keliuko į lentpiūvę mus pas iliko bū relis 

\·okiečitĮ su kulkosrnidžiais. Na, manau, \'iskas. Vienas vo
kietis laužyta lenkų kalba įsakė išsirikiuoti į vieną e ilę ir eiti 
į klonį. Atsisukęs iš\·ydau karei\'ius besitail-;iančiu ša uti 
i mu iš automatų. Mane išpylė šaltas prakaitas. Aiškiai 
girdėjau yyre nįjį komanduojant: «Eins, cvei. .. » Vos tik jis 
išta rė «drei», kritau kniūpsčias, neprarasdamas sąmonės . 

Matyt, aš suspėjau parkristi kažkokia sekundės dalimi anks
čiau, negu mano žudikas nuspaudė g.aiduką . .. 

Aplink deja\'O sužeistieji. Girdėja u , k!aip meldė.s i miršfan
lis brolis. Vėl pasigirdo šūvių serija. Tai pribaigė sužeis
tuosius. Įtempiau \"i as jėgas, kad nesujudėčiau, neišsiduo
čiau. Vis šūdai aidi, \' is mažiau girdėti vaitojimų . Pasku
tinį kartą r iktelėjo brolis, pribaigtas kulkos. Tuoj prieis 
prie manęs, pagalrnjau. Kurtinantis šūv i s . Kažkuo degi 
nančiu nusvilino kaktą. Pajutau prie manęs pasilenkusio 
vokiečio 10:ėpa\·imą. Lengriau iatsidusau, išgirdęs jį nuei
nant. Dabar man bu\'O srnrbiausia - p a bėgti. Bet kaip bėg 

ti, jei šalia slo\·i rnkiečkii? 

Atėjo naktis. Viskas nutilo. Mintimis atsisvei•kinęs su 
broliu, išsikapsčiau iš po J ayonų. Pašliaužęs keletą metrų, 

pasileidau bėgti. Klaidžiojau beveik \·isą J1aktį ir pagaliau 
pasibeldžiau į kaimyno duris. Iš pradžitĮ manęs nepažino -
taip bm·au pasikeitęs. Ant kaktos raudonavo pėdsakai šū 

do. paleisto į mane tuo metu, kai vokiečiai pribaigė su
zeii:;tuosius. Toje \'ietoje tada žuvo apie 300 mūsų vyrų. 

. . . Užgijo karo žaizdos, tačiau vos tik užsimerki, prieš 
akis kaip gyvi iškyla hitlerininkai, paruošę šauti iautomatus, 
girdžiu mirštančio brolio, kaimynų, draugų vaitojimus. Nie
kada negaliu to pamiršti! 

Ilgai neužmirš hi tlerinių žmogžudžių ir kiti alytiškiai. 
i\l.arytės Melnik,ailės gah·ės pradžioje d.ar ir dabar tebestūk
so mūrinės buvusio .sandėlio sienos. Jos suskilusios, tačiau 

nekaltų žmonių kraujias , kuriuo apšlakstytas mūras, nie
kuomet neišbluks, niekuomet neišdils žuvusių žmonių at-

mm1mas, rusc1u prakeikimu ·krentanti s budeliams. čia žu. 
dikai be priežiaslics sušaudė 42 Alytaus miesto gyventojus, 
gi rdi , komunistus, nes jie i-šlilJ<o po ,bombardavimo .. . 
43-čia sis, stovėjęs iprie šios s ienos, buvo Česlovas Bardzi
lau&kas, per stebuklą išlikęs gyvas. 

- Anksti rytą, kai tik vokiečitĮ sargybinia i pasi traukė 
is lavonais nukloto kiemo, mano namiškiai i štraukė mane 
iš po sustingusitĮ l1avonų ir nugabeno į namus. šešiomis 
kul•komis sužeistias į krūtinę, ranka s ir kojas, ilgai nep.ti
ki lau iš lovos . .. Dažnai .su šeima apla,nkau tą vietą. Kruvi
noji diena niekados neišdils iš atminties! 

Tai - Česlovo Bardziliausiko žodžiai. 
Kla ikios, kruvinos buvo 1 94 1-ųjtĮ meltĮ Joninės šiame 

nuostabia i gražiame Dzūkijos mieste. Birželio 23-čioji. Mies
tias skendi gaisnĮ dūmuose. Veržiasi tankai, mašinos, lydi
mos gaisnĮ pašvai sčių ir dulkitĮ debesų .. . Gūdaus ūžesio 
pilni apmirę kvartalai. Uždarytos l anginės, gia tvės be žmo
nitĮ. Kur tik pažvelgsi - visur vokiečia i. Lyg pilki skėriai, 
užplūdę mūsų žemę, jie šaiposi, žiūrėdami į degančius 

namus. 
Vokieči a i traukė ir Kiauno gatve. Iš sklliba.nčių mašimJ 

srauto •atsiskyrė vienas ,tankas ir sustojo prie šiali,gatvio. Iš 
jo iššoko karininkas. Mankštindamas nutirpusias koja s, jis 
ėmė šlitinėti šaligatviu. Netrukus iš tanko išlindo antnas 
vokietis. Staiga iš Maršiako malūno drioks-telėjo du šūviai. 

Abu vokieči,a i sudr~bo. Būrys kiareiviLĮ puolė į malūną, tačiau 

kaltininktĮ nesurado . .Keli tankai paviažiavo kiek atokiau, jtĮ 

pabūkhĮ vamzdžiiai ėmė lėtai suktis į malūną. Gal dešimtį 
minučitĮ ,pa,trarnkų sviediniai daužė malūno mūrą, kol jį su
lygino su žeme. 

Nedelsiant grupės ginkluohĮ kare ivi tĮ pasklido po mies
tą. Fašistiai ėjo per namus, išsivesdami visus vyrus. Taip 
buvo vykdomas pirmasis naujosios va ldžios įsakymas : «Už 
nužudytą vok icč itĮ kiarin inką - du šimtai vielinitĮ gyvento
jLĮ, už eilinį kareivi.- šimtas.» 



► 

., 
E 
~ ·.:: 
~ 
e: 
l/Į 

o 
E 

·a:; 
>l/Į 

o 
> 
"' C/) 

C/) 

"' ."l 
C/) 

;:l 
Ol 

N 
'v ... 
"' CCI 
C/) 

"' > o 
'iii 

<lJ 
o 
"' ·o 

.!<: 

"' (/) 

"' "" l 
.,ij 
"O 
;:l 

"' '"' C/) 

;:l 

E 
C/) 

o 
e: 
<lJ 
·;;, 
(/) 

.9 
'"' 

Iki vėlyvos ruakties pokšėjo budelių šūviai. Daugiau kaip 
trys šimtai vyrų nebegrįrŽo į savo šeimas. Daugelis neteko 

tėvų, brol ių, vai.kų .. . 
Ats,l<ileidžiiame sekan tį kalendoriaus lapelį. Birželio 

24 diena. Apie ją pa pasakojo Jonas Bendoraitis, kuris dabar 
dirba Alytaus kelių skyriuje šoferiu . 

- Birželio mėnesio 24 dieną, pal ikęs žmoną k!aime, su-
gr-įžau į Alytų. Aiplink tebes,milko griuvėsiai. Gatvėse po ko
jomis tmpėjo išmušti langLĮ stiklai. Mieste pradrioksėdavo 
tai vienišas pistoleto šūvis , tai automato serija. 

Apie 11 valandą vakaro į kambarį įsibrovė keli vokie
čiai ir, grasindami pistoletais, išs ivarė mane į gatvę. Ten jau 
stovėjo aštuoni vyrai - visi mūsų gatvės gyventojai - čy
ras, Kiamarauskas, Naruševičius ir kiti. š ,alia jų - juodai 
.apsirengusių esesininkų -kuopa . Galvojome, kad mus varys 
i kokį nors dar,bą - juk visur griuvėsiai, reikiia išvalyti 
gatves, atkasti po griuvės.iais ,pasilikusius žmones . .. 

Omai vienas iš esesininkLĮ, matyti, vyresnysis, išsitraukė 
i5 ,dėklo pi,sitoletą ir prisiar.tino prie mūsų .. . Pamačiau, kaip 
jo ranka l ėtai pakilo ties Cyro krūtine . Nuaidėjo šūvis .. 
Antras . . . Ausyse s,penigita, galvoje viskas a,p siiblausė. Ap-
ėmė neapsakomas noras gyventi. 

Daugiiau šūvių negir,dėjau. Tik pajutau, kaip mano krū
tinę nusvilino aštrus skiausmas. Sekančią akimirką jau gu
lėjau greta sa:vo kiaimymĮ. Praradau sąmonę tik trump.ai 
minutei. šūvių garsai vėl p,as iekė mano ausis. Gulėjau kaLp 
negyvas, sukaupęs visas valios jėgas. Vienas žmogžudys 
kaustytu batu s tipriai ,primynė mano ranką prie gatvės grin
dinio ... Ne! Dej uoti negalima. 

Zingsniai nutolo. Tik du sargybiniai, pasilikę prie nužu
dy.lLĮjLĮ, tylita i apie kažką kia lbėjosi. JLĮ kalbą dažnai nutrauk
davo garsus juofoas. Paryčiu sargybiniams greičiausiai nu
si•bodo stovėti prie l avomĮ. Nesulaukę pamainos, jie pasiša
lino. Prie nužudyhĮjų nedrąsia i ėmė rinktis moterys, mūsLĮ 
kaįmynė-s. Jos ir pastebėj o , kiad aš da r kvėpuoju . . . 

Tokie buvo pirmieji hitlerininktĮ žingsni,ai Alytuje. 
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Jnu pirm 111is okupncijos dienomis p11k(,1(, gnlvns li cl11• 

\'iškiC'ji bur2un:dni ni nncionnlislni. B11rz11azit1L'S lrnri110111c11e• 
ntsnrg knpito11ns Jocys pnsisl cibė Alyli::111s J<0111cndnnl11, 
s~vo _µadi:1jl;ju p.,~ky~ ~ a~nnlt.1 mo~<y_k los moky_l~jry Ung-į. Jo1 
~10 \' 1clry netrnkus UZl' tlH' Ml1'lo11m10 gNt r,ali1110 šlnbo rn n
jorns Juozas Iv,:Lnuskns, kurio lėvn s ib uvo rnics.lo burmist
ru. Komettdnnturn ir vndinnmoj i mkslo ·tl<lyhn pir111i1nusin 

l 
orgnniznvo policij:) ir «aklyvislt1s» - bnll,rn1išci11s. Polici-
jos rnd11 pnskyrl' buvusį nvincijo l '1pilo11ry l(rnsnickry, k1n
dnisc pn.i riulrnsį kitry - Audronio -:pnvnrd~. Ji pakeitė jo 
brolis Stasys l~rn-nkkns-Krosni iinns. Saugumo viršininku 
um·o Prnnas Zcnkcvl ~ius, o vėl in u Knustcklis. 

Apskritie · \'iršininlrns J\lalinuslrn -, kotttC'l1danlas Ivaš;ius
l n$ ir i vnlin~bininkas Pr:rna,s Zenkevičiu s, buvQs pasionio 
polidjos vnldininkns, orginnizavo ypaling0,jį , vadinamąjį 

«smogik11», būrį, k11ria111 vndow1uli ·pas išovė• Jon,as Borevi
čius, buržunzinės Lietuvos laikais ba igęs XI lrnriūnų-a spi

rnnltJ l aidą. Į būrį surinko visas miesto padugnes, pačius 
nršiausius sadistus - BronitĮ l(uzmicką, Juozą Laniauską, 

Joną Migliną, Leoną Pnanckev ičitĮ ir jo broli, Vytautą Bnaz
džių, Jon ą Budrevičil!, Vyt autą ZinJ<ev ičitĮ ir kilus. 

«Smogikai», fa ip pat policininkai, žvalgybos a,gentai, 
yauliai ir kitokie «aktyvistai» šniukštinėjo po mies,tą, kai
mus, gaudė, suiminėjo, šaudė žmones. Praracl9 žmoniškumą 
ir sąžinQ, jie suvedė visokias sąskia itas , pl ėšė turtą . 

1941 met11 liepos mėnesį iš Kauno atvyko šeši SD tc1 r
nybos kariškiai. Vokiečiai su policininkai,s ir «ak,tyvistais» 
pradėjo masiškai giaudyli žydus, įkūrė getry. Keliu, kertančiu 
Seirijų-DaugtĮ-Varėnos plenb), į Vidzgirio miškrĮ nuvarė: 
pirmąją grupę. NU1aidėjo šūviai. 2ydtĮ žuclynės he :pertraukos 
vyko dvi savaites. Zmones vežė iš DulrimonitĮ, DaugtĮ, Sim
no ir kitų va l sčitĮ. 

Hitlerinės okupacijos metais dirbęs Alylnus ir SeimĮ 

npskričitĮ kdminalinės poliicijos viršininku AlfoJ1 sas Nikstai
tis Sk'l VO prisiminimuose rašo: 
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«AlyltLjc ... dttobt1 111 :- iškn !-ii Iš bc l ai sv itĮ stovyklos h11vo 
išskirln npie šilui ,) lrnrn bl'l :dsvi tĮ . Į šaudymo victry b11v,rn 
nuvy.k~s kelis sy,l<i 11s ir pals, kkk s:ilygos l iiclo, padarinu ke
letą 111 įvyil<i tJ 1111olrn t1kt) . 

Mnr in11, lrnip šn11d(1 iš Kauno ;ilvykQS šlmmfi11rcri :; • 
;\manng, l\ voki eč i , 11 - geslnpo puskarininki ai ir kr lclas 
liC'luvitJ. Ypatingu žinu r11111tt pa s i žyrnėjo policininlrn s P ' lrns 
Nči uj n lis . 

Vėliau šia11dl1 i,š Knuno nlvyk~s s.pccia lus bCtrys, lrnrinm 
vnclovavo Obelicnis, n,psivil·kQs ;i vii;1cijos jaunesniojo lclle
nanlo uniforma . Po egzekucijLĮ valgykloje gestnpo sų skaila 
bttdcli.:ims bū,dnvo iši.keliami pictns. 

. . . šaudomuosius s l n tė r111t duobės ,knašlo. Kartą, nuvy
k~s į šaudy11110 vicl:}, p1amači a u tokį vaizdų. Viena moteris 
pnleiclo iš ranktĮ vaikiuk~, kuris, išties~s rnnkutcs, ėmė bėgli 

š n uclži u.sitJjtĮ link, vaitodamas: «D6dylės, dovanokite, iaš ma
žutis, aš niekuo nekialtas! .. » Obelienis .spyrė batu į vaiką ir 
n111b loškė jį gyvą į cluobQ. NetoU stovėjo keletas smalsuolitĮ -
vokiečitĮ ~mmenicla nlūro,s l<areiv itĮ, kurie via izclą ,fotografavo. 
lš vis, kai šaudydavo lietuviai, vokiečiia i ,dmy<lavo dokumen
tines nuotraukas. l<.omenclanlūros kareiviai, matyt, vaka
rykščiai ūkininkai, piktinosi ž·vėri šku ga lvažuclžitĮ el,gesiu. 
Aš jiems pasakiau, kad lai pngal jtĮ receptą kuriama nauja 
Europ1a. Vokieči a i atkirto, kad jie - ūJ<inhnkai, ir su nekal tų 

žmoniLĮ žudynėmis neturi nieko beneiro. Į tolesnius mane 
išvcclž.ioj irnus vienas jtĮ pare i škė: «Pasitrauk, lietuviška 
Id-aule! O tai tave piaclėsime ten, kur tavo tnutiečiai deda 
boginfolius v1ai.kusl» 

Nuėjau pri,s l ėgta s .. . » 
Vi<lzgirio miško ei,gt1lys Pranns Urbonas susij audin~s 

prisimena: 
- Ejau aš v.icnQ clienQ į /\ly!tĮ. Ties SeirijtĮ plentu man 

keliQ perkirto vok i ečit) ir vielin itĮ faš i s l6litĮ apsuptas žmouitĮ 
bi:'1rys - moterys, vaikai, scttcliiai. B,aisi nežinia, šiunpus nu
jautirnns 1ats.i1spi,n,d(,jo žmonilĮ veiduose. 
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_ Lik sreikas, Urbonai! Gal daugiau nebepasimatysi
- šūktelėJ·o man pažįstamas alytiškis crciskis. me, b •. 
Ir tikrai. Jo jau dauaiau niekada ne emac,au. 
Kiekvieną dieną į Vidz,girį atrarydavo minią žmonių. 

iekas neklausė jų priešmirtinių pr.ašymtĮ. Fa ' ista.i prie pa -
• smerkttĮj 1Į neleido niekam prieiti, stropiai sa ugojo žudynių 

vielą . Tik mišku, toli sklisdarn moterų ir va ikų klyksmas, 
širdį veriąs kankinių šauksmas. Stengdamiesi tai užslopinti, 
žudikai miško pakraščiuose pastatė motorus, kuriuos įjung
davo šaudymo metu. 

Galima suminėti dešimtis, šimtus donĮ dzūkų, kurie vi
somis išgalėmis stengėsi padėti nelaimingiesiems. Papnasti 
žmonės, nepabūgę mirties parnjaus, parodė šaunų pasiauko
jimą gelbėdami, slėpdami mirti pasmerktuosi u~. Tačiau su
sipažinkime .ir su vienu iš žudiktĮ. Tai - Juozas Lani1auskias, 
gimęs 191 1 metais Alytuje. Paklausykime to, kuris žudė. 

1948 metų rugpiūčio 16, 26, 28 ir 30 dieną Juozas Laniaus
kas teisme papasakojo: 

« . . .Kai atėjo vokieči ai, mane pasišaukė šaulių būrio va
das šimaliūnas, davė šautuvą. Ant rnnko\·ės užsirišau baltą 
raištį. Liepė saugoti geležinkelio stotį. Ten stovėjo pašiauti 
vokiečių tankai ir iautomašinos. Vėliau žiūrėjau tvarkos 
mieste. 

šimaliūno vadovaujamas būrys šaudė ta,ybfoius pilie
čius . Aš šaudžiau žmones Vidz,girio miške tris kartus: pir
mą - 1941 metų liepos pabaigoje ar rugpiūčio pradžioje, 
antrą - maždaug rugp i ūčio \·iduryje ir trečią k1a rtą - rug
piūčio p,abaigoje. 

1941 metų liepos mėnesio pabaigoje ir rugpiūčio pradžio
je visi Alytaus žydai burn suimti ir suraryti i ka l ėjimą. 
Maždaug po 2-3 dienų mes garnme įsakymą a·tvykti prie 
Alytaus kalėjimo. Susir.inko ia pie 50 vyrų, kuri ų tia r,pe huvo 
15-20 policininkų ir 4 vokiečiai. Apsupome kalėjimą. Pri
žiū rėtojai vedė kalinius į kiemą, o mes juos viarėme į Vidzgi
rį. Vidzgirio miške buvo iškasta 15 metnĮ ilgio ir 2 metrų 
10 

Vidzgirio miške. Prie paminklo nufodytiesiems 



gylio duobė·. Al\'arytuosi11s ~ugini1mc į ši~ d1101J~. Po to i Scšiasck ~imt lu kslančilĮ! Ti"k zmr,nilĮ li itlerini• , okup,1· 
~irikin\omc ir paleidome į juos ugnį. Aš taip pal šaudžia\ ·ij<h indais 11užucl yl;1 lik .; iame rniskc. ~cka ll ,Į jų kr1Juj,Į 

Tą sykį mC's su · a uclė>mc apie 200 250 ž.J11onilĮ. Mums vacl ug-ė·rė Dzu.ki jos s 111ė li s ... 
\ avo imaliunas. Po ša udymo, išsir ik ir1vQ grįžome į A lyt ,.. ,.. ,., 
g-r:Jžinome ginklus ir išsi skirstėme į namus. 

ft1~ižda ug rngpiučio vid uryj<' pa ,; 111,rnc aH·jo ai)sj.r,• 11 I<,1rl~ Alylc1 11s burn1islra -, lv,1šau'>ka ,;, i~likirn<1i larn;r;i:, 
't-,

111 < a l · · l · š k · • 'k J S T . . k. . 
v~s .Jon:is V,ilenlr1 ir pran Šl', ka d visi IJ11rio naria i ši,i ndic lit cnn1n rnm_s, p;,~s, au e vez1 _<! c~ną . e1 ILĮ ir 1sa ~ J;,~ : 

1 
• .. k!' š 

1
. l) • . . . Nuo šios dienos tarn,1us1 maJoru1 Rozcnkrancu1. Z1u• 

11r1 '- ll"lfln I a11 ll/ n r1 m11o~c, :1nc111s 1r Jll'C'no gi;i lvėj . 1 k ' d N 1. ' k'k . t • t · k ·, · . . , 
1
. . 

