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KLAIKYBIŲ PRADŽIA 

Hitlerininkai neslėpė to, kas glūdėjo jų «teori· 
nėje» formulėje - «Drang nach Osten». Su beprotišku 
fanatizmu atgaivinęs tą plėšikišką senųjų germanų šū

kį, šis nuožmiausias ir plėšikiškiausias pasaulinio impe
rializmo būrys, visiškai nesivaržydamas, ciniškai, įžū. 

liai skelbė, ką reiškia tas «veržimasis į Rytus». Hitleri
nių fašistų žodžiais tariant, tai reiškė: gyvenimo erdvė 
aukštesniajai germanų rasei, vieta po saule vokiečiams, 
kurie turi veistis ir daugintis, kad apvaldytų žemes
niąsias rases, nustelbtų jas ir tuo būdu sudarytų prie
laidas aukštesniam kultūros tobulumui pasiekti ... 
Vietinės tautos turi būti laikomos tik mėšlu germanų 
rasei. .. 

Tokių kliedėjimų knibždėte knibždėjo voklškojo fa
šizmo evangelija- Hitlerio «Main kampf» («Mano ko
va»). Joje, be kita ko, daroma išvada, kad Vokietijos 
imperija turinti vėl žengti tuo pačiu keliu, kurį seniau 
mynė teutonų riteriai. Tuo pačiu senu keliu, tik su nau
jais siekiais - sunaikinti TarybtĮ Sąjungą, likviduoti jos 
socialistinę santvarką, paversti jos gyventojus pasmerk· 
tais žūti vergais. 

Prisiekęs Hitlerio «teoretikas», jo įgaliotinis «Rytų po
litikos klausimams» Alfredas Rozenbergas, Latvijos ba
ronų kilmės, nuo pat pirmųjų dienų, kai įsikūrė nacio
nalsocialistų partija, žodžiu ir raštu garsino: «Rytuose 
vokiečiai siekia pirmiausia aneksuoti Lietuvą, Latviją, 
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Estiją, visą Baltarusiją ... Ukraina turi būti paversta Vo-
kietijos protektoratu ... » Tiesa, kol hitlerininkai dar ne-
buvo pradėję savo karinės agresijos prieš Tarybų Są
jungą, jų «teoretikai» stengėsi tiksliai nerodyti, kokie 
yra «didžiosios Vokietijos» apetitai Rusijos žemių at
žvilgiu - ar hitlerininkai tenkinsis Smolensko-Kijevo 
linija, ar jų ekspansijos planai liečia ir Maskvą ... 

O apie Pabaltijį jie kalbėjo visiškai atvirai ir aiškiai: 
pirmiausia - visiška aneksija. Bet ne vien tai. .. 

Vos tik fašistinėms gaujoms įsiveržus į Tarybų šalį, 
hitlerinis laikraštpalaikis «Ostfront» («Rytų frontas») ne
dviprasmiškai rašė: «Būtina tučtuojau 30-40 procentų 
sumažinti Rytų sričių gyventojų skaičių». Ręicho komi
Si:nas Erichas Kochas viename savo «kūrinių» skelbė: 
«Mes esame viešpačių rasė ir turime valdyti žiauriai. 
Mes niekada nepamirštame, kad pats paskutinis darbi
ninkas vokietis (fašizmo socialinėje sistemoje darbinin