0 
" ·d<, 11cpa( ary man 1gc os. cp ,aus o rn 1cs e ,Jpte a1 , ą 

;\]11qrs ten nustalyt11 l~llk1 1, Ja u r,H c1u apie it - 4u vyrus Pa t . t 11 • 0 l • • t· ✓. d • v· ka E'k . . • . . . . . . . . · H1111a ys1 s ovy < OJe. m ir pa Į uz a rys ime. 1s 's. · 1 . 
-;1t·m~ sa11tuv11s ir šovimus (sov1n 111 l'l11c kiek l<1as norėj o) S .1. t· š' 

. . . . .. . .. . . r: x • ei tLĮ nupur e : 1urpas. 
n11c·JOllll') kalC'J: m~ ir 1s ten nus1vr1n•mc 100- l.,0 7-monitĮ Jau vien mt1 joro p avia11dės paminėj ima -; Dzukijojc kė l ei 
!>,lt tdymo \'iP(:1 tnrn(' pn č inrnc \ 'idzgiryj<'. Lnvon 11s duobėj :rnoniLĮ siaub,i. Majorq T{ozcnkranq _ nutukusį pi l votą senį 
uika!>i· k.1rn belaisviai. n'iclws į Licluv,i p.asiu nlė su ypati nga misjja. Jb Alytuje 

TreC' : ,Į karią ša udyti žmonilĮ mane p:1kvictė ,pol.icininka. įn•ng(• Laryhin itĮ karo bcl a isviLĮ stovykl1 Nr. 133 ir buvo jo„ 
Juoz.1s Kvcderavičiu~. Tad~1 iš l(;iuno buvo alvaž i :wę 30 ka vi r~inink11. Be Rozcnkranco, 1pa,grindiniais 1budclia is buvo jri 
rcivitĮ. audymas vyko tokia pačia tvarka. pavaduolc,jias Evcrlas, gydytojas Ha nkė, kapitonas IIcmpa .. . 

Masiniame žmonių šaudyme, be man~s. dalyva vo būrio Majoras Rozcnkr.anoas nusakė Sci,l.iaus pa rc.i611as tmmpa i: 
vaidas Si nrnHunas, Dtambrau:-kas, Jona s ir Bro11 i11s Kuzmic• . . - _ycžio~.i lavon~:} : i,gy~ gc_~,Į bota~_1, arkl~~ ms nc.g~1~-
l<a i, Sčedrnnskas, Saulcvičius, Jonas Vah·nla ir kili. IL•k ,iv 1 z 1Į . 1<1 ,1nl~ n u111 1 1 _e~.JLĮ d,rng1au, ncbtJ~k, _ vcz1mas atl„11_• 

. • . . . . ky-; , M:1tmi, kokie sudžiuvę, - stovyklos v1rš1ninkas parodl· 
. a_u~ylt ZJ~~nes vesdavome nuren~t us, lik. su ~pal1ma1s r i el iivę nuogt Į l avonLĮ Ir nus ispiovė. 

haltinia1s, sunk1uolus gretose po ketuns. Saudcme JUOS dt10• . . . Stovykla buvo įrengta rylinia,me mi to pakraštyj1•. 
ht•je. Vieni pa merktieji stovl•jo, kiii gul ėjo, treti klūpėjo. nel oi i Ncrnuno. 1941 mclLĮ J icpos mėnesį <l idž i u lį buvu ,iu 
Iš pnadžitĮ 5,1 ucfėmc pagal komand ,Į, vė l iau - kai p papuol ė. kart>iv i ni tĮ rn joną aptvėrė a11kšta spygl iuottĮ vic l tĮ tvora , pa· 
Po to tikrinome, ir likusius gyvus, pribaigėme. S ušaudylųj 1Į statė bok~lelius sargybiniams. Rugsėjo mėnl•sį į stov} kl.1 
da iktai buvo ..,urcnkami ir nunešami į sandėl į. šaudymo da- alvcž(, iapic 30 000 ,p alekus iLĮ į nelai svi.} Tarybinės rmijo, 
lyviai gal(•jo juos 11usipirkli.:,, kari11ink1J ir ka rc ivitĮ. lig.ainiui šis skai čius vis didėjo . 

. . . Puikusis Vidzgiris, apa ugęs ąfool ais, liepomis ir Slovy\Qloje gyvenimo są l ygos buvo 11cpake11čhamos . Karo 
r;,krobluis, virio kapinynu. Saudė senius, moteris, žindomus belaisvis ga l-. jo turėti vicncrius haltlni11s, milinę arba va • 
kudikius. Kili budavo palil·karn i duobėse pusgyvini ir mird c1- li 11į, 1,;r1 l ė·jo nvėli medin 'S klumpes. Va i kščioti ll'rilorijojc· 
vo uzlroškę. Vėli au olrnpanlai į AlytiĮ ėmė gabenti žmones i~ IJ11 vo gftli111a lik ril<i1 t0l(•jc. P 11s ryč i n 111s duodavo dru rnz l in ,Į 
visur nC'l iš ki(tĮ ša litĮ . 7.mon(•s atvažiuodavo su lagami- ~kysLį «ar,l> rnlrJ'> , ,p.iclun1s - sknrd h1ę dėžlll\' vandens, ku• 

ri:ime plu11kiojo keli apša l11silĮ, 11esl< us.tt1 b 1 tl vilĮ gaba lėli ai. 
na ic;, p;1 s iruošę, matyt, ilgam ir sunkiam rzyvenim ui. Bel S(•:';icms vyrnms per dlcn,1 tekdavo vic.'nas kcpaliukns supcli· 
juos pasitikda\'O Vidzgiri s, iš kurio jie j1au niclwd nebe• ju'iios <lllonos. Godžiomis akintis belaisviai ž iūrėjo pro 
grįžda\'o .. . 
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spygliuotas vielas i zo~ę, į lapus, . nes ~tovyklos ::ritorijoj 
bematant neliko jokių zalumynų; zmoncs nugrauzc net m 
džitĮ žievę. «.Pone, atmesk mums žolės»,- prašydavo jie pr 
ein ančitĮjtĮ. Tačiau, jei kas nors pabandydavo patenkinti n 
laim ingtĮjtĮ maldavimus, voki ečiai tokį nušaudavo vietoj 

Laimingai išlikęs gyvias ir dabar dir,bantis Alytaus viet 
nio ūkio valdyboje šoferiu, buyęs belaisvis V. Bošmakova 
prisimenia: 

_ Nepakenčiamai karšta ir tranku kamerose, kurios b 
vo įrengtos arklidėse. Zmonės stovi pri sispaudę vienas pri 
kito, ištisą parą negali nei atsisėsti, nei atsigulti. KJankin 
troškulys, bet atsigerti neduoda. Prisimenu vieną vežjk 
kuris sumirkydavo drabužius ir duodavo mums piačiulpti. . 
Pusės gy\'enimo nepagailėtum už tą gaivumą ... 

Tai prisimena ir buvęs \·ežikas Jonas Seilius, kuriam 
panašius dalykus grėsė mirtis. 

Pasmerktieji negalėdavo žiūrėti, kai už lango pliaupdav 
lietus. eiškentė sykį belaisvis Sengcjc\ias: iškišo pro tang 
puodelį, o godžios akys sekė, kaip teška lietaus lašai.. 
Staiga iš už kampo išniręs patruliuojantis sargybinis vie 
nu šūviu numalšino Sergeje\·o vandens ir gyvenim 
troškulį ... 

- Grupę, kurioje burau ir aš, - pasakojia buvęs be 
laisvis, dabar pensininkas, gyvenantis Alytuje, V. Mišk; 
nas, - į Alytaus belaisvių stovyklą iafrežė vėlyvą 1941 met 
rudenį. Iškentę fašistų smūgius Gomelio, Bobruisko ir kitos 
stovyklose, mes rns bepastovėjome ant kojlĮ . Kai išalkę pul
davome prie negausaus beliaisvio davinio, dažnai, perlauž 
kepaliuką, rasdavome tik fulsvas pelėsių dulkes. Turėjom 
tylėti, nes už kiekvieną žodį ga lėjome netekti gyvybės. 

Kiekvieną dieną mus, svirduliuojančius nuo bado ir nuo 
var,~io, išrikiuodavo. Pasirodydavo stovyklos komendantas 
lydimas vertėjo. 

--::. K.as noriite tarnauti didžiosios Vokietijos ia rmijoje -
t:ys zmgsniai į priekį, - sakydavo mums. - Būsite apreng
ti ir gausite kareivio davinį. 
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Likęs gyvas buvęs karo belaisvis Bronislavas Vavžinovičius. Dabar 
dirba Alytaus lenlpiūvėje 



\"ert0j as išY~rsdJ\'O \'OkiecitJ pasiulym~. Bet greto e \'ieš
pJtau fa,·o tyla. PdaYikt! neatsirasdaYo. 

\"ir\ barako durų bu\'O pauk"čio lizdas. ykį ,·ienas be
lai'\ is, genamas alkio, norėjo įlipti j medį ir paimti iv lizdo 
kiauyinėlius. Jis nepastebėjo netoliese stovėjusio vokiečio. 

Karei\·i- rūkė cigaretę, abejingai sekdamas belaisv.io pastan
ga . K:ii ' is bu\'O Yisai netoli tiks lo, kareivis, neprabardamas 
nė žodžio, jį nu ~o\'ė. 

,\\irti· grė'ė kiek\'iename žingsnyje. Didži aus ių parnfo 
aki\·aizdoje tarybinių žmonių širdyse neužgesinama kibirkv. 
timi ru eno lais,·ės troškimas: išsinržti iš šios klaikios ne
laisn~-. prisiglausti p.as Yietinius gy,·entojus, pereiti į tary
binių partiz.anų gretas. 19-12 metų pradžioje vienam belais• 
Yiui paYyko pasprukti iš stO\·yklos, bet j į ,·is tiek netrukus 
suga\'o. Suž\'ėrėję galvažudžiai tada išrikiavo apie 30 tūks
tančių belaisvių, išrinko 200 žmonių ir, išrikiuotiesiems ma
tant, juos sušaudė: 

- Tai pamoka kitiems! 
Įsigijęs civilinius drabužius, r izikavo bėgti ir ki>tas be

laisYis. Tačiau jį ,pastebėjo. Sugautąjį nuvedė į pirtį, įki šo 

į besikūrenančią krosnį ir sudegino. Taip pat viešai buvo 
kankinamas vienas Tarybinės Armijos ka rininkias. Išrengtą 
nuogą , kruviną ir purviną nm·edė jį pro išrikiuotus belais
Yius į tribūną. Paklupdė ant stiklų , badė durtuvais, peiliais 
p i austė konYUls ijų tampomą kūną , kol kankinio gyvybė 
mirktelėjo paskutinį kartą. . 

Hitlerininkai šiame mirties fabrike turėjo du pia,gia1'binin
kus - dėmėtąją šiltinę ir dezinteriją. 2rnonės krito kaip mu
sės . Bel a isvių tanpe buvo ir gydytojų. Ant jtĮ pečių gulė rū 

pestis, kaip pagydyti šimtus nelaimės draugLĮ . Netu rėdami 
medikamentLĮ, p,atys iš nuovargio griūdami, jie kaįp įmany

da mi stengės i p1adėt i ligoniiams, dažnai atiduodami jiems 
paskutinį sawo kąsnį. 

Be pertraukos panemunėje di11bo stipresniųjtĮ beliaisvių 
brigados. Belaisviai kasė trijų metrų gylio griovius. Į juos 
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bu\'O guldoma dešimt ei lių lavomĮ keturiais- penkiais 
sluoksniai . 

- Per tuos metus aš pasenau, - paSiakoja Jonas Seilius, 
dabar gyveruantis Alytuje, SileLio gatvėje Nr. 15. - Per 
trumpą l aiką pražil au, sušlubavo širdis, o g.al\'os s-kausma i 
nenustoja ir ligi šios dienos ... 

Vežikas Seilius prie fašistin ių kulkų, smūgių ir epJ<lemi
jų piakkstų žmonių l1avonų rietuvės stovyklos teritorijoje at
važiuodavo dvikinkiu vežimu. Belaisviai p1akraudavo 35-
50 negyvLĮ, nuogtĮ kūnLĮ (fašistai mirusiuosius išrengdavo, 
rūbus dezinfekuodavo ir veždavo į Vokietiją). 

- Greičiau, greičiau! - rng.ino «pakrovimui» vadovau
j.antis vokietis šenkus. 

Blogilau būdavo žiemą, kai numirėliiai suša,ldavo ištiesę 
rankas, išsižergę, - tada į vež.imą jų tilpdaNo mažiau. Ant 
lavonų zujo milijonai gyvių. Iki duobių reikėjo vežti apie 
kilometrą: Seilius iki pietų padarydavo du reisus, po pietq -
vieną . 

- Mano arpytikr.iu apsk!aičiavimu, - sako Jooos Sei
lius, - į amžiną 1poil.sį .p alydėjau apie dešimtį tūkstančių ne
gyvėlitĮ. 

Tą patį pasakoja ir Juozas Buoželė , Jonas SorakvaSlas bei 
kiti alytiškiai, kurie buvo p.askirti vežioti lavonus. 

Buv.usiej.i stovyklos danbuotojiai Antonas ovokovskis, 
Jadvyga StremoVlskaja, Ro21alija Gabriun savo parodymuo
se Ypatingajai komi.si-j.ai hitlerininktĮ piktaclruybėms nusta
tyti pareiškė, kad stovykloje buvo keli žiauraus žmogėdriš
kumo atvejai. 

1943 mehĮ gegužės mėnesį stovyklos pavadinimas ir pa
skirtis pasikeilė; ji tapo koncDntracijos stovykla. Aipie šimtą 
tūks l,ančiLĮ žmonių, aitv.aryhĮ iš Oriolo, Vitebsko, Polooko, 
Srnolcnsko, Pskovo ir Leningrado praleido č i a ba,i.s~as neži
nios dienas, kęsdami badą, aitnĮ tvankumą, šaltį, pasity
c1011mą. Stovykla i ėmė vadovauti vokietis Jakobas, jo ad
jutantu dirbo fašistė lis Karvelis. Veikė vidaus policija, 

2 Ui>ak Nr. 1000 KLAIPĖDOS VI .Š 11 \ 

B18 . 1nT "' 
K, l\r,enr ... ~11 ll~t;r.;,~,1.1~ 

Gri6Jl!t!0 1 !::KA 
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Paminklas Alytuje hitlerininkų nužudytiesiems tarybiniams karo 
belaisviams· 

\'adovaujama Liepnikovo. Tačiau tvarka, ,gyven im as stovyk

loje nepasikeitė. 
Vokiečia,i atrinl-Odavo nuo 6 iki 16 metų amžiaus abiejų 

lyčitĮ, mėlynomis akim Ls, panašius į vokiečius, va ikus ir 
,ežd.avo juos į reichą. Klyki,a nčius iš siaubo ir baimės, at
p l ėšdavo vaikus nuo motinų _krūtinių visiems l•aikams. Hit
lerininka i taip pat rinko gražias 18-20 metų merginas ir 
siųsd a1vo jas į kareivines. Paskutinį kar,tą, 1944 metų pava
sarį, buvo atrinkta 30 j1aunų merginų ir perduota Marijiam
polėje ( dabar - Ka,psukas) buviusios junker,ių mokyklos kur-

santams . .. 
Siuos bajsius hitlerininkų žvėr,iškumus patvirtina likę 

archyviniai dokumentai, žmonės - gyvi tų klaikių įvykių 
liudininkai. Ypatingoji komisija, kurios tikslas buvo išaiš
kinti vokiečių piktadarybes, Alytaus mirties fabrike - sto
,·ykloje ir už jos užtvanĮ suskaičiavo 131 brol i šką ka,pą. Me
dicinos eksperti zė nust atė mirties priežastis: kraujo išsilieji
mas, suskaldyti ga lvos kiauša i, sulaužytos krūtinės, kulk14 
raizdos, bacl•as . .. 

šimtai, tūkstančiai ta rybin ių žmoni tĮ paguldė gialvas be
l a i svitĮ stovykloje Nr. 133. Tačiau nežinomos mirusiųjų nei 
pavardės, nei vardai. Greit išbluko kamerų sienose padaryti 
menki įraša i , kuriuos vinute įbrėždavo mirtin žengiantieji 
ka liniai. Kiekvienas žmogus okupantams bm·o tik numer,is, 
prisiūtas prie kankinio drabužio. 

Buvusios sto,·yklos teritorijoje - tame mirties fabr ike, 
kmį hitlerininka.i, mūstĮ žemės gėdai, bu\'o įkūrę prie žilojo 
'emuno, dabar pastatyta memorialinė lenta. 1\ larmure iš

kalti ši U1rpūs žodžiai: «čia 1941- 1944 metais vokiškieji 
okupanta i sunaikino 35 000 paimltĮ i nel ais\'ę Ta rybinės Ar
mijos karių.» 

Tik .keletas p as,rnerktųjų iš to praigaro išliko gyvi, tiesiog 
stebuklingu būdu išs iveržė į 1.aisvę. Kla ikūs jų pasakojimai 
apie praleislias mirties fabrike dienai.S. 

Pabėgusiej,i iš stovyklos sla1ps-tėsi pas vietinius gyvento
jus lietuvius, kurie, rizikuodami savo ir savo a rt imųjų 
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Nagevičius sukaustė ka l inio Duobos kojas gelež i nėmis gran
d inėm is ir įgr ūdo jį trisdešimči a i pa rtĮ į k!a rcerį . Rugipi ūčio 

mėnesį lokiomk; pa,t grand i nėmis 1 ,i,ge\· i č iu s surakino Ban
k a uską, kurį įt a rė Lik ga l voja n l,į bėgli. . . Na,gev.ičia us gr,an
d i niLĮ «skonį » pi:t j ulo ir niekad j o neužmirš buvę kia liniai 
Stelmokas, Cepul is, Pranckienis ir ki ti. 

Ka lėj ime maitindavo nep:i,pr.astai blogai. Y.ienos kameros 
kaliniai ba ndė dė l to protestuoti. Tada N agev.iči us vis,ai ka
merai - 16 žmoni LĮ - u ž d naudė duoli pietus ir v1akarienę. 

Be t•o, kameroje įvedė karcerin ę padėtį. 

Ka lėjimo darbuotojai nega ilestingai e l gėsi su suimtai
siais, mušė juos, stumdė, tyčiojosi iš j ų, ša udė , dal1josi nu
žudytųjų turtą. Tokiais žiauriais prižiū rėtojais buvo Stasys 
Brazaitis, Jurgis Balkevičius , Teof,i lis Venbauskas, Juozai, 
Lukoševi čius ir ki ti. 

Stai ką pap.asakojo Staniavos kaimo gyventoj as Adolfas 
Lūš i s: 

- 1941 metų spal io mėnesį buvau suim~as ir p,asodintas 
į kamerą , ski rtą nuleistiesiems sušaudy,li. Cia ip r asėdėj.a u 

pusantro mėnesio , po to mane i šsiuntė į Pr avieniškių kon• 
centracijos stovyklą. 

Būdama5 Alytaus kalėjimo mirtininkų kameroje, mači au 
ir pats patyri au dideles kančias. Vos tik įvedė mane į ka lė
j' mo koridori ų, Butkevičius, Kuzmickas, Sa ul evi č,ius (j ie visi 
dirbo pri ziūrėtojais) išsyk puol ė mane mušti. Kameroje su• 
rišo rankas ir tol iau mu5ė gumine lazda, spardė koj omis. 
Netekau sąmonės. Jie man išdauzė tris dantis ir Laiip sumu
~ė, kad savaitę negalėjau nei atsis&sti, nei atsigulti. Muš
dami 5aukė: "Tai tau, kad komunista s! Tai tau, kad padėjai 
Tarybų valdiiai! . . n 

Mirtininkų kameroje: mane i~laikė: pust1nlro mėnesio . Per 
tą laiką ten pabuwJ;o apie 70 imonių ir beveik vbi j ie buvo 
nužudyti. 

Priiiurctojai pirmi:.wsia sumusd~1vo ki<:kvicnq c, ul}i ikytą· 
jį, o tik pa-;kui įm<:',davo į kame;r~; įmcs.dav//, nes nc:l t1 imin· 
gicji n •g.iltdavo pa,fovdi ant kojLĮ. g j LĮ ,,užinodavt1u, kad 

daugiausia mušdavo Kuz,miclws, Butkev ičius ir Sau lev i čius. 

Tą d i en ,Į , kai m;inc i šsiun lė koncenlraci,jos stovyklo-n, į 
111 u s1Į •k a1JTierą įmet ė, ,dnr v i en ą su i mtąjį . P r iži ū rėtoj as pasia
kė: «Dabar turėsi te ir da kita rą» . To gydytojo pav.ardės ta,i.p 
j.i· nesužinojau, nes j is buro la,b,a i sumuštas ir nega l ėijo 

ka lbl'li. 
Panašus ir Stan islovo Sadausko, gyvenančio Alytuje, pa

sakoj imas. Alovės va l sči a us Ka lesnykLĮ ka imo gyventojas 
Mykolas Mal a.kiausk,as, 1941 metLĮ vasa rą Alytaus kal ėjime 

ka l ėjgs du mėnes ius, piasakoja: 
- Aš mačiau , kaiip p r i,žiūrėloj as Saulevi či us v.a rė tary

bin ius ž,mones į šaudymo v ietą . Kartą pro l angą pastebėja u. 

kaip Sa ulcvičius pro kia lėj imo vartus i šs i1va rė v ieną kali,nį 

į netolimą miš.ke l į, ir po kiek laiko ten pasigirdo š ūviai. t',;c

l rukus Sa ulevi či us iš miško grįžo vienas ... 
Ka l ėij,~mo prižiūrėtoją Saulevičių prisimena daugel is aly

tišk ių . 

- Petras Saulev iči us buvo mano ka imynas, - pasakoja 
alyliškis Juozas Kub.i,lev ičius , - mes niekad.a tarip savęs ne
s iginčyda;yomc, tači•au šir,dis plyšta j į prisiminus . .. 

M<1ž.daug 1941 melLĮ liepos mėnesi o paba1i1goje Saulevi
či11.s drauge su dviem poLicininkais, kurių pavardžių nežinau, 
-, uėmė tar)'1bi.n į aktyvistą Voronecką . Pav,akary, išėj ęs iš Slavo 
namo į galvQ, mač i,a u , ka iip Sa ulevičiui su pol icini,nkais va 
rės i Voronccką , gyvenusį priešais mano n amą . Vėl i a u iš 
ka imyno vmonos sužino1au, kad Voroncckas suš.audylas. 

Po kel i ų d iemĮ, eidamas Pulko gatve, pnie miesto bur
llli<;tro valdybos ·pasiato mači au, i<Jaip Sau lev,ičius su dviem 
policininkais ved ė tr is suimtus žydus. Sa ul cv.iči us buvo su 
~autuvu, 11is!d(•j~ ša ul i ų 011gani1,acijos nar,io kopurQ. Suirn• 
tuosius j is nus iVla rė į bc l ;:i i sV'i tĮ stovykl <Į. 

- Prisimrr111 dar daugiau, - t~sia Kubifov ičiu s. - Vie
n~ 1!34 1 inci 1Į rnl{pi 11 c:io mėnes i o d icn ,Į n116jau pm, p až.į i;ta

rn,i, gyvon u -;.i ,Į Sud vHjtĮ bimc. Ten vicš(·j nu v i i; ą panĮ . Sc
k;1nifj v,1krir,1 rn,mo grįz;, u per m i šką ir i,t.,bteli;j au pasirink ti 
11()gIJ. M iške· ginkl11ota -, knrcivis nrnn ~11šuko: «Gulk!» 
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Atsigulęs pamačiau varomą 40- 50 žmonių grupę. Aš gulė 
jau ir sekiau varomus suimtuosius ir jų palydovus. Visi su 
imtiej i laikė rankas už nugarų; juos saugojo apie 10 gink 
luotų žmonių, apsirengusių dvi liniais drabužiais. Iš kart 
pažinau Petrą Saulevi<:ių, brolius Pranckevičius, Budreviči 
ir kitus. Sa ulevičius ėj o gale kolonos. 

Miške koloną sustabdė. Aš sekiau itoliau ir pamači au 12 
15 metrų ilgfo, 5-6 metrų pločio ir 5- 6 metrų gylio duob 
Suimtuosius sustatė ant duobės krašto, ir visas dešimtukas 
.atlydėjęs pasmerktuosius, pr1apliupo šaudyti. Netoli duob · 
buvo rankinis kulkosvaidis. Saulcv i čius, metęs šautuvą, pri 
šoko prJe kulkosvaidžio ir pale.ido iš jo ugnį ... 

šiurpus Aleksiandro Ivano·vo, gyveI11ančio Lel1ijų gatvėj 

Nr. 73, parodymas. Ivanovas mokėsi su Petro Saulevičiau 
dukterimi vienoje mokykloje, pažįsta S aulevičių nuo 1935 
metų. štai A. Ivanovo piasakojimas: 

- 1 941-ųj ų metų mgipiūčio mėnesį, sekmadienį, ankst 
rytą ėjau parnešti gyvuliams pašaro. Vilniaus gatvėje suti
kau pol1tcininką Antaną Zag;orskį, varantį keturis žydus: d 
vyrus ir dvi moteris. Už kokių 200 metrų vėl sutikau varom· 
sept)'Jlių žmonių ,grupę. Juos varė S.a ulevičius, vienoje ran 
koje haiky.damas šautuvą, kitoje - lazdą. Sulaikytųjų gru 
pėje ėjo ir kokių 9-10 metų bemiukia•s, 60 metų senutė: ji 
nespėjo sparčiai žengti, tai Saulevičius ragino ją, mušda 
mas lazda. 

Po dviejų ar trijų dienų mieste pasklido gandai, kad šau
do žydus. Aš su dviem paaugliais nuėjiau pde kalėjimo p.a· 
ž,iūrėt i , kias ten deda,si. Parmatėme apie 80-100 žmonitĮ gru
pę, viaromą iš ka lėjimo. Moterys verkė, rovėsi plaukus. Pa• 
smerktuosius va rė 15-20 žmonių, aps.iiginkl avus i ų šautu
vais, su baltais rai ščiais ant dešinės rankovės. Tarp varovų 
buvo ir Saulevičius. Mes smalsiai sekėme iš paskos, bet į 
mišką mūsų neįleido. 

1943 metų biržeHo mėnesį, įba rę, kad aš paliaikau ryšius 
su tarybiniais partizanais, mane pasodino į daboklę . Tuo pat 
metu atvedė dar vieną l ietuvį, kokių 30-35 metų amžiaus, 
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p0 kelių minučių atėjęs ,į kamerą, Saulevičius riktelėjo pi 
l ieči ui: «Stati kiada tu pa·~liuvai i miano nankas, daibar aš su 
tav,im darysiu tai, ką panorėsiu, - norėsiu už.mušiu, norėsiu 
pale~iu.» Po to Saulev,ičius mušė ji per galvą pistoletu. Pi
lietis verkė, meldė pas i•gai lėjimo. Jis sakė: «Pone Saulevi
čiau, ką iaš jUJITls blogo p1aidariau? .. » 

Petras M~kutiav.ičius, gyvenantis Lel.ijtĮ gatvėje Nr. 96, 
1942 metų vasarą taip pat buvo patekęs į Alytaus ka,lėjimą . 
Mikut,avjčių ka,ltino, kad ji,s agitavęs alytiškius prieš oku
pacinę validžią ir jos tvi.arką. 

- Sėdėjiau antrame aukšte, - .prisimena P. Miikuta,vi
čius, - kameroje, kuri ,buvo ,skirta l aikrodžių dir,btuvei. Ten 
mane 1grūdo kai1p l aikrodžių remonto speciaU,stą. Kartu sė
dėjo Eva.Jit,ais ir Narnchinas. Pro Langą miatėme, kaip Saule
viči us su kita.is pri~iūrėtojiais išvedė iš kalėjimo 7 suimtuo
sius ir nuv,arė juos į mi šką. Pažiruau komunistą Jaroševičių, 
nepa rtinį Stankevičių, Savčenko, dirbusį vieno Tarybinės 

Anmijos dalinio štabe, Bieliauskus - sūnų ir tėvą, ir dar bu
vo du čigonai. K,iai tik jie išėjo pro v,artus, Jaroševičius pasi
le~o bėgti. Varovai paleido UJgni, bėglį sužeidė, ir jis nu
gu.iuvo. Prie gulinčio Jiaroševiči.aus p·ripuolė ka,lėjimo pri
žiūrėtojias Kuzmiakas ir šovė į gulinčiojo ,galvą. Kas toliau 
vyko, nemačiau, nes užstojo tvora, kuria buvo aptvertas ka
lėj imo kiemas. Po kokios vialiandos pastebėjau, kai,p Kuz
mic~a.s, Sau,levičius ir kiti prLžiūrėtojai g11įžo iš miško be 
i šsi,vestLĮj ų kia11inių. 

Suteikime žodį ir Ignui Palšiui, gyvenančiam Alytuje, 
Kia uno gatvėje Nr. 26, kuris ta.ip pat pažinojo Saulevičil!. 

- Tai blllVo :Kauno ir Za!Josios gatvės sankryžoje, - pia
Siakoja l. Pal,šys. - Tą dieną čia buvo atviaryta a,pie 20 žydų, 
jl! tarpe daug vaikų. Mačiau, kai·p S.,rnlevičius, iaibiem nan
kom sugrieibęs d1Ldel ę la2idą , daužė kas paipuola ir kur papuo-
1 a. Užs1mojia lazda ir kerta. Zmonės verkė, vaika,i nežmoniš
kia i šiaukė. D.:iugelis mrnšamųjt! krHo vietoje. 

Taryibinei Armijai vaduojant Taryibų Lietuvą, S aulevičiui 

nopa.s isekė išbėgti pa1skui savo darbdavius. Likęs jis bandė 
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\'aizduoti nekalitą, larylum nieko nebūtų įvykę. Bet dar 
žmonės žinojo iap,ie jo niekšingus darbus. 

risimcnu, vedžiau į m išką v i eną suimtąjį, kurio pavardės 
ežinau. Jį nušovė Dambraus,kas fr S,imanavič i u.s. Antrą kar-

SAULEV!č!US Petras, Petro siinus, gimęs /886 metais , . drnuge su saugumo darbuotoju Kondralu, polidninkais ir 
Vilniuje, baigęs 3 skyrius pradinės moltyklos, a l ėjimo priž iū rėtojais nuvedėme sušaudyti du vyrus. Juos 

užudė Kuzmickas, abu Pra nckevič ia i, Simanavičius ir 
1944 metų spalio 2 dieną parndė: ambrauskas. Trečią ka rtą vedėme šešis vyrus. Si kartą bu-

«Buvau aktyvus š a ulitĮ sąj ungos naryiS . Todė l hitlerin · 0 ir pats ka lėjimo vi ršininkas, buržuazinės kariuomenės ka
okup,acijos metais mane įtraukė į tarybinitĮ piliečių , YP ilonas; jo pavardės neprisimenu. šaudė Dambrauskas, 
žy,dų areštus ir šaudymą . D.inbau kal ėjime, taip piat pr· uzmickas, Simanavičius ir Pranckevič i ai . Ketvi rtą ka rtą 
saugumo buvusioje da1boklėje. Dė l bendnadar1biavimo žmoni uvo nužudyti du žmonės. 
areštuose ir žudyme daviau saugumo Aly1laus skyri aus virš' ... Po mais.i'nio žyidų šaudymo man d,avė 55 markes, nors 
ninkui specialų paisižadėjLmą raštu. eikėjo ,pasir,a,šyti, kaid gavau 70 ma.nkių. Daugiau nieko ne-

... Su žydais buviau griežtas. Aš as meniškai 194 1 melai ,a,vau. Nusupirkau dvi sušaudytLĮ,jŲ lovias už 50 markių .» 
rng;piūčio mė,nesį suėmiau šešis žy,dus - penki1s vyrus ir vi Liudininko Simo Aleks.iūno parebškiimas p.aipildo ir pa• 
ną moterį, pa1V1ardžių .neprisimenu. Be to, dna uge su polici •yškina Petro Saulev-ioiaus piarody.mą: 
ninkais suėmiau dar šešis ar septynis žy,dus, kuriuos prista · «Man žinomi šie asmenys, kuriuos suėmė ir sušaudė Sau
čiau į da1boklę. Kai Alytaus gyventojai žy1dai buvo apgyven evičius : 
din1i Nemuno, Si,lelio, ZaLiojoje, Kauno ir Aukštojo1e gatvė- l. 1942 metų rugpiūčio mėnesio pradžioje Saulevičius 

se (iš ten juos vežė į kalėjimą), aš taip pat .pa dėj a u pervežt ušovė A,lytaus gydytoją Viktorą Mazauską ; 

tuos imones. Tada Ukrai iš mano pusės pasitaikydavo ty, 2. Nužudė Mi,ohail ą R i bakovą , 35- 38 metų amžfaus dar-
čiojimosi iš moterų, senių ir vaikų. Vaikus i mašiną mėčiau i,ninką-krosninil11ką; 
kaLp pagalius, ne!Qreipdama,s jokio dėmesio į jtĮ bei jų moti• 3. Komun istą Tunylą , 45 metų amžiaus; 
nų verksmą ir prašymus pasigai lėti. Berods, l 941 metų rug- 4. Tunylos brol į, valst ietį, iš Ka l esnykų kiaimo; 
sėjo mėnesį visi žydai buvo sušaudyti. Vi eną dieną aš taip 5. Undenį, a lyt i šikiį; 
pat į šaudymo vietą palydėjau 500 žmonių. Vedėme grupėmis 6. Andre'.i ų Akromą, a,lytišikį. 
po 100 ~monių. lydus šaudė fr.is dienas, bet aš dalyvaVJau Be to, Siaulevičius dalyvavo masiniame žydų, o vėliau 
ti.k vieną dieną - apie tai jau sakia u ankiSčiiau . arybinių karo bel,a·isv i ų šaudyme. 1942 mebai.s aš dir.b-au ka-

... Kai buvo sušaudyti Alytaus žyda i, dirbau žemės ūkyje, ·o bela,i,sv ių stovykloje eleklromon1er,iu ir pats mačuau, kaip 
o 1942 metų rngipiūčio mėnesį pradėjau dirbti da,bok,lės pri• a ulevičius su kitais s augumiečia iiS vedė šaudyti žmones. 
žiūrėtoju ir dinbau ,iki 1943 metų gegužės 30 dienos. (pas.) S . Aleksiūnas.» 

.. . Di11bdamas dabakl ėje, su kai kuriais kia liniais buv,au 
griežtas ir _juos mušdavau. Ką mušiau, da1b:ar nebeprisimenu. 
Keletą kaortų saugumo buva u verčiamas da ly,~auti Alytaus 
kalėjimo kialinių šaudyme. Atsi menu ketur,i.s tokius atvejus. 
Pirmą kartą, drauge su brolia is Pranckevičiais, Dambrausku, 
Simanavičiumi ir kita is prižiūrėtoj a i s, kurių pavardž i ų ne• 
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1944 metLĮ spalio 15 dieną t,ardyimo metu Petras Saulevi
č ius paip1asakojo: 

«Prieš suša udant iµa.smerlvtuosius, atl i.kdia,varne kratą. Ka
linius išvesdaivome į ltiemą grupėmis po 15 žmanių. Juos iš 
abiej LĮ pus i ų apsll!pdavo sangyibiniai. Kai 100 ir dar daugiau 
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žmonių grupė bū<laYo patikrinta, vok iečių pulkininko nur 
dymu; p:asmerktuosius surikiuod avome į bendrą ·koloną 
\·arydaYome į Vid z.gir,į. Lydėdia.vo visi dalyvavusieji krat 
Petras Butkevičius, Petrns Balkūnas ir t. t. Vidz,g,iryje ko 
ną sustabdydavome už puskiilometrio nuo ka,ro belaisvių 

kastų duobių. Kareiviai apsupdavo koloną ir, padaliję 
j trjs grupes, dia,Jimis siųs,davo prie duobės. Pirmąją 35 
žmonių grnpę pa lydėjo aukščiiau mano parminėtieji prižiū 

lojai. Kitus saugojo viadinarrnojo mirties bataliono karei,vi 
Kai pirmąją 1gmpę nuvedėme į š1audyimo vietą ir pastaf 
prje duobės, aš, Petras Butkevičius , Petras Ba likū.nia5 ir ki 
pagal saugumo viršininko Zenkevičiaus įs akymą, sugulė 

maiŽldaug už 50 metrų nuo duobės, iš aibiej ų pusių. M 
įsakė šaudyti į tuos, kurie bandys bėgti. Aš su dviem sa 
draugais priguliau dešiniajame sparne, o Butkevičius, Balk 
nas ir kiti - kairiajame. Buvome pasistatę du rankini 
kulkosvaidžius. Visi kitii, taip pat ir mirHes bataliono kar 
riai, pasiliko už kulkosvaidžių . Gulėjusieji prie kulkosva 
džių mirties bataliono kareiviaJ, vokiečių pulkininkui įsa~i 
į išrikiuotus žydus paleido ugnį. Tada mes taip p 
šaudėme. Aš iššoviau keturis kartus, daugiau nes 
spėjau, nes kulkosvaidžių serijos suguldė visą pasmerkt 
grupę.» 

Kitas aršus hitlerinių ž,mogžudžių ta lkininkas, buvęs AI 
taus kialėj irmo darbuotojas 

BUTKEV!č!US Petras, Miko siinus, gimęs 1906 metais, 
Alytaus apskrities Staniavos kaime. 

Apie Butkevičių papas.akojo jo «bendražyg,i1S» - bas pat 
SauleYičius . Petras Saulevičius 1944 mettĮ spalio 12 dien 
parodė: 

«Petrą Butkevičių pa0įstu nuo 1941 mettĮ lk pos mėnes_i, 
Vokiečitams okupavus Alytų, Petro brolis Mikas prad_~J 
dinbti ka lėj imo sekretoriumi ir apsbgyveno Kauno gatveJ 
Boj.arsikio name. Piats Boj arskis buvo suimtias ir netruku 
sušaudytas. Tame name anksčiau gyveno dar keturios žyd 
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šeimos, jtĮ nariai taip pat nužudyti. Mikas Bulkeviči~ pas_i
glemžė Boja•rskio ir kittĮ to namo gyventojų_Jurtą. BoJ~~~kio 
namas stovėjo priešais manąjį, todėl su Miku Butkev1c1um 
su,supažiruau tuoj pat Pas Miką dažnai atv.ažiuodavo P-~~ras, 
su kuriuo tia~p pa,t sus~pažinau. Mano ir Petro Butkev,1crnu5 
santykiai būd,avo visadia normalūs, jokių :asmeninių sąskaitų 

niekada neturėjome. 
Ma,ždaug liepos mėnesį Petras pradėjo dirbti k.alėjimq 

prižiūrėtoju ir gyveno su broliu Miku. Kalėjime Petras But
kevičius dir,bo kelis mėnesius . 

1941 metų rugsėjo mėnesį Petras Butkevičius kartu su 
manimi taip pat lydėdavo pasmerktuosius į šaudymo vietą . 

Kai buvo sušaudyta pirmoji .grupė, pamenu, grįžome į kalė
j imą paimti daugiau pasmerktųjų. Tada Butkevičius man pa
sakė : «štai apsivyniojau ranką, kurią susižeidžiau. Dabar 
galėsiu vėl šaudyti. . . » 

BALKONAS Petras, Adomo sūnus, gimęs 1906 metais, 
Udrijoje, baigęs 2 skyrius pradinės mokyklos, 

yra dirbęs kalėjimo prižiūrėtoj u, budinčiuoju , o vėliau -
kalėj imo sargyibos viršininku. Jis dalyvavo kratose, varLnėj o 

žmones į žudymo vietą, šaudė. Kalėjime provokavo submtuo
sius, iaktyviai išduodaiVo juos okUipanttĮ baudž-iamiesiems or
gianams, kia lėjbmo viršininkui. 

Užuolankos gatvėje Nr. 34 rgyvenantis Antanas Paul avi
čius pK1rodė: 

«Petrą Saulevičių ir Petrą Balkūną pažįstu apie 15 me
tų, o Petras Butkevičius man pažįstamas nuo 1941 mettĮ lie
pos mėnesio . 

110 1941 metų birri.elio mėnesio ldinbau miesto V1ald)~boje 
kelitĮ remontininku. Rug.piūčio piaba,igoje iar rugsėjo prndžio
jc remontavau kelią netoli nuo ka1ėjumo. Vidudienį, apie 14 
val andą, p.amačiau, kaip pro varhtS išvedė aipie 100 žmonių 
būrį ir nuvarė į Vidzgirį. Tarp varovų buvo Petras Saulcvi
čius , Petras Butkevič ius , Juozas Dambrauskas, Broniu. 
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Kuzmickas ir kiti. Tučtuojau iš mi ~ko pasklido kulkosva1 Juoz:as šče<lran s,ka s parodė: 
džių ir šautuvų sa lvės. Gr,įž~ varova i nusived ė kitą grupę «Hitlcrininkaims okUJp avus Al yt ų , iš VytauHškių kaimo 

Netrukus nuėjau dirbti už kilometro nuo kalėjimo, ką atvažiarau į miestą ir, k alėjimo viršininko piavaduotojo Puip
negirdėčiau mirti pasmerldtĮjtĮ žmonių ša uksmtĮ. Tačiau· kos parnginlas, ėmia u di11bli Jrn lėji,me. Prįžiūrėtojo pareigos 
ten girdėjau b.a i.sų triukšmą , šuvius. man žinomos, nes jose dirbau ir anksčiia u, esant Lie,tuvoje 

Noriu pridurti , ka,cl Balkūnas , dirbdamas vyresniuoju ka huiržuazinei santv,arka i. M•a,ne priėmė kalėjimo viršin inkas 
lėjirno pri,žiūrė<toju, su suimtai~iais elgėsi labai grubiai. Ka jonas Mor,kcliūna s . Iš pradžių 3 mėnesius dirbau buhalte-
1944 me:lų J<0vo mėnesį, jlarę, kad turi u ryšį su tarybiniai ri jojc. sąskaitininko etate, vėli a u - prižiūrėtoju. 1942 metų 

partizanais, mane sulaikė ir pasodino 1į ka l ėjimą, Balkūna pabaigoje mane piasikyrė kalėjimo kor,puso viršin inku. 
dainai mane koliojo, pravardžiavo banditu ir kita is biauriai ... Dinbdamas vyresniuoj u prižiūrėtoju, priimdavau su
žodžiais. Kai mano duktė prašydavo pasimatymo su mani imtuosius, juos krėčitau , kontroli av,au ei linių prižiūrėtojLĮ dar-
mi , Bia lkūnas jos neįleisd1aY0.:>1> b~, stebėj au tarnybos eigą , ins1rukta·vau dairbuotojus. 

- 1941 metų birželio pabai,goje mane suėmė ir pasodin . .. MūslĮ korpuse buvo 18 šautuvų ir l pistoletas. Korpu-
! Alytaus kalėj imą, kuria me i šlaikė tris mėnesi us, - paiSa sc prižiOrėtojai budėdavo be ginkltĮ, o aš, kaip vyresnysis, 
liiojo SbakliškitĮ valsčiau s AgripiškitĮ kaimo valslieti,s Jona budėdavau su pistoletu. Sargybiniams išduodavome šau
Zdanavičius . - Kalėjime s,util~dim·au prižiūrėtoją Petrą But turns.» 
kevičių. Mane ir kilus suimtuosius jis kasd ien varydavo Sčcdransko veik lą iliustruoja jį pažinojusiųjų parodymai. 
la,ukus dirbti. Tomis dienomis, kai buvo šaudomi žydai, But onas Eidukynas, gyvenanli.s Pušyno gatvėje Nr. 41, pa
kevičius mū ų kameroje nesirodyda'Vo ir dar,ban nevarydav~ pas:ikojo: 

Langai kiameros, kurioje mane La ikė, buvo užkal ti lent _ Hitlerinės okup1acLjos metu gyvenau Alytuje ir dirbau 
m:s, tačiau pro plyšius burn matyti dalis kiemo. Mes ma wlėjimc monteriu. Sčedranską pažįst u nuo 194 1 metlĮ lie
tėme, kiaip kalėj imo tarnautojai, jtĮ ta rpe ir Butkevičiu s , nu 05 mėnesio. Visą okupacijos l,aiką jis dirbo kalėjime . As 
rengdavo pasmerktuosius, po to mušdami šauluvtĮ buožėmi >ats mačiau, ka ip Sčedranskas su kitais prižit1rė1ojais varė 
nrė į šaudymo vietą. Vieną dieną, kai po masinio ša u<ly~ •uimtuosius į j tĮ šaudymo vietą. Tai buvo, rodos, 1941 metLĮ 
Butkevičius va rė mus į darbą, jis man pareiškė: «Aš tai_ ugs<'io mėnesį. Tada nuvarė ap ie 100- 140 žmonilĮ. Po pus
pat smarkia i mušiau žydus. Ypač gerai teko advokatui Šl ·ia landžio už karii11io miestelio pasįgirdo šūvin i. Su kit,ais 
lanskiui. · .» alydovais Sčedranskas grįžo be tlĮ, kuriuos nusiYarė. Antra 

Sus~pažinkime su dar vienu Alytaus hitlerinio rnrt,Į vedė šaudyt i tarybinius p il.icčius po 3- 4 d iemĮ. T1ada 
buvusiu darbuotoju. ušaudė apie šimtą-šimtą dvidešimt žmonitĮ. Trečią kart0 

SCEDRANSKAS Juozas, Juozo sūnus, gimęs 191 l metais švarė 100-120 žmonių. Mačiau, kaip ščedranskas su kitais 
Prienų rajono Norkūnų kaime. ri ž.iD rėtojai,s i šveidė p1asmenktuosius iš kalėjimo kiemo ir 

Iš Tarybų Lietuvos išvi_i us okupantus, jis bandė sumė,tyt 

savo kruvinus pėdsaikus, tačiau, vietiniams gyvenloja,ms pa 
dedant, ščedranskas iš-aiškintas ir 195 1 metais sulaikyta 
Simno rajono Patrakės kaime. 
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rauge su policininkais bei vokiečitĮ kareiviais nuvarė juos 
mišką ... 

Zemiau pateikiami kitų liudininktĮ parodymai. 
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Jonas ZADEIKA, gyvenantis Zcmaitės gatvėje Nr. 6: 

«Okupacijos metu gyvenau Alytuje ir diribau kalėjimo f 
čeriu . Sčedranskas buvo pirmuoju kalėjimo virš ininko pav 
duoloju. Su kalinia1s jis elgės i labai grubiai, juos m 
Taip pat mačiJau, kaip Sčedran · kas su kitai.s suimtuosi 
vedė šaudyti. Kartą Sčednanskas man paipo.asakojo, kad vi 
nas pasmerktųjų bandė bėgti, tačiau jį paguldęs vi 
šūviu.» 

Pranas CIZI KAS, gyvenantis Kauno gatvėje Nr. 19: 

«ščedr.anskas labai grubi.ai el.gėsi su suimta~si.ai1S. Tai 
patyriau pats, kai 1941 metų birželio-rugpiūčio mėnesį k 
! ėjau už tai, kad Tarybų valdžios metais dirbau Alyta 
mėsos kombinate ūkvedžiu. 

Vieną dieną į mūsų kamerą užėjo Juozas ščedranskas 
pasakė : «Visus komunistus, tarybinitĮ įstaLgŲ darbuotoj 
žydus ir ūkininkų bernus sušaudysime!» 

Kartą, rugsėjo pabaigoje, kai jau buvau pialeistas i-š kai 
jimo, pavakaryje pas mane į namus užėjo kalėjimo prižiūr 

lojas Jonas Dambrauskas, susėdome su juo ant suoliuko pr 
namo fr kialb~jomės. Jis pasakojo, kaip kiartu su š,čedratTisk 
Saulevičium ir kitais šaudė žmones. «Mes net ap,kurtome n 
tų šūvių, - p.asa'kė Dambrauskas, - la Lmė, kad dar m 
duodavo degtinės» . . . » 

Petras MIKUTAV!C!US, gyvenantis Lelijų gatvėje Nr. 9 

«1942 melų balandžio 22 dieną mane suėmė ir piasodi 
į ka lėjimą, iš kurio išleido Tarybinės Armijos lrn ria i. Ma 
kalino už tai, kad mano svainis Pranas Mackeviči us iki Jw3 
dirbo tarybinėje įstaigoje Alytuje. Sčedranską piaž.įstu n 
to3 dienos, kai mane suėmė. Kalinius jis mušė gumine lo 
da ir iš vielų susuktu kančiumb 
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Skel·bi1amiej i dokiumentin iai duomenys rodo, kokius niek
sus telkėsi sau į ba l1ką hirtlerini1nka i. 

Okupacijos metais klai1ku buvo ana1pus ir š iapus kialėjimo 

vartų . * * * 
Hitlerinės okupacijos l aikotarpį primenantys archyviniai 

dokumentai pasakoja, kaip žmogžudžiai hitlerinės okupacijos 
melais pakėlė savo geluoniškas ga,l,va-s visoje apskrityje, net 
tolimiaus iuose jos kampeliuose. 

Pirmosiomis Didž.iojo Tėvy.nės karo dienomis Miroslave 
pasirodė toks,ai Jur,gi1s Tal.a·ndis. Gimęs jis 1907 mebais, Kros
nos va l sčiuj e Gbra i,tės kamrne. Turėdamas 23 metus , Talandis 
pra dėjo dirbti Alytaus policiijos nuova,doje. 1940- 1941 me
tais, p.asi-traukęs iš poHd jos, ėmė ba1tsiuviauti. 

«K.ai tik pasirodė hitlerininllmi ir per radiją išgirdau na
gin imą seniems policiniinikams gnįžti į savo vietas, - parodė 
Jurgis Talandis,- 1941 metų birželio 24 dieną užėmiau Mi • 
roslavo va lsčia us policijos nuovados viršininko postą . Orga
nizavau ginklų rinkimą policininkams ir šauliams apgink-
luoti. Turėjome tiks l ą padėti vokiečių kariuomenei. Birželio 
25 dieną su kitais policininkais suėmiau Miroslave gyvenan
či us tarybinitĮ ir partinių įstaigLĮ darbuotojus. Suėmėme dau
giau kaip l00 žmonitĮ, kurie buvo laikomi kamerose prie 
nuovados. 

1941 metLĮ rugpi ūčio mėnesį vyresnybė mane p:askyrė 
dirbti į J iezno val.sč i1a us pol-iciją. Tuo lai·ku vy•ko žydtĮ iareš
lai. Tame vajuje ta ip pat dalyvavau; suėmėme apie 350 žmo
niLĮ, j1tos l aikėme miestelio sinagogoje. Teko tiesioginiai 
da lyvauti masiniame žyd tĮ šaudyme. Pirmą šaudymo dieną 
<,unaiki nomc daugiau kaip 100 žmonitĮ . Be areštų ir šaudy· 
1110, aš du karius l ydėjau suimtuosius tarybinius p il ieč i us 
į AlyltJ ir Prienus. Dalyvavau suimant lenkus, taip pal sau
~oja1t žmones, laiko1111ts Alytaus bclaisvit! slo\'yklojc. 

Iš mano s11im t 1ĮjtĮ, maždaug 40 žmon itĮ, įloarhĮ, kad jie 
priklm1so KomunisltĮ partijai arba yrn bu,·ę T,arybtĮ \'a ldžio:-. 
ak lyvislais, prislalyl i į A lyttĮ, Ž\'a lg-yba i. Kiek atsimenu, lnr~, 
mano pu s itĮsltĮjų į Alyl11 buvo Simanavič i us iš i\\ ankŪnt! 
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kaimo ir kiti. Išsiunčiamuosius tardžiau aš. Apklausiau dau 
liud in i nkų, j tĮ pavardžių neprisimenu. Prisimenu tik Ka; 
Vailkevičių, _ kuris gyveno J\'lirosla~e i_r, ~ an ya•geiclaujan~ 
d a\'ė melaigmgus parodymus ben~1k del kiekvieno pasmerk. 
lojo. 

Mažeika varė suimtus tarybinius karius, kaip su savo bro
liais mušė Simno komjaunuolius Leipu ncką, Geršadorą ir 
Kopotuchiną , kur iuos vėHau sušaudė.» 

Organizuojant Miroslavo policijos įsta igą, man daug pa 
dė·jo vietinis seniūnas Jonas Rudžianskas, gyvenęs Vankiškią 
kaime.» 

Panašūs Juozo Vituikyno, Jevdokijos S avčenko, Abelio 
Vainšteino ir kitų išliku S!iŲ gyvų liudininkų parodymai. Ma
žeika negailestingai plėšikavo, žudė, ardė Tarybinės Armijos 
da linių telefoninius ryšius ir vykdė kitokius kenkimo darbus. 

Neka ltų žmonių krauju suleptos ir rankos Kazio Pango 
nio, gimusio 1909 metais, Alytaus valsči aus .Miklūsėnų kai 
me. Jis, priklausęs j aunalietuvių ir šaulių organizacijom~ 
da r prieš Didįjį Tėvynės karąjsijungė į nelegalią or,ganiza, 
ciją, kurios tikslas buvo kenkti Tarybų valdžiai. Kazys Pan
gonis 1945 metų kovo l O dieną papasakojo: 

« ... Prasidėjus karui, susirinkome prie valsčiaus valdy
bos pastalo. Girininkijoje dirbęs Aleksas žukas atnešė bur• 
žuazinės Lietuvos vėliavą, kurią iškabinome prie valdybo 
pastato ... Birželio 29 dieną policijos viršininkas Stepona
vičius įteikė man šautuvą ir pasiūlė saugoti suimtuosius -
tarybinių bei partinių organizacijų aktyvistus ... Miške ui 
Nemuno aš su kitais policininkais suradau besislapstant' 
pilietį Rauną ,su šeima; šeimos narius suėmėme ir, nuvarę· 
Birštoną, sukišome i kalėjimą .. ·" 

Pangonis nenutraukė savo pragaištingos a ntili a udinė 
veiklos per visą hitlerinės okupacijos laikotarpį. 

Simne liūdnai pagarsėjo buožė Petras Mažeika, gimęs 
1912 metais Simno valsčiaus Skiturių kaime. Li udininkas 
Pranas Dainauskas 1944 metų rugsėjo 28 dieną pažymėjo: 

'< Buržuazinio režimo melais Mažoika buvo šaulys. Į Ta· 
rybų Lietuvą įsiverius hitlerininkams, jis įstojo į gink l uotą 
banditinį būrį. 1941 melų birželio mėnesio pabaigoje Ma
frika kartu su policininku Vytautu Slušinskiu suėmė mc1nt' 
ir pc1sodino Simno kalėjiman. Maždka taip pat suomi> ukl} · 
vistą Antaną Griškonį iš Pasimnio kaimo, su kuriuo vėl i11 u 
l, .... .. , •• ,.: ,l:, !,~ .. \ .t ~ ... ::,,,rr,n.nli.C'! lr(llf..,iit"t"1t) M ,-1„J'nt l,ri „1,, .. , ... : # ! , 

Savo parodymuose Ypatingajai komisijai hitlerininktį 

žvėriškumams tirti Simno miestelio ir Skovagalių kaimo gy
ventojai Vacys Cepukas, Pranas Makauskas, Alfonsas Juš
kauskas ir kiti pasakoja apie visus buržuazinių nacionalishį 
žvėriškumus buvusiame Simno valsčiuj e. Jau 1941 mehĮ 
birželio 22 dieną čia susikūrė vieti n i LĮ buožių, buvusių poli
cininkų valdžia. Pareigomi,s buvo pasiskirs tyta ta ip: 
P. Strempickas - komendant ais, VI. Dainauskas - jo pava
duotojas, V. Zadeikia - v-iršait.is, S. VaHkus - policijos vir
šininkas, 1\il. Pranckevičius - saugumo viršininkas. Liepo:i 
5-osios naktį ant kapinių jų iniciatyva sušaudyta pirmoji 
grupė žmonitĮ. Ir šiame ned.iideliame miestelyje žmonės mirė 
beveik kasdien. Kalesnykų miške mas iniai buvo žudomi žy
da i. Apie tuos baisius įvykius pasakoja vietinių 1gyventoj tĮ 
Alekso Butėno , Antano Giedrničio, Juliaus Uberto, kuni,go 
Prnno Lingio ir kitų parodymai. 

StakliškiLĮ va lsčiuje sia utė buržuazi,nės kariuomenės kari
ninko Juozo Beliūno vadovaujamoji baltaraiščiLĮ .gauja. štai 
vieni aktyvia usiLĮjtĮ jos da lyvių: Zigmas Butkevičius, gimęs 

l 905 metais PikelionitĮ kaime; Juozas Germanavičius , gimęs 

1899 mctajs Gripiškių kaime; Adomas Bandarevič ius, gimęs 
1892 metais Stakliškėse; Pranas Braziukaitis, gimęs 1907 
melais Pa,krovLĮ kaime; Juozas Kerdokas, gimęs 1904 metab 
Bud tĮ ka ime. Archyviniai duomenys rodo, kad, jiems daly
vaujant, okupacijos metu Sta kliškių miestelyje ir valsčiuj e 

nužudyta apie 700 ž.mon ių. Nuo buržuazinių naciona list LĮ 

rankos žuvo paruošų kontoros darbuotojas Jonas Kaminskas; 
1. .•• • 



džių n deir a išdūmė paskui sarn danbda\·ius. Daibar Ju 
Beliūnas gyvena JAV, Benld Illinois, BOKS 98. ozai 

eirijų aipyl i nkių gyventoja i dar pri,s imena lokį tauti . 
ką ir šaulių būrio rnidą Joną Rėklį, gimusį 1904 metais n;": 
liškėly1e ir dir,busį Roč~ių pna1dinės mokyklos vedėju. Seir'~ 
miestelio gywentojas Jonas Ba licmis parei,š:kė: IJ~ 

- . ~it_ler~ės_ okup!_ci.jos m~tais Rė~lys dažnai važin~, 
su polt1c1mn~a1s J Ų masina, turėJ o ginkil ą. Jo organizuojiamo. 
se i šgertuvėse da,lyvaudavo polici.niruk,ai, ž.a ndiarmerijos i 
gestaipo danbuotajai. Dalyvaujant Rė!kliui, hitlerininka-i teisi 
komunistus Juozą Stuoką, Vl adą Zenką , V+ncą ir Antan 
Balionius, - iš riso l l žmonių, kuriuos netrukus sušaudė 

Zemiau pateiikiamas archyruose sa ugomo rnšto, J . Rėkli 

rašyto oku-padjos metais, nuorašas. 

Seirijų valsčiaus viršaičiui 

Bolševikų okupacijos metu mano mokyklos rajono k 
kurie gy\·entoja i ruošė ir pl ati'no prieš bolševikus nuhe~pt 
atsišaukimus, darė nelegalius susirinkimus, ra,gino kitus n 
klausyti bolševiikų valdžios pa rėdymų, o užėjus vokiečių ka 
riuomenei, jai visokeriopai padėjo: gian.idė bolševikus ir ju 
pristatinėjo Ročkių k. esanči am kariuomenės daliniui. 1i 
bu\·o tikri lieturia i - partizanai, su kuria is man -teko dirb 
visą okupacijos metą . 

Cia duodu pačių .aktyviausių asmenų sąrašą: 

l) .\1asionis Jurgis, gyv. Ročkių km. 
2) Grušauskas Vladas, ,, 
3) Jurčukonis Pranas, 

" 
4) .Matonis Juozas, 
5) Radzevičius Juozas, 

" 
6) Vikertas Vinca,, , 
7) .\'evulis Vincas, 

) Kundrotas Antana", 
9) Vekteris " 
Kadangi jie, koYodami su bolsevikų okupacine k • 
· 'k • , . anuom nt, nz1 avo savo tr savo setmLĮ gyvybe todėl ska ·t 

' 1 au vis 
3..., 

t eisin,gą a.Lpi,ldą, kad jie gautų pirkti buv. žydtĮ daiktų kaip 
partizamii, nes iš tikrųjų jie toki ir buvo. 

Pra§u u šiuo reikalu duoti rei•kiamą parėdymą. 

(ipa s.) ! . REKLYS 
Buv. Ročkių pr. m-los vedė-jias. 

Alovės n1l sčiujc šaulius ir kitas p.adugnes būrė eigulys 
Kazys Reikl aitis. Su esesi·ninikai,s K. Reklaitis d.alyvavo ma· 
siniuose tarybinių žmonių ia reštuose, žu.dynėse. Panaši tĮ par
s idavėliitĮ buvo ir kituose va l,sčiuose bei apylinkėse; 3\ytiški ,11 
juos prisimerna . . . 

Jonas Borevičius , gimęs 1914 metais Al ytuje, fašislinėa 
okupadjos pradžioje buvo Alytaus «Smogi,kų» ,būrio va1du ir 
p risidėjo prie buržuazinių naciona listų vykdomų kruvinq 
d a rbtĮ. Borevi čius , baigęs smetoninės kariuomenės aspi
rantų XI l a i dą , gerai paiinojo visą «eli1ą», be.ndradarbi,an:
su jo atstova is. Vėliau, i šsikėlęs i Butrimonis, J. Borevičius 
artimai bičiu liavo su savo draugu Leonardu Kasperskiu-Kas
periūnu, buvus-iu policijos viršininku. Stai Borevičiaus p;a 
sa•kojima•s apie KaSiperskį: 

«Leonas Ka.siperski,s-Kias.periūrnas, buržu az.inės kariuome
nės majoro sūnus, ba~gė Jėzuitųgimnaziją Kaune, o vėliau -
karo mok)nkl ą ir buvo pasikirbas į gusarų ,pllilką. Gy.dy,damasis 
li goninėj e, Kasperskis suviliojo vieną medicinos seserį ir bu
vo priverstas ją vest i, nes pastaroji turėjo giminitĮ aukšto 
rango karininktĮ tarpe. Kasperskį perkėlė į 2-ąjį u lomĮ pulką 
Alytuje. Jis mėgo tr i ukšmingą gyvenimą. Tnankydamasi,s po 
Lietuvą, paviiliojo nepil'll'ametę TelšitĮ apskrities karo komen
danfo dukterį ir su j,a Kaune buvo sugautas. Už lta i buvo iš
mestas iš k a r ininkų tarpo ir pateko į karo ka lėjimą. Išėj ęs 
iš ka lėjimo , mokėsi techni1kos. Pra.gyvenimo šri ltinį su idrirė 
ištvirkaud,amas su ri ukšttĮ p.a reigūmĮ žmonomi,s. 

Vėli a u Kas.perskis tarnavo Kauno sunkiųjų clarbtĮ kalė
j ime, Vilniaus miesto savi\'a ldybėje, Aly.tnus skePClyklo jt' 
ir t. t. Pasirodžius vokieči ams Varėnos aipyl inkėse, jis pa;j. 
ske lbė «sukil ėlių» vadu, gaudė t arybinių įsl a i1gtĮ cl ar,buotojm 
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ir išduodavo juo okupantams. Kasperskis pats nušovė «7. .e 
maiti jos» l entpiūvės direktorių. 

TapQs Butrimoni LĮ policijos nuovados viršininku, Ka 
perskis pirmiausia surinko neturtingus žyd-us ir pasiuntė juo 
į Alytų sušaudyti; turUnguosius laikinai pasil iko ir plėšė l 
jų turtą. Tokiiu būdu prisirinko apie 6 .kg aukso, įs igijo vcrtin 
gus baldus, rūbus ir t. t. Tik po to pri s tatė į Alytaus Vidzgi 
ir turt inguosius, liesa, d a l į jų suša udė vietoje, Butrimoni 
l ·a pinėse. 

l va lsčių atvažiuoj,anliems poLicijos bei ža ndarmerij 
viršininkams keldavo orgijas, svečius aprūpindavo visoki 
mis gėrybėmis. 2inau, kad apskrities policijos vadui }(ras 
n ickui -Krosniūnui davė m1ksinį l a i k rodį ir odinį pa l tą. Vals 
čia us policijos viršininkas su savo sėbraiis pricvartaudav 
žydes mer,ginas. 

Hgainiui ,I(aspcrs kis Bulrimonyse tapo ir kooperalyv 
pirmininku. Aš padėj au jam eiti šias pareigas. 

Kasperskis drauge su vokiečiu Em<J nuebiu Kopu, Ren 
leino generaliniu sekretoriumi majoru Muiingu ir buvusi 
sunkiųjų darbų ka l ėjimo l,1 rnauloju JZuči1 1 Kauno senamies 
tyje jsteigė sacharino f abnikėlį, kuris, kai prisligd a vo ia l iav 
sacharinui, gamindavo muil ą. Tarp kitko, Emanuelis Kopas 
mokąs l enkų kalbą, Kaune atsirado 1rnskutiniaisiais Smeto 
n(Js vi~patavimo meta is, pas iLĮslas į Lietu vą $nipinėj i mo 

tikslais. La isvės alėjoje !\'r. 3 jis tu rėjo siuvyk l ą . 

... VWau Kasperskį toms pačioms pareigoms perkė l ė 

Biršton~. 14 Butrimon ių jo turtą vežė 14 d vi kinkių vei inILĮ . 
Kasporskis-Kasperiunas iš bėgo su voki •ciais ir dauM gy, 

r1•na Kanadoj1•. 

I Hšistinic1ms terrJrhli:J ms di del ę pagr1IIJ ~Į l1·ikė j1Į slalyli· 
ni11i vidini·s va ldži<J-, .itslrJVtd - vi r4,,Jifod ir scni unai, kuriLĮ 
JIC;stu„ uf.ėmė buozi•<,, IJL1·: c.: 4a uliai, l,:111linink,ii . Toms part i• 
goms jų niekas ncrinko; vir~c:1ičiw, ir scniun u'> !,kyrė okupan• 
tai arba į Si:JVO scnas vicli:J c; !,U~rįfo !,mctoniniai v<.1 ld ininkai. 

31! 

Vi rša iči ai ir seniūnai stengės i padė li vokicčiLĮ kariuome
nės dali niams: varė imones taisyti kelius, rūpinos i produktų 
rekvizavirmu okupantams, gaudė ,gyventojus ir siuntė juo'.-> 
darbams į rreichą, padėjo mobilizuoti kariuomenę, fronte 
esantiems kareiviams ri-nko šiltus drabužius ir L t. JLĮ vtik• 
lo · sritis tuo toli gražu ne5iba igė. Labai daug seniūnų ir vir 
~a ič i LĮ buvo hitl erinės žv,d,gybos .<1gentais, vokii ečiams iš
duodavo komunistus, ta rybin i LĮ įstarLgŲ darbuotojus, iydus, o 
v(•liau tarybinius partizanus ir juos globoj a nčius v1ietinius 
gyventoj us. Seniūnai ir v i rša ič i a i aktyviai pasire iškė suiman t 
ir ma '.,i ni aii žudant neka ltus zmones. 

Buvc;,s seniūnas Stasys Gavelis, gimęs ir gyvenęs Alytau 
vi! l sči,a us Panemunės kaime, 1944 rmetais rugpiū6io 18 dicrn1 
p;.irodi•: 

11Sc11iūno pareigas ėj a u nuo pirmtĮjų okupacijos diemĮ . 

~trapia i vykdžiau v,isus okupaci nės valdžios nurodymus , ži
nodamas, kad dirbu jų naudai. 194 1 .metų liepos mėnesį oku
pacinei valdžia i išdaviau tris žmones, kunie buvo dirbę tary
b i nėse įs taigose. Daviau saugumui s utikimą bendr,adarbiauli, 
ir už tai regu liariai atsiska.ity,davau. 1941 mcttĮ vasa rą, kartu 
..,u šauli ais Petru Baranausku ir Antanu Antanavi6iumi, Pa
n 1111unės kaime areštavau ir perdaviau Alytaus saugumo po
li cijai Stasį Tarkauską, Moticj tĮ Ti!rka uską, Sta sį Rožanską 

ir Anta ną Urbonavičitp 
š tai huvusio seniūno Bernardo Vadeikos, ,gimusio ir gy

Vf•nusfo DaugLĮ va l sči a us C i ž i umĮ ,kaime, veikla. Dar prieš 
Didįjį Tėvynės kar,Į Bernard as Yadeika įstojo į nel ega li ą c1n 
tila rybinc «Gelc0inio vil ko» organiza ciją , pa,skui - į «Ak
lyvi sl tĮ fron tą» . Pirmomis okupacijos dienomis Vadeika 
lra nk(į') i po seniūniją, tcro11i zavo gyventojus, lupo iš jtĮ 

rr icvolcs ir mokesčius okupantams. 1943 metLĮ pabai,goje 
<,r•ni ūna s Yadcika ėmė vadovr1uli liitlcrininktĮ organizuo
ta m vadinamajam savisaugos būriu i , kurio tikslas buvo ko
voti prJcš tarybinius partiza nus. TLĮ pačitĮ metLĮ gruodžio 
l '.3 di cn/Į jis aps upo Cižiūnų kaimą, norėdamas sugauti tary
bini11s partizanus, ir vieną patrioU1 nužudė. 



- Va,dei1ka nuo.Iat gaudė vidinius gyventoju,s darba 
Vokietiją,- pasakoja L. Ba.gdžius,- į ka torgą jis buvoms 
. t . pa smn ęs 1r mane ... 

orėicLami suS1idaryti pilnesn į raizdą, ką okupantai ri 
kosi S!avo p1arankii111iais ir kas jiems su entuziazmu pri,tari 
gr,įž.ki,me į to pa1ties V.a<leikos p r.aeitį. DaugLĮ gyventoja Mar 
celė Bie'\linskienė pi81sakė: 

- Seniūnaudamas smetoninio režimo meta is, Vadei 
polici jai išduodal\lo revoliucionierius-1pogrindininkus. J 
isikundė ir Antaną Sav1ioką, kurį pol idninka i laha,i sumu 
Vėl iiau Savickas mirė. 

Viktoras Dabrovolskis ,pa,pildo Ma rcelės Bielinskienės p 
rodymą ir p:ažymi, kiad Va,dei1ka policijai išdavė ir padėj 

suimti taip pat Kazį Ba lčiūną, Joną Prqkapą ir kitus. 
- l 935 meha,is,-piri•simena Jornas Prokap.as,- Suva-Ik' 

jos ir Dzū,kijos val stieoių suki limo melu, Vacleilka ka1p įma 

nydamas malšino Dauguose streikuoj anči us va lsti ečius . Ji 
arešt•avo ,ir mane. Drauge su ,polidninka·Ls Va,dei,kia kal ėjirn 

ha1ba,i mušė Ant1aną Savh,ką, Jul ių Lučinską, mane . . . 
Panašus ir Petro Jonio, .gimusio Daugų val1Sčiiaus Sa 

kon ių kaime, kehas. Petras Jonis 1940 metų pabiai.goje tai 
pa,t įstojo į «Geležinio vi,\,ko» organi zaci1 ą , kurios tiksla 
buvo kenkti Tarybų valdžiai, sugrąž.i111ti Lietuvoje burfoazi 
nį rež.imą. Joni,s iškiilo i'ki Daugų VJa l sčiu je veikusjos anti 
liiau<linės «Geležinio vil,ko» organizacijos ·va,cleivos. Zemja 
duodama ištrauka iš Petro Jonio kvotos (1947 metų kov 
l O d ieną) protokolo: 

«Klausimas: Jums pateikiamas dokumentas (originalas 
su j ūsų ir Blažio parašais -

«Gerbiamas ponas Simeliukas! 
PapUdant mūsų iaiktyvi,stų sąrašą Nr. 7 prašom v ;-· 

nių skyrių ,papildyti se~ančiiai s asmenimis_ e ez 
Kris levi.čiu•s Viktoras, 
Dirsė Bernardas, 
Simel ė Petras ir 
Kašeta Juozas. 

~o 

Aukščiiau JšvardintJems asmenims prašome išr,ašyti 1:ai

kinus Hudij,iimus. 
Pagrindas: Vežion ių skyri aus vado pareiškimas. 

(pas. ) P. Jonis, (pas. ) J. Blažys, 
buvęs apygardos vadovas buvęs kuopos vadas.» 

Atsakymas: Man pateiktas dokumento originalas apie 
4 minėhĮjų asmenų pri ska itymą prie sąrašo Nr. 7 VežionitĮ 
skyriuje tikrai pasirašytas mano ir Blažio. š iuo dokumentu 
aš prašiau Myiha us :aipskr,it ieis naciona l kstinės or.ganiz.acijos 
via dą Sime\,iuką i,šrašy,ti «Aikty,vistų są,j ull!gos» narių laiki 
nus liudiij imus minėti001s aS1TTienims. Ta'i ,buvo apie 1941 me-
1ų pa.bai1gą, kiai aš jau di,nbau Daugų valsčiaus v,irša i1čiu ; 

piasinašiau šį dokumentą kaiip buvęs «Geležinio v,ilko» Dau.gų 

aipy,gardos vadovias. 
Klausimas: Jums pateikiamas originalas dokumento, da

tuoto 1941 m. l apkri či o 28 d., kuriame sakoma: 
«.Kovai su žydLĮ-ikomuni,stine sant,varka 1940 m . laipkri

č io 17 d. Daugų iapyg,andoje į•stehgta or,ganizad ja ir p1aw1-
diniia : «Ge;lež,i.nio v;il,ko» U etuv,os partizanai.» 

.. . Prasidėj us karui, vi,si partiz.a.nai aktyvi,ai da'lyvavo 
veilksmuose Vokietijos n:au,d,ai. 

(·pas.) J. Blažys (ipaG.) P. Jonis 

Koki,a,m liikslui šis dokumentas rašytas? 
Atsakymas: Su pateiktuoju dokumentu aš susipažinau 

ir savo parašą p1atv,irtinu. Ko~iam tikislui rašytas ši•s doku
menta,s, dalbar nepri,siimenu.» 

Prie ttĮ p ačių doJmmenti.1, dema,skuojančių ,antili1audin~ 
nacionali,sttĮ vei·kl ą yra i·r šis: 

«lšrašias iš vei kėjų prieš komunizmą Vežion,ių kaime 
s;irnšo. 

Nr. 5 - grandinis Milius Balys - Skyrius* di rbo są

žiningai, drausmingai, konspiratyviai . Mes priklausėme Sa
konitĮ kuopai .» 

• Skyrius, kuriam vadovavo .M,i lius (Red. pastaba). 
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Stai ištraukos ir iš buvu io Jiezno va l sčiaus • • v1rsai'· 
Jurgio Randžio parodym1r e, 

« ... Mane iškvietė Alytaus apskrities viršininkas A 
liauskas ir instruktavo, kaip dalyti suimtųjų ir nužud t 

1
~ 

žmoni tĮ turtą . y ŲJ 
Visas turtas buvo sukraut<1s keturiuose namuose. Emė 

pardav i n ėti jį. Sau pasi ėmi a u lovą, m a tracą, veidrodt 
šešias kėdes . 1 

Gyvenamuosius namus ir žemę perdaviau daugiausi 
šauliams, aktyvi ausiai dalyvavusiems masiniame gyventoj 
šaudyme: 

Katinui daviau 12 ha, gyven amąjį namą ir kilus pasta 
tus, 2 arklius, 3 karves; 

Babiliui - 22 ha, trobesius, 2 arkl ius, 4 karves, žemė 
ūkio i nventorių ; 

Valatkai Juozui - 19 ha, trobesius, 2 arklius, 3 kar 
ves ir t. t. 

Sau pas i ėmi au ka rvę , pr ikl a usiu sią sušaudytai J. Gor 
dono šeimai (Gordon ienę ir kel et ą jos va ikų nušovėme, pat 
Gordonas pabėgo) .» 

Tokia buvo vi rš a i či tĮ ir seni ūnų veikla h itl er i nės okupa 
cijos metais. Cia pa tei kėme tik keletą faktų. Okupantai sa 
vo samdiniams sudarė puikias są lygas pragaištingam j 
žvėri škumui pasireikšti , skatino budelius žudomųjų žmoni 
turtais, kortelėmis degtinei ga uti ir l. t. 

Okupantų ir buržuazin ių naciona l i stų žvėri škuma i kė 
visuotinę darbo žmonių neapykantą bei pagiežą išsigim· 
liams ir perėjūnams. Li audies rūstybė brendo. 

Iš rytų pusės artėjo Tarybi nė Armij a, nešdama nuniok 
tam, iškamuotam kraštui i šva davimą ir l a isvę . 

Hitlerininkai traukės i į savo l i zdą , o buržuazini ai 
cionalistai, bijodami li,llldies keršto, gėd inga i spruko 
kam papuol ė . . . 

KRUVIN I PASALONAI 

Didysis Tėvynės karas ir hitlerinė okupacij a paliko 
skaudžias žaizdas, o ginkluotos buržuazinių nac iona l istų 
gaujos, besivalkiojusios pokario laikotarpio naktimis, tas 
žaizdas dar labiau pagilino. 

Vykdydami generalinį nacistinį pasaulio t autų naikini
mo planą , hitlerininkai pagaliau pajuto artėj antį savo kra
chą . Istorijos barometras rodė artėjanči ą neišvengi amą fa. 
šistų kap i tu l i aci j ą. Pergalingųjų Tarybinės Armijos dalinių 
genami, vokiečiai Tarybų Lietuvos teritorijoje paliko paslėp

tus ginklą sandėlius . Tai jie darė sąmoningai, norėdami 
kenkti užnugariui, demoralizuoti vietos gyventojus. 

Mirties agonijoje atsidūręs priešas, netrukus ėmė siun
tinėti diversantus, faš ist i nės žvalgybos užverbuotus šnipus, 
turinčiu s gi nklų slėpimo vietą schemas. Prie šių prisi jun
gė nesuspėj ę išbėgti su «kovotoj ais už nauj ą Europą» hit
lcr ininkLĮ parankiniai - visokie policininkai, seniūnai , buo
žės , kitokie tautos išdavikai, avantiūr ista i. Ypatingai jiem:, 
buvo paranki pietinė Tarybų Uetuvos dalis, miškingoji Dzū

kija. Bijodami dienos šviesos, jie naktimis iš pasalą įvai
riausiomis pr iemonėmis stengėsi pakenkti atgimstančiam 

kraštui. Banditai vykdė priešo žvalgybos pavedimus, šnipi-
nėjo, žvėriška i žudė nekaltus žmones, liejo ramaus gyvenimo 
ir taikios kūrybos ištroškusių gyventojų krauj ą . 
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liepė parašyti Tarybinėje Armijoje tarnaujančiam žent • 
kad tas pabėgtų iš kariuomenės ir namo grįžtų būtinai ui, 
ginklu. Baisi buvo ta birželio nakti kurią šeimos na _su 

. . . ' rta1 
s lepi a nuo aklojo tevo, tuo metu gulėjusio ligoninėje. 

Truncienė nebaigė poterių . . . Pal angėje šmėkšte lėjo š . 
šėliai. Staiga pasibeldė: e 

- Įleiskit, tai aš,- išgirdo Marij a pažįstamą kaimyn 
Broniaus Truncės balsą . 0 

Tačia~ tas_ balsas buvo žiaurus, grasinantis. zinojo, 
kad Bromus ginkluotas su banditais trankos i. Bet vis dėlto 
kaimynas, ir bendrapavardis, nors negimi nė. Virpančiomis 
rankomis šeimininkė atstūmė velkę. 

- Ziburio nežiebk,- pasakė įėjęs kaimynas.- duok pie
no. O, rankoje rožančius! Tai ką, mes kokie velniai? 

Bronius su nepažįstamu bendrakelioniu godžia i gėrė pie-
ną ir žvalgėsi po trobą. 

- Kur Paulys? 
- Kluone miega,- atsakė Truncienė . 

- O žentas negrįžta iš kariuomenės? Ką? Ei me pas 
Paulį, noriu šnekte l ėti .. . 

Truncienė pažadino savo vyrą ir padėjo jam nulipti nuo 
šalin ės. 

- Kaimynai užsuko, Povilėli. . . Pakalbėti nori. 
. ~ų ~risirinko daug, ir visi pažįst ami. Cia ir Ignas Trun

ce, 1r S1dlausko Vikcius, ir Adomas Pl alūkis iš RimėmĮ . 
- Cik balsus išskiriu,- murmėjo dzūkų tarme Povi

las,- o nė vieno nematau .. . Sunku neregiui - nieko, vi
sai nieko nematau - nei s aulės, nei javo, nei medži tĮ ... 

- Greit ir negirdėsi! - rikte lėjo Vladas Truncė, stam· 
bus Dvarčėnų kaimo ūkin i nkas . 

Trakš telėjo šautuvų užraktai. Marija Truncienė apka
bino vyrą . Kraupiai pokštelėjo du šūviai. Duslus aidas 
nugarmėjo per visą Dvarčėnų kaimą , nubann"avo ežero 
vilnimis. 

0 

- Boba, atrodo, gatava,- sušvokštė pasilenk~s Sid· 
lauskas,- senis dar kruta . .. 
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Pistoleto šūvis į smilkinį nutraukė paskutinę Povilo 

Truncės gyvenimo giją . 
.. . .Marija Truncienė, gulinti kraujo klane, pajuto, kad 

ji dar gyva ir kad žmogžudžiai jau nuėjo. Ji šliaužė, kabin
damasi stingstančiais pirštais už žemės. Tačiau, pasiekusi 
avietyną , susmuko. Ten, prašvitus, vaikai ją ir rado. 

* * * 

Bronė Tilkev ičiūlė atbėgo anksti rytą. Ji pasikvietė Ve
roniką Griškienę ir pašnibždomis pasakojo: 

- Naktį pas mus buvo banditai. Sakė, senių Griškq 
laukia prastas likimas. Už ką? Už tai, kad vienas sūnus 
tarnauja Tarybinėje Armijoje, kitas dirba Alytuje, įstaigoje, 
o dvi dukterys komj aunuolės. Pasisaugokite, močiute .. . 

- Na jau, na jau ... Vaikai vaikais, bet aš? - dvylikos 
vaikų motina liūdnai šyptelėjo . .. - Visą gyvenimą niekam 
kelio neperėjau . Kaip čia dabar - aštuoni mažylėliai. .. 

- O mane štai,- Bronė atsmaukė skarelę ir parodė pli
ką galvą,- mane nukirpo. Už tai, kad pas jus užeinu, su ju
mis draugauju ... 

Griškienė pasitarė su vyru, ką daryti. Jie žinojo, kad 
įsiutę apylinkės buožės ir buvę hitleriniai policininkai iš 
pasalų žudo nekaltus žmones. Reikia pasisaugoti. 

- Aš nėščia,- pasakė Veronika,- ir niekur iš namlĮ 

neisiu. Nesitrauksiu nuo vaikų. Kas bus, tas . .. O tu - pa
sisaugok, namie nemiegok. 

Petras Griška įsitaisė guolį ant tvarto; kluonan nėjo, 

nes visiems žinoma, kad vyrai vasarą miega daugiausia 
kluonuose, ant šviežio šieno. 

- Po velnitĮ,- gulėdamas sva rstė Griška,- va gyve
nimas jau eina į pabaigą, o ką aš gero mačiau? .. Tėvas pa
liko tris hektarus paežerės liūno, še ir aš ūkininkas ! Dir
bau «zimagoru» - kasiau griovius, kirtau mišką, mėžiau 
pas buožes mėšlą, gaudžiau žuvį. lr kas iš to? Galas su 
galu vistiek nesuėjo. O dabar atsigriebti galima, valdžia 
padeda. Gyvenimas pagaliau a tėjo, nors pavėluotai, bet 

4 Utsal<. Nr . 1009 ◄9 



atėjo. Duoda žemės, gyvulių, sėklos, padeda dirbti. Ir nie
kas neuj a, nestumdo. Aišku, nepatinka tokia tvarka tiems, 
kurie vakar ponavo, senų laikų jie nori, parazitai! Palaukit! 
Gal greit susikurs kolūkiai, kaip Rusijoje. Neturės kur ding. 
li visokie buožvaikiai, neturės paramos. O mes dar pagy. 
vensime ... 

aklis praėjo ramiai. Sekantį vakarą Griška ant tvarlo 
nus i nešė kirvį ir šakę su pačiu ilgiausiu kotu. 

- Pabandys koks nors banditėlis lipti - nusnieigsiu 
gyvatę! - murmėjo, taisydamasis guolį. 

Bet ir antroji naktis buvo rami. Praėjo trečia , ketvirta. 
Tači au banditai atėjo. Atsliuogė pači ame šeštadienio vi
durnaktyje. 

Petras Griška, tvirtai spausdamas šakės kotą, pripuolė 

prie langelio, pro kurį buvo matyti viskas, kaip ant delno. 
O, jų daug, tų banditų! Kai kurie pažįstami. Antai pravėrė 
kluono duris ir šaukia: 

- Griška, kelk! Sūnus iš Alytaus parvažiavo! 
- Rupūžės,- tyl iai nusikeikė Griška. 
Kili beldėsi į trobos duris. Neprašytiems «sveč i ams» nie

kas neskubėjo jų atidaryti. Tada banditai i šlaužė duris ir 
įsmuko į vidų. Kiti šniukštinėjo po sodyb ą. 

Kambaryje driokstelėj o šūv i s. 

- Vaikus, žmoną i šgąsd i ns , o ji, vargšė , p adėty,- su• 
virp ėj o Griška. 

Paskui buvo tylu, ramu. Troboje buv~ banditai i šėjo, 

kaiką išsinešdami. Toliau viskas vyko žaibiškai : sugriau
dėjo į kluoną ir tva r tą mestų granatų sprogimai, švystelėjo 
viską ryjantys ugnies liežuviai. Sužeistas, apsvilintas Pet• 
ras Griška nušoko nuo tvarto ir suriko: 

- Laikykite! Banditai! 
Klaikus lai buvo riksmas, ga l slipresni c; už sprogdina

mos geležies ai dą. Naktin iai galvažudži ai, vorcle trauk~ 
sodybos keliuku, pasileido bč:gti. 

.. . Iš susirinkimo, kuris vyko miestelyje, pamačiusi os 
gai 5rą , namo p a rbėgo Bronė ir Marytė . DegančitĮ trobesių 
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apšviestame kieme jos rado p_rie motinos. l_a~o~o suklupusį 
tėvą. Motinos kūnas buvo sup1 austytas peil1a1s 1r subadyta~ 
durtuvais. Greta gulėjo sunkiai sužeistas šešerių metų bro
liukas Kęstutis , kurį, pr i s ispaudusį prie motinos krūtinės , 

palietė ta pati žmogžudžio kulka. 

* * * 

Veronikai Jagelav ičienei, šeštą dešimtį metų baigian
či a i moteriškei, sunku kalbėti, nes į jos sprandą buržuazi
nio nacionalisto paleista sprogstamoji kulka perkirto nervą. 
sudraskė žandikaulį ir sužalojo veidą. 

Su vyru ir t rimis sūnumis kitados Jagel avičienė gyven.1 
Būdos kaime, tuoj už Melnyčėlės. Jų penkių hektan1 ūkelis 
buvo prisišliej~s prie Rodžios dvaro, kurį valdė ponas Va~i
liauskas. Praūžus frontui, Jagel av i čių pašaukė į valsčių 

ir pasakė : . 
- Pono Vasiliausko, kaip žinai, nėra . Daugiau nerei-

kės eiti dvaran uždarbiauti. Kiek nori žemės? 
- Jei galima, prašyčiau trejeto hektanĮ . . . 
- Imk ir dirbk į sveikatą. 

Džiaugsmui, laimei, atrodė, nebus ribLĮ. ~žderė_j o pu_i
kus pirmasis derlius. Neatsikvėpdamas Karolis vare rugnĮ 
lauke dvigubas pradalges ir vis džiaugės i : . 

- Kaip mūras , kaip mūras - tik lu, Veromk, pažiū

rėk! .. 
Pasikaišiusi sijoną, Veronika atsitiesė ir ilgai negalėjo 

atplėšti žvilgsnio nuo saulėj e banguojančios j avtĮ }ūros. . . 
Dvylikametis Valentinas, prisikrovęs knygtĮv• (JIS. ruošes1 

stoti į .gimnaziją), ganė karves, o pats maz~aus_ias, aš
luoncritĮ mettĮ Jonukas, kruopšči? i rin_ko ~ukr1lus_1_as va'.· 
pas. Vyresniojo, Juozo, nebuvo. Jis - liaudie~ gyn~}3_s. _Dl·! 
jo darbo iš pradžilĮ molina abejojo, bet lcvas 1ss1re1ške 
trnmpai : . . 

- Reikia. Juozas saugo mus ir tokius kaip mes. 
Naklį į .l agel av ičiaus namus įsiveržė bandi tai. 
- Klaupkilc! - įsakė jie. 
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Tratėjo šū\·iai. 

Brėkštant Veronika iš kraujo klano pakėlė per • 
kt. V• 1 . l A k . vien~ na Į prazt us1ą ga vą. p va1lusi ji atsirėmė į sien . 

ėjo, prisilaikydama abiem rankom jos. Siena buvo lią 1
.r 

t vk t . . b. . b pn1, ap a~ y a JOS vyro, JOS a teJų erniukų smegenimis ,r 
krauJu . 

. . . Vilnis gena vilnį gėlame Daugų ežere. šnara vis 
paežere nusidriekę tankūs meldynai. Daug jie matė, girdė · a 
daug turi ką papasakoti. . . JO, 

M~~ prisimi~_ėme tris šiu~pius atsitikimus šio ežero pa
kra~teJe: Dvarcenų, Daugų Ir Būdos kaimuose. Jie įvyko 
194.:> metų rugpiūčio 4- 5-sios naktį. Mirtis tą naktį padvel
kė \'isa didelio Daugų ežero pakrante: Arčiūnuose nužudy
tas Juozas Keršys su dukterimi, Būdoje - Elena Smigels
kienė ir jos duktė, Griciūnuose - Jonas Degutis ir Pranas 
Bakšys, Tamašayoje - Marija Katlauskienė su dukterimi 
Užukalniuose - Stasys Roskimas ir Pranas Narkevičius s~ 
sūnumi, Pavarčiuose -Juozas Kadikinas, Junčionyse -
Jonas Vasiliauskas, Grusniškiuose - Juozas Laniauskas. 
Dar penki sunkiai sužeisti. 

Zudikų gauja sunaikinta. Baisiuose tos nakties nusi
kaltimuose da lyvavę banditai Vladas ir Bronius Truncės tš 
Dvarčėnų, Viktoras Sidlauskas ir Adomas Platūkis iš Rimė
nų buvo sugauti ir atitinkamai nubausti. 

APSISAUKELIS BE KAUKES 

Kalbant apie pirmaisiais pokario metais iš pasa lų siau
tėjusius Dzūkijoje ginkluotus buržuazinius nacionalistus, 
pirmiausia iškyla lilldnai pagarsėjęs banditas «Vanagas». 
Tai - buvęs Alytaus mokytoj tĮ seminarijos dėstytoja:, 

Adolfas Ramanauskas, gimęs 1918 metais, JAV, Niu-Bre
lanio mieste. Išėj ęs banditauti 1945 metų pavasarį, Rama
nauskas-«Vanagas» parodė savo tikrąjį veidą , atskleidė 

savo žvėrišką širdį. 

Ramanauskui labai niežėjo nagus dar 1941 metų birže
lio 22 dieną, kai šis buržuazinės kariuomenės jaunesnysis 
leitenantas ant rankovės prisirišo baltą raištį ir, subūręs 
«kuopą», ėmė ginkluotas siautėti Druskininkuose, pradėj0 
šaudyti tarybinius aktyvistus, lenkus, lietuvius ir žydus. 
Tik tada jam neteko išskleisti vi stĮ karjeristo žiedelių: jis 
buvo atleistas iš «vado» pareigq. Po karo baltaraištis atsi
rado Alytuje. Pasižymėjęs savo ava ntiūrizmu Alytaus mo
kytojų seminarijoje, Ramanauskas sumelė, kad atėjo jam 
geriausia proga iškilti į «vadus» ... Prisiskaitęs antitarybi
nitĮ lapelių, jis prikalbėjo bendradarbį Antaną K.ulikauską 

bėgl i drauge į mišką. 
Tokiu būdu Ramanauskas, Kulikauskas, dar keli j lĮ bi 

či uliai atsidūrė bandihĮ tarpe. Mokytojai - Tėvynės išda• 
vikai iš padoraus kel io i šstūmė keletą mokini11, tame tarpe 
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i, Birutę Mažeikaitę, kilusią iš Prienų rajono Kirmeliškių 
kaimo, ilgainiui tapusią Ra manausko sugyventine ... 

Ramanauskas, pasivadinęs «Vanagu~, nedelsdamas ėmė 
vadovauti gaujai. Jis susidėjo su Dzūkijoje sia utėjusiu «K.a
zimieraičiu» (buržuazinės kariuomenės karininku Vitkum

1 
ir toliau veikė išvien. Vitkus-«Kazimieraitis» buvo apsi
šaukęs visų pietinės Lietuvos banditinių gaujų atamanu, 
todėl ši pažintis «Vanagui:. ypač patiko ir teikė vilčių kilti 
aukščiau. Ramanauskas su Vitkum steigė įvairiausius šta
bus, svajojo apie sujungimą banditinių grupuočių, kuriom~ 
jie galėtų vadovauti, ir turėjo daug kitokių juos svaiginusių 
sumanymų. 

* * * 

Virš reichstago suplevėsavo tarybinė vė l iava. Pergalė. 

Pasaulis šventė taikos pavasarį. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės kūrybiniu darbu gydė karo ir hitlerinės okupacijos 
padarytas žaizdas. Tai siutino gimtosios žemės priešus. Ban
ditus vis labiau skatino užsienyje susibūrę reakcionieriai. 

- Netrukus pajudės amerikonai, anglai , prancūza i ir 
tada Tarybų Sąjungai kaput,- įtikinėjo banditus «Vana
gas». - Tuomet, brolyčiai, tai pagyvensime! Viskas bus 
mūsų rankose: ir žemė, ir fabrikai, ir medaliai, ir auksas -
,·iskas! O dabar - į kovą už nepriklausomybę ! 

Savotiškai įsivaizduodami nepriklausomybę, banditai 
piktnaudžiavo šia sąvoka, drumstė gyventojų ramybę. «Va
nagas» iš pasalų užpuldavo tarybinių įstaigų darbuotojus. 
1945 metų liepos mėnesį jo gauja užpuo l ė Alovės liaudies 
gynėjų grupę. Ramanauskas, vėl iau sulaikytas, parodė: 

« ... Sučiupome Alovės va l sčiaus šešis liaudies gynėjus, 
miške suorganizavome jiems te ismą ir nusprendėme nužu
dyti . Visi šeši tuoj pat buvo sušaudyti.» 

Ramanauskas praktikavo vadinamuosius «teismus», ku
rių metu buvo rašomi ir nuosprendžiai. Surastas didelis 
pluoštas tų «nuosprendžių», kuriuose visi mirties sprendi
mai kvalifikuojami trumpai: «už šnipinėjimą NKVD nau-
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dai». Tai , žinoma, tik šlykštus pasityčiojimas; b~n.ditai .su: 
,esdavo įvairias asmenines sąskaitas, stengdavosi Įbauginti 
~yventojus. Toliau pateiksime eilę faktų, rodanči~, kod~l 
buvo žudomi visiškai nekalti žmo~ės, nekal~ant . Jau ap'.c 
eilinius tarybinių įstaigų darbuotoJUS arba liaudies y gyn~
jus. «Vanagas» duodavo konkrečius įsakymus, k.ą zudy.t1. 
Pavyzdžiui, archyve esančiame jo 1945 metų s?aY\•10· 2~ die
nos rašte banditų grupės vyresniajam «Butege1dz1u1» 1sako 
nužudyti Varėnos rajono Kabelių kaimo gyventojus Grigą 
ir Gailevičių, 1946 metų gegužės 16 dienos - «Gailiui»~ 
Baranauską ir Babakiną. Subartonių miške jis įsako nušauti 
ant kelio sul a ikytą Merkinės kooperatyvo darbuotoj ą Aleksą 
Nikolskį. «Vanagui» įsakius, banditai pakorė Lietuvos že
mės ūkio akademijos studentę Marytę Pranevičiūtę. 

1945 metlĮ vasarą «Vanagas» įsiveržė į Merkinės val~
čiaus Reliškio kaime vykusį valstiečitĮ susirinkimą. štai ką 
apie tą susirinkimą papasakojo Ramanauskas: . . 

« .. . Susirinkime pasakiau kalbą ir įspėj au valsheč1us, 

l kad jie sabotuohĮ TarybtĮ valdžios pravedamas priemones. 
Susirinkime dalyvavusį apylinkės pirmininką ir dvi kom
jaunuoles išsivedėme ir miške sušaudėme.» (Iš 1956 metLĮ 
lapkričio mėnesio A. Ramanausko parodymo.) . . 

Ramanauskas žinojo, kad iškilti banditų tarpe galima tik 
s iautėj ant žvėriškiau, labiau už kitus ir tik laikant žvėriš
kumo iniciatyvą savo rankose. štai dar viena ištrauka is 
jo parodymtĮ: . 

«1945 mehĮ gruodžio 15 dieną, kai jau buvau «Merkio» 

l rinktinės vadu, susitariau su kitomis banditų grupėmis už
pu \ti Merkinę . Tai įvyko vidudi;nį. J\;ic~te\~ ap~u~ome. is 
dv iejtĮ pusitĮ: nuo tilto ir nuo pasto. As p.1rm1a~s1~ Įpuol~an 
į pašto patalp ą , nutraukiau telefono lai~us 1'. 1~drask~~u 
visą aparalttrą. Banditą Lepešką pasiu~ci.au Į g1mnaz1]ą, 
tarti atitinkamą žodį mokytojams ir mokiniams.·· Mes su
rinkome miestelio įsta igose surastas rašomąsias mašinėles , 
padegėme valsči a us vykdomojo komiteto pastatą. Suradę 
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namuose sergantį liaudies gynėj ą Vytautą Brinzą, nušo •. 
me jį . .. Merkinėje užtrukome apie vieną valandą ... » ve 

Verždamasis karjeros laiptais ir savo žinion pajungd _ 
mas kitas banditines gaujas, «Vanagas» nurodydavo jų v:. 
deivoms žudymo užduotis ir reikalavo už tai duoti ataskait 
raštu : Cituojama viena iš daugelio ataskaitų: ą 

«Dz. miškai, 1946.6.26. 

Raportas 

Pranešu, kad š. m. birželio mėn . 13 d. planas įvykdytas 

apie 80 0/c,r Likusioji dalis nerasta namuose arba kitokia is 
sumetimais likusi. 

(pas. ) Studentas 
I-mo būrio vadas.» 

Stai su kokiu cinizmu banditai kalbėjo ir rašė apie savo 
aukas - vietinius gyventojus! Kitas vadeiva - «Snaiperis» 
duoda «Vanagui» ataska itą , apie savo iniciatyva nuveiktus 
darbelius: 

«Dz. miškai, 1946. 12.29. 

1946 m. balandžio mėn. 12 d. buvo sušaudyta Butrimiš
kių km. Alovės vis. trys šeimos: 

l. Abramavičiu s Petras 41 m., jo žmona Pranė 45 m. ir 
duktė Stasė 14 m. amžiaus. Sis piliet is buvo kaltinamas 
pirmas ba lsavęs su savo žmona 1946 m. vasario mėn. 10 d. 
įvykusiuose rinkimuose ir kalbėjęs , kad balsuoti reikia. 

2. Minkelienė 38 m., jos dukterys Bronė 16 m. ir Anelė 
10 metų , sūnūs Pranas 14 m. ir Juozas 5 mettĮ amžiaus. 
Įtarti šn i pinėj imu - labai gudriu. 

3. Vitkauskas Juozas 45 m., jo žmona Ona, sūnūs : Vy
tau tas - 12 m. ir Vladas - 7 metų amžiaus. šeimos ga l
va J. Vitkauskas anksčiau yra buvęs liaudies gynėju. Jo 
\·ienas sūnus nuo 1946 m. sausio mėn. mokėsi milicijos 
mokykloje.» 
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Varėnos valsčiaus Kabelių kaimo gyventojai Adomas ir 
Elena Grigai nušauti už tai, kad jlĮ sūnus Druskininkuose 
dirbo gaisrininku. Vincas Navickas mirė dėl to, kad atsisakė 
eiti į ginkluotą gaują ar bent būti jų ryšininku. Daugt,1 
valsčiaus Būdos kaimo gyventoją Karolį Jagelavičių su 
dviem 14 ir 8 metų amžiaus sūnumis sušaudė, nes Jagela
vičius gavo iš Rodžios dvaro 3 ha žemės ir ją dirbo. Bandi
tai nušovė Dvarčėnų kaimo 65 metų amžiaus valstietį Po
dlą Truncę - įtartą «šnipinėjimu NKVD naudai», nors se
nukas buvo visiškai aklas. Naktiniai plėšrūnai nutraukė 

Daugų kaime gyvenusios daugiavaikės motinos Veronikos 
Griškienės , laukusios tryliktojo kūdikio, gyvenimo giją -
vyresnysis Griškienės s[mus dirbo įsta i goje ir gyveno Aly
tuje. 

Ramanausko «štabuose» surasti dokumentai: įvairūs 

p asmerkhĮjų sąrašai, «įsakymai», «nuosprendžiai», ata 
skaitos apie diversijLĮ ir teroro aktų įvykdymą. Tarp tų bai
sių popierių yra ir 1946 metais Zaliamiškyje įvykusio ban
di tinių gaujų vadeivtĮ posėdžio protokolas, kuriame patvir
tinamas «Vanago» pasiūlymas organizuoti vadinamąsi a-.. 
«Baltramiejaus naktis». Tai reiškė, kad masines žudynes 
vykdyti tuo pačiu metu daugelyje viettĮ. Zemiau pateikiam i 
kai kurie to klaikaus nutarimo vykdymo atvejai: 

1946 metų birželio 14 dieną Alytaus apskrities Alovė;:; 

valsčiuje nužudyti 24 ir sužeisti 2 žmonės . . · užudyltĮjtĮ na
mai sudeginti. 

Rugpiūčio 2 dieną Alytaus, Pri~mĮ ir TraktĮ apskrityse 
sušaudytas 91 ir sužeisti 3 vieliniai gyventojai. 

Lapkričio 7 dieną Veisiejų ir Šventežerio valsčiuose 
«Ožio» ·grupės banditai nužudė 28 žmones, tame tarpe 8 vai
kus nuo 4 iki 15 metų. 

1947 metą rugpiūčio 15 d ieną «Liepo » gaujos dalv-
viai Leipalingio ir Kapčiamiesčio va lsčiuose nužudė 3 ir 
sužeidė 2 žmones. 

Gruodžio 4 dieną Alytaus, Miroslavo ir Simno valsčiuo-

se banditai sušaudė 32 valstieči us . 
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1948 metų balandžio 14 dieną Merkinėje susprogdintas 
klubas, kuriame linksminosi jaunimas. Zuvo 3 žmonės, su
žeisti: 9 - sunkiai, 10 - pagydomai. 

Rugpiūčio mėnesį - masinis teroristin is aktas Alovėje 
Banditai į klubą įmetė stambią miną - 47 žmonės užmušti 
ir sužeisti. 

šiuos ir panašius įvykiu s Ramanauskas-«Vanagas» pa
simėgaudamas aprašė savo «memuaruose», kuriuos rašė 

valkiodamasis po įvai ri as Pietų Lietuvos vietoves, įsakyda
mas žudyti ir pats žudydamas. 

«Vanago» banditai apiplėšdavo ,gyventojus, iš jų atim 
davo maisto produktus, drabužius, pinigus ir kitokį turtą . 

Dalį pasiimdavo sau, o kitką - padovanodavo artimiesiems 
ar savo pagalbininkams. Stengdamiesi plėšikavimu i suteikti 
«patriotinį» charakterį, eidavo į sodybas su įvair i a us i a i s 

«aukų lapais», net buvo suga lvoję išduoti apip l ėštiesiems 

pecialius «rekvizicijos kvitus». 
- Už viską atl)'iginsime, - skelbdavo p lėšika i, - tik 

nepameskite kvito. Sumokėsime, ka i tik nugalėsime Tarybų 
valdžią ir iškovosime nepriklausomybę ... 

Slėpdami savo šlykštųjį veidą, panašiai «guodė» ir sklei
džiamosiose proklamacijose, nelega liuose mašinėle parašy
tuose lapeliuose. 

Diversiniai aktai turėjo dar vieną ypatybę. «Vanagas» 
1946 metų liepos 12 dienos nurodymo 2 punkte gaujoms 
įsakė: 

«iPer savaitę vieną kartą ir ne mažiau kaip dviejose vie
tose kiekvienoje pagrindinėje linijoje sugadinti - nutraukti 
telefono-telegrafo linijas.» 

Suimtasis buvęs banditas Juozas Milutis (slapyva rdis 
«Briedis») savo parodyme tarp kitko pažymi: 

« ... Ramanauskas visiems gaujos da lyviams įsakė ardyti 
ir deginti tiltus, gad inti kelius ... » 

Su neapsakomu nirtuliu buržuaziniai nacionalistai per
gyvendavo kiekvieną ,gyventojų pritarimą Tarybų valdžios 
ir Komunistti partijos politikai. Banditai persekiojo susirin-
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kimus, valstiečių raudonąsias gurguoles, o ypač rinkimus. 
Ramanauskas 1947 metų sausio 13 dieną gaujų vadeivoms 
išs i untinėjo tokį «aplinkraštį»: 

« ... l. Prieš balsavimus ir jų metu kiek galima trukdyti 
balsavimams: nupiauti telefono laidus, apšaudyti rinkimi
nes apylinkes ir t. t. 

2. Įspėti rinkiminių apyli'nkitĮ komi sijų narius ir jų pa
galbininkus, kad jie, remdamiesi partizanų įspėjima is, at
sisakytų iš parei1gų. 

3. Siunčiamas proklamacijas tinkamose vietose prikal i
nėti. Proklamacijas skleisti diena iš dienos. Tuo būdu j ų 

bus ir visur. 
Jų paskleidimui panaudoti ... civilinius gyventojus. 
Spausdintas proklamacijas platinti nuo vasario mėn. l., 

0 mašinėle rašytas pradėti skleisti protarpiais kiek anksčiau. 
(pas.) Vanagas. » 

Norėdami atimti iš valstiečiLĮ balsavimo teisę, ginkluo
tieji buržuaziniai nacionalistai ėmė grobti iš ,gyventojų pa
sus. Kenkdami rinkimams, 1947 metų vasario 9 dieną ban
dita i nupiovė daug telegrafo stulpų, o vasario 10-ąją -
rinkimtĮ - dieną užpuolė ir apiplėšė daugelį balsavimo būs
tinių, tame tarpe ir VakačionitĮ balsavimo apylinkę, kurioje 
nužudė rinkiminės komisijos pirmininką ir ten buvusį vieną 
liaudies gynėją. Tačiau, nepaisant visų nacionalistų grasi 
nimų bei persekiojimų, li etuvių tauta aktyviai dalyvavo rin
kimuose. 

Su naktim ir mirtim susidėjęs «Vana,gas» visokiais bū
dais ·stengėsi trukdyti krašto atstatymui, kūrybiniam liaudies 
darbui ir veržliam lietuvių tautos polėkiui į šviesią ateiti 
pačia brangiausiąja - gyventojų ašanĮ, kraujo ir gyvybitĮ 

kaina. 
* * * 

Ramanausko banditinėje veikloje vientisa ,gija tęsiasi 
fakta i apie nuolatinį jo bendradarbiavimą su real--cine kata
likų dvasininkija. Tarp bažnyčitĮ nišų ir klebonijose «Vana
gas» susirasdavo sau sėbrų, kurie dievo bei bažnyčios vardu 
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laimino budelius, rėmė jų pragaištingus darbelius ir patys 
dalyvavo teroristiniuose aktuose. 

Prieš akis iškyla 19~5 metų birželio 5 dienos vaizdas. 
Ramanauskas - jau «Vanagas». Jis siunčia gaujos dalyvį 
Joną Bielevičių į Nemunaiti, Pranciškonų vienuolyne susi
tarti dėl reli.ginių apei,gų onganizavimo. Dvasiškiai sutinka. 

šiltas vakaras, J...-vepia nokstanti pabalių žolė . Bažnytė- • 
lėje tvanku, atsiduoda aštriais pelėsiais. Vienuoliai, pasi
kaišę savo ilgas rudas sutanas, ištempia visas klausyklas 
į orą, ruošiasi klausyti išpažinčių. Zvan,gindamos šautuvais 
ir šovinių juostomis, pagaliau pasirodo ir «avelės». šluos
tydami ,ganytojiškąjį prakaitą, nuodėmklausia i dosniai dali
ja «išrišimus». Paskui žmogžudžiai gauna po baltą komu
nijos paplotėlį . 

Suteikime žod,į buvusiam gaujos dalyviui Antanui I<u
likauskui: 

« . . . Tada ~emunaityje, Pranciškonų vienuolyne ir pri 
siekėme. Priesaikos tekstą perskaitė jo autorius Ramanaus
kas, dalyvaujant kuni,gams Stasiūnui, Zelniui ir vienuoliams. 
Visi iš eilės bučiavome kryžių ir pistoletą. Ramanauskas 
pasakė atitinkamą kalbą.» 

Dvasiškai sustiprinti ir paremti, po religinių apeigLĮ 

banditai išėjo į eilinį teroristinį aktą. 

Panašių buržuazinių nacionalistų susitikimų su kuni
gais buvo daug. I<uni,gai žudikus apdovanodavo škaplieriais, 
medalikėliais , rožančiais, įvairiais paveiksliukais, kurie tu
rėdavo padėti žmogžudžiams sėkminga i atlikti jLĮ niekšiš
kas užmačias. Tai liudija ir pas Ramanauską-«Vanagą» ras
tas paveikslėlis su jo paties užrašu: «Gavau laiminančią 
dovaną Merkinės 1946.XII.1 5 d. puolimo išvakarėse. Va
nagas.» 

«Va nagas» stengėsi vikriai panaudoti religinius tikinčiLĮ
jų įsitikinimus ir dirginti jų jausmus. 

Ra~anauskas buvo ivedęs priva lomas maldas, kurias tu
rėjo kalbėti \'isi banditai. Savo skleidžiamose proklamacijo
se ta ip pat nepaliaujamai apeliuodavo į tikinčiųjų jausmus. 

" 

" .. 
aliaujamosios pagalbos'\.~ 

Dievo Motino 
Litanija 

. K-.unu, , ~ 

~vi~s~ spaustu~. 
l': 

1916 

Stai «litanija» su barJ<li\o «Vanago> užrašu 



Banditai su kun~gais darydavo įva irius sandėriu s gyven. 
tojų mulkinimui bei išnaudojimui. Kapčiamiesčio, Pavies
ninkų, Gerdašių ir kitose parapijose buvo įsakyta gyvento
jams prie sodybų statydinti kryžius ir kviesti kunigus jų 
šventinti. Už šventinimą dvasininkai lupdavo apvalias su
mas, kurias vėliau dalijosi su banditais. Tuo ypač pasižy
mėjo Gerdašių klebonas Sukys. 

- Kurioje sodyboje nebus kryžiaus,- tegul vėliau nesi. 
gaili tos sodybos šeimininkai, - kalbėjo Sukys. - Lietu
va - kryžių žemė, primenu jums, parapijieči ai. Bedieviškų 
sodybų neaplenks miškiniai ... 

«Miškiniai» - banditai vykdė sandėrį. Galima paminėti 

keliolika pavardžių ramių 1gyventojų, kurie padėjo galvas 
tik dėl to, kad neturėjo galimybių, nesuspėjo, pagaliau gal 
dėl savo įsitikinimų ir nenorėjo statydinti kryžius, vykdyti 
klebonėlio užgaidas ... 

edzingės parapijoje kunLgavo toksai Zi,gmas Neciuns
kas, kilęs iš Merkinės valsčiaus Ba lkūnų kaimo. Su ginkluo
ta is buržuaziniais nacionalistais Neciunskas susiuostė dar 
1944 metų vasarą ir ilgainiui tapo nelegalios antiliaudinės 
or,ganizacijos nariu. Jis slėpė banditus, teikė jiems visoke
riopą pa,galbą: perduodavo vaistus, maisto produktus, dra
bužius, buvo ištikimu ryšininku. 

Gana įdomų slapyvardį buvo pasirinkęs kunigas Ne
ciun~kas - «Elytė». Sis «Elytė» 1946 metų gruodžio 16 die
ną parodė: 

« . .. 1945 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje į mano namus 
atėjo «Vana1gas», pasakė slaptažodį, sutartą su man gerai 
paž.įstamu banditu «Daktaru»-K.ulikausku, ir paprašė sutuok
ti jį su buvusia Alytaus mokytojų seminarijos mokine Birule 
Mažeikaite. Sutikau. R.amanauskas-«Vanagas» įspėjo, kad 
į bažnyčią tuoktis jis atvyks su draugais - banditais. Gal 
po kokios sava itės Felicija K.azlauskaitė atvedė Mažeikaitę, 

o naktį atėjo Ramanauskas, «Daktaras», «Perkūnas» ir kiti 
jaunikio bičiuliai. Aš sutuokiau Ramanauską su Mažeika i-
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te. Tuo metu bažnyčioje dalyva\'O F. K.azlauskaitė, T. Du
kauska itė ir kt. 

Po sutuoktuvių ceremonijos visi joje dalyvavusieji iš 
bažnyčios suėjo į mano butą, pava lgėme, ir banditai išvyka 
į savo gauj as.» 

Neciunską beveik po dešimties metų papildė «Vanagas» . 
« ... Neciunsko-«Elytės» namuose nuolat susitikdavau su 

savo žmona ... šį kuntgą daugiausia išnaudojau ryšiams 
tarp gaujų palaikyti.» 

Ramanauskas, priėjęs savo pragaištingos veiklos gal ą, 
prisipažindamas papasakojo apie daugelį susitikimų su dva
sininkais, kurie jį rėmė ir įvairi a i padėjo. Pavyzdžiui, 1948 
metų vasarą Prienų šile susitiko su atvykusiu iš Kauno San
cių klebonu Tamulevičium. Aktyviu ,galvažudžių talkininkn 
buvo Alytaus kunigas Pranas šliumpa ir t. t. 

Pastebėjęs, jei kuris nors kuni,gas jam padėdamas nepa
rodo entuziazmo, «Vanagas» .griebdavosi šantažo. Jis to
kiam dvasiški ui taip pat .grasindavo, rašydavo bauginančius 
raštus, primesdavo dažnai išgalvotus kaltinimus. Zemiau 
pateikiamas lydraštis prie laiško, rašyto 1949 metų rugpiū

čio mėnesį vienam kunigui: 
«Esame patyrę, jog Tamsta bažnyčioje iš sakyklos ragi

nai žmones stoti į kokhozus. 
įspėjame Tamstą tokius bolševikų mitingq pamėgdžio

jimus bažnyčioje ir kitur nutraukti. Priešingu atveju, su 
Tamsta bus pasieJ.gta kaip su tautos išdaviku.» 

* * * 

Zuvus «Kazimieraičiui» ir «Ąžuolui», «Vanagui» atsivė

rė plačios galimybės kilti. Ramanauskas išnaudojo tas ap
linkybes ir pasiskelbė dar aukštesniu «vadu». 

Norėdamas sulaukti didesnės ir konkretesnės užsienio 
paramos, jis nusprendė lcn pasiųsti savo atstovą. Apsistojo 
ties Antano K.ulikausko-«Daktaro» kandidatū ra. Kulikaus
kas buvo mokęsis ,Laz clijLĮ 1gimnazijoje, dirbęs Kauno ban
ke, Druski ninkq kurorte, Alytaus mokytojLĮ seminarijoje. 
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Gimęs 1918 melais, Suva lkuose. Gimimo vieta ir įga l ino K.u
l ikauską išsirūpinti dokumentus repatrijuoti į Lenkiją. «Dak
taras» turėjo tapli nuolatiniu Lietuvoje siautėj ančitĮ banditų 

ryšininku su Vakarų Vokietijoje esančiais j LĮ rėmėja is. Ta
čiau kelyje i Lenkiją Antaną Kulikauską sulaikė tarybiniai 
organai. 

«Vanagui» pas id arė riesta. Plėšikavimas, gyventojų 

bau,ginimas, moterų išprievartavimas, suaugusiųjų, vaikų 

ir senel iLĮ žudymas tapo vienoda bandiltĮ kasdienybe. Vals
tiečiai bei visi kiti .gyventojai jų neapkentė, jais netikėjo ir 
piktinosi. «Amerikos balso» raminimai ir pažadai turėti 

«vilties» įgriso ir patiems banditams. Reikėjo ieškoti kaž
kokios išei ties. 

«Vana,gas» išgirdo, kad kažkur šiaurės Lietuvoje stam
bią 1gauj ą valdo taksai «Vytautas», pasiskelbęs «jungtinio 
kovos sąjūdžio už Lietuvos l aisvę vadu». Kad ta ip pasitarus 
su juo? 

Susipažinkime su «Vytautu». Tai - Jonas Zemaitis, gi
męs 1909 metais, Palangoje, buržuazinės kari uomenės kari
ninkas. Hitlerinės okupacijos metais jis priklausė įvairioms 

anti liaudinėms organizacijoms, vėliau vadovavo vienam 
Plechavičiaus batalionui, turėjo kapitono l aipsnį. 1945 metų 

vasarą 2emaitis istojo į banditinę gaują, veikusią RaseiniLĮ 
c1pskrityje. Pasirodo, «Vytautas» spraudėsi toli au net už 
«Vana,gą» - jis buvo pasiskelbęs didesniu «vadu» ir susitei
kęs gana žavintį <~generolo» l aipsnį. 2emaitis turėjęs ryši 
su užsieniu, pranešęs vienam ten veikusiam «komitetui» 
apie savo «žygdarbius» ir jį paskyrę Lietuvos valdovu. Bu
vo nurodytos ir «valdų» ribos: Lietuvos TSR, dalis Balta
rusijos TSR, dalis Lenkijos ir Kaliningrado sritis. 

«Vanagas» iškeliavo pas «Vytautą» ir susitiko su juo 
1949 metų vasario mėnesį keturi kilometrai nuo Rad
,·iliškio. 

- Ar tu ri te ryšį su užsieniu? - teiravosi Ramanaus
kas ir papasakojo atsitikimą su «Daktaru». 

Iri 

a 

Pas A. :Ramanauską-«Vanagą» rasti jo asmeniniai ginklai 

- Buvo, tačiau nutrūko, - atsakė Zemaitis. - 1947 
metais ten pasiuntėme «.Mažytį» ir «Skirmantą», bet jie ne
gr,įžta ... 

Tačiau žmogžudžių atamanai susitarė. Jų sąskrydis įvy

ko vasario 11 - 17 dienomis. Archyvuose rasti to susitikimo 
protokolai, priimtieji «statutai», «deklaradjos» ir kiti do
kumentai liudija apie š lykštų išdaviktĮ cinizmą, su kuriuo jie 
nagrinėjo savo žmogžudystes ir tolesnius planus. Ten kal
bėdamas Ramanauskas tarp kitko pažymėjo: 

« . . . ,\\ano vadovaujamos grupės Pielq Lietuvoje orga
nizuoja pasalas, vykdo diversijas. Sprogdiname keliais 
vyk tančias automašinas. Tokie įvykiai yra buvę ant Aly
taus- Jiezno, Merkinės-Varėnos, Onuškio-DaugtĮ ir kitą 
kelitĮ. Reikia diversijas vykdyti ir kitose Lietuvos vietose. 

. .. KolūkiLĮ kūrimo iniciatorius-aktyvistus bausti mirti
mi; ya l sl ieč i t.Į tarpe vesti propaga neią , kad jie priešintL1si 
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kolūkių sudarymui, o įstojusiems į kolūkius drausti keltis i 
bendras gyvenvietes ... » 
( Iš protokolo.) 

Tokiomis mintimis persunkti visi atamanų priimtieji 
«statutai» ir «deklaracijos». 

Be to, nuspręsta kiekvienam banditui užvesti vadina
muosius «tarnybos lapus», ant kepurių ir rankovių nešioti 
ženkliukus. Visą banditinį judėjimą atamanai paskelbė 

«Lietuvos l aisvės kovotojų sąjūdžiu - LLKS», o save ap
sišaukė «tarybos prezidiumu». Pareigas pasiskirstė taip: 
J. Zemaitis - pirmininkas, A. Ramanauskas - pavaduo
tojas. 

«Vanagas» į Dzūkijos miškus sugrižo «pulkininku leite
nantu». Vėl iau jam kilo mintis pasiskelbti «LLKS ginkluo
tųjų pajėgų vadu» ir, aišku, pasiskelbė . 

Abiejų galvažudžių - apsišaukėli ų mintys sutapo, ir jie 
susibičiuliavo. 1951 metais Ramanauskas gavo Zemaičio 

la išką: 

« . . . Broli Vanagai! Esu sukaustytas ligos - mane para
ližavo. Būk toliau prezidiumo pirmininku tu . Būk taip pat 
ir generolu ... » 

* * * 

Savo parodymuose ta rybiniams or.ganams A. Ramanaus
kas pažymėjo, kad dar «Kazimieraitis» jam pasakojo apie 
;ipsilankiusius pas banditus diversantus «Hektarą» ir «Meš
kį» . Vieno jų tikroji pavardė buvo Prapuolenis, kuris 194G 
mehĮ pavasarį vėl grįžo į užs ienį . 

Vėliau perėjo valstybinę sieną bandilinių gaujtĮ nariai 
Lukšys, Piplys, Krikščiūnas ir kiti. Band itai i šsinešė dau
gelį naktinių pasalūnų nuotra ukų, t a rybinitĮ l a ikra ščitĮ su 
kritiniais stra ipsniais ir t. t. Kai kurie iš jtĮ nukeliavo toliau, 
o Jurgis Kri kščiūnas-«Rimvydas», pabuvojo tik Lenkijoje. 
Gdansko mieste jis susitiko Prapuolenį, kuris davė uždavinį 

«Rimvydui» Lietuvoje rinkti medžiagą apie kol ūki tĮ kūri1m1-

s i, bendrą padėti, instruktavo dė l a nlita ryb in itĮ p rokl amacijtĮ 
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rašymo ir platinimo. Gavęs nurodymus, «Rimvydas» sugrį

žo atgal. 1956 metų lapkričio 14 dieną A. Ramanauskas pa• 
pasakojo: 

« . .. «Rimvydas su manim drauge gyveno Merkinės vals
čiaus miškuose nuo 1947 metų vasaros iki 1948 metų ru
dens. Jis dažnai lankėsi kitose gaujose. 1948 metų vasarą 
dalyvavo Alytaus ligoninės užpuolime. 

.. .Kai «Rimvydas» pranešė apie savo užduoti, daviau 
isakymą visiems savo pavaldiniams rinkti užs ienį dominan
čią medžiagą.» 

Tuoj po Radviliškio rajone įvykusio banditinių atamamĮ 

sąskrydžio, «Vanagui» prisistatė nauja taip lauktoji «kregž
dė» . Tai buvo Piplys, turėjęs «Mažyčio», «Audronio» ir ki
tokius slapyvardžius. Užsienio žvalgybininkai jį kartu su 
penkių šniptĮ grupe Baltijos jūra atgabeno į Tarybų Lietuvą . 

« . . . Su «Mažyčiu» susitikau Alytaus rajono Kalesnykų 
miške, - parodė «Vanagas». - Jis man rodė degtukų dė
žutės dydžio fotoaparatą, specialų kalki nį popieritĮ slapta
raščiui ir iškarpas iš užsienio l aikraščitĮ anglų ir lietuvių 
kalbomis su straipsniais - «.Mažyčio» pasakojimais apie 
bandiltĮ veiksmus Lietuvoje, prieš jo išvykimą į užsienį. 

Apie sus ilikimą su manimi «.Mažytis» tuoj pat pranešė 
i užsienį. » 

Bet Piplys-«Mažytis» ir banditas L. Baliukevičius greit 
žuvo. 1950 ·metais pa,galiau sugrįžo ir Juozas-Albinas Lukša. 
kilęs iš KazltĮ Rūdos rajono. l užsienį jis išvyko «Skirman
to» slapyvardžiu, sugrįžo - «Skrajūnu» . Savo ataskaitoje 
bandilinilĮ a tamantĮ «prezidiumui» Lukša rašė : 

«1948 meltĮ vasa rą aš turėj au informacinį pokalbį su 
aukštais vienos stiprios va lstybės žvalgybos karininkais, ku
riuos be ūkinitĮ-ekonominitĮ klausimtĮ, ypatingai domino po
gri ndžio padl-lis. 

Pnnnš i ,Į informaci j:i aš ir «Audronis» perdavėme švedų 
žval~ybai. .Juos ypalin~ai domino bolševiktĮ karinis pasi
ruošimns. 1949 mcltĮ rudenį padar iau i~sam11 pranešimą ki
tos didel ės val stybės žvalgyb:,i i. S į karlf! man teko atsakyti 
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į tri, šimtus ~i'(em in i ų klau imtĮ, apimančių visas šalies 
gyyenimo sritis, papilda nt keliomis schemomi . Kaip tik šis 
pranešimas ir bm o pagrindas tam, kad did žioji va lstybė 
pasi žadėjo teikti ma teria linę pa ramą mūsų pogrindžiui. Sios 
va lstybės remiamas, aš ir atvykau šį ka rtą į savo ša lį.» 

Ba nditų išplal inla. «pa laimin imas», a t siųsb s iš už 
vandenyno . .. 

Išvykęs į užs i enį ir pasiekęs Šved i ją , «Skirmantas»
«Skrajū nas» užmezgė ryšius su prancūz 1Į žvalgyba ir, nu
ke l iavęs į Prancūz ij ą, ten praėjo speci a ltĮ žva lgybos apmo
kymą . Paskui per ten gyvenantį Bačkį užme21gė ryšius su 
Ame:ikos žva lgyba ir Vaka rLĮ Vokietijoje praėjo papildomij 
specialaus apmokymo kursą. Lukša į Ta rybtĮ Lietuvą atvez,:: 
galvažudžiams pagarsėjus io reakcionieriaus l rupavič i a u s 
asmeninį la i šką su pa laiminimais ir nauj ais nurodymai . 

Cituojanrns išrašas i~ Ramanausko parodymo: 
« . . . «Ski rmantas»-«Skrajunas» a ts i vežė š i frą plus tt nasi

niamc blolrnotc, plastmasinius žemėl a p i u s , a u lom;i tą, grana
ltĮ, p is tol e t ą , kelis t ū ks tan č i us m i n i 11 ti ūrin it1 a ntila rybinitĮ 
prok l t1 ma c ijtĮ , ,1pie 100 l a ikrod ži1 Į ir JO 000 do l cr iLĮ. Laikro
džius ir doleri us ka ip skatinimo prie,11011\! pnskirst(,1ne l:i 
bi a 11sia i pnsižy,nl•j usicrns ha neli tams; l fiOO clolt•ri J Į p,tl i komc 
šnipint•jimo tikslams. 

h8 

. . .Jis gyveno su manim vienoje slėptuvėj e, įrengtoje 

Jiezno rajone, netoli Vinco Labanausko sodybos. Prie ma
nęs «Skrajūnas» sutartais ženklais parašė du laiškus: viena 
į Prancūzij ą, kitą į Vakarų Vokietiją . · 

. . . «Skrajūnas» turėjo užduotį org anizuoti užsienio žval
gybos šnipų . priėmimą, rinkti ir perduoti žvalgybinę infor
macij ą karinio, politinio ir ekonominio pobūdžio , fotografuoti 
karinius objektus ir t. t., sudaryti savo agenttĮ tinklą ir už 
žinias mokėti. 

«Skrajūnas» buvo paskirtas Tarybų Lietuvoje vyresniuo
ju Amerikos žvalgybos atstovu. Iš pradžių šiam dari)ui 
jis bandė panaudoti banditus, o vėliau ketino isidarbinti ku
riame stambiame respublikos mieste ir toliau ~ykdyti paves
tą užduotį . .. » 

Pastarasis ketinimas, žinoma, užsienio žvalgybos sam
diniui nepavyko. Tačiau Ramanauskas jį sutiko išskėstomis 

rankomis ir puolės i visokeriopai padėti. «Prezidiumas» pa
tvirtino «Skrajūną» «LLKS atstovu užsieniui». 1950 metu 
l apkričio 25 dieną Lukšai suteikė dar vieną - «Mykolai: 
čio» - slapyvardį ir paskyrė jį visų banditinitĮ ,gaujų «žval
gybos viršininku», o kartu su «Skrajūnu» prisiLĮstuosius di
versantus patvirtino radistais ryšiams su užsienio žvalgyba 
palaikyti . 

«Vana,gas» su «.J\i\ykola ičiu» sukūrė specia lią šnipinėjimo 

« instrukcij ą» , kurią paskelbė banditams. Be minėtosios 

«instrukcijos», yra kartu išsiųstas is lydraštis: 

«Įsakymas Nr. 5 

1950 m. gruodžio mėn. l O d. 

§ l. 
Skelbiu LLKS ong. vienetiĮ šlabtĮ žvalgyba skyriams 

nuostatus ir į s akau jais vadovautis. 

§ 2. 
Neatidėlioj ant kompl \d uoli galimybitJ ribose žvalgybos 

~!<yriams darbuotojus, paskclbtiĮ nuo lall! rėmuose. 
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S 3. 
Rinkti, saugoti ir ncs11gadint11s prrsitJSli a 11kštcsnėm 

žvnlgybos in tancijom j partizant} rankas pntekusiu civi litJ 
ir kari kitĮ as11wn ' dok11ment11s: pns11s, kor111111 isttĮ pmtijo ' 
narit), l andiclnhĮ ir kornjaunuolitĮ bilietus, lrnrinius bilietus, 
kelionitĮ komandiruotes, a tostogtĮ liudijimus, clmllo pažym '>. 

jitnus, dnrbo knygeles, profsąj11ngos bilict11s ir ginklnms 
lflikyti leidimus. 

(pfls. ) A. Vanagas (pė1 s.) S. Mylw !aitis 
LAV"' e. L/\SZSkV p.»* 

Vndina i, 11 žsicnio žvalgybni, jos pnpirldiesiems agen
tams rei kėjo ir tarybinitĮ pilicčitĮ įvalritĮ dok111nentiJ . Bandi ltĮ 

s l&ptuvėsc jtĮ surasta daug. Ten aptiktos ir įvairios sche111os, 
šifr11oti pranešimai, svarbitĮ objckf tĮ aprnšyrwti, t ,1 ry1Jin iuosc 
l a ikrnšči uosc išspaudint11 krilinitJ 111eclžiag11 iškarpos ir kitn, 
ko Ti-vym's išdnvikai nesuspėjo pcrsitĮsti savo clnrbdaviams. 

«Vanagas» kaip išga l ėdamas stengėsi pamylė ti užsienio 
žvn lgybos ,igcntus. Kai ~1nžytis», o V('lintt ir «Mykol:litis» 
buvo nulrn 11U, savo «įsakyme» apsišaukė lis :tia111anHs juos 
paskelbė «karžygiais» . .. 

"' "' "' 
Ci,1 J)člĮ)ėJ sakojomc toli grni11 ne npie vis;J s11zven•Jusio 

«Van11go» banditinr vcikl;J. Pokario laikotarpi11 ga ling,ii 
nuskmnb(•jo poetės V. Valsiunicnė•s pol'111os :ipie buržuazi 
nitĮ nacion :il b f1Į nužudytą clzuktĮ mokytoją O. Zerna itytr;
Sulrnckien~ zocl.dai : 

e ... O 1mor1žudži11 koks lakn:,? -
P11tirrns 1rcri11u 11t111111t: 
Ju~ - ~:I U'1>S 111('(!1111 ~;1k<is, 
Nukritu\ ios Z('1 11 y 11 

Nuo J.{yvojo b111ivno 
'l ėvynh L1c•luvo~; 
l ~nyk~it iki vi(•no 
V<•rpc•tuo~r kr,w1,, 

• ~,fr:li , rC'1~ku, 1rji «Vnnn1:o.t ir .-Mykola ičio, užlmnnros b,rndltf• 
JH•, r,,1fl'IJ!/1 ( Nt•d 11usl11ba) 

iO 

I r banditizmas išnyko, kaip išnyksta sniegas pavasarj. 
AdolfHs Ha 111r1na11skas - «generolas» be savo «ginkluotLĮj tĮ 
p :1j (•1-;tĮ» mikliai mdi• pėdas. Pa~ivogrs svetimą pasą ir pa 
sivadinr;s Arbačic111 sko pavarde, jis keletą meltĮ bastės i J\ly
tH11s, Varėnos, Jiezno, Vci s iejtĮ rajonuose, Kaune ir buvo 
1111sidangin~s net į Rokiškio rnjon<,1 . BandiftĮ vadeiva pcrsi
kv11 lifikavo į smulktĮ spe lrnliantėlį. Spekulincijos reikalais 
r1tvy lrnsį į K,:111n <,1, tarybiniai organai jį ir sula i kė. Pas Rn
rn11 n11 usk<,1 s11rasti d11 11 žs ieninės markės pistoletai, nema fa 
šovin itĮ, p as l ėp tas automatas, radijo imtuvas, rašomoji ma
šini·lt\ įva irus dokumentai ir Id. 

l(rnvi nus, kupin11s beribl·s neapykantos ir rustaus visH 
lia11dinio prakeikimo pėdsakus pokario met11 istorijos pusla
piuose pnliko kruvinieji pnsa lūn ai , j tĮ vadeiva J\. Ramanaus
kas-«Vanagas». /\rchyvuose esantys dokumentai - bandili
niLĮ gaujtĮ vn cleivtĮ «ntaslrn i tos» bei «rnporlai» rodo, kad 
tit•siogin i11 «Vanago» įsa kymu nužudyta npic 500 žmonitĮ . 

. . . 7.u izclns išgydo laikas. Mes prisimename ir su pagar
ba minime pnprnst 11s darbo ž111om·s, be galo karštai mylėju

si11s savo krnš(,Į, atjn11n(•jusitJ, šv i sion atcitin pnkilusi~ 
TarybtĮ Licl11v,J, bet ncs11laul<11si11s šios dienos. Nutraukė 

jtĮ gyvenime), s11 s t nbdė j tĮ karšttĮ ši rd žilĮ pl akimų niekšingos 
b11rž uaziniLĮ nac iona li s ltĮ rankos. 
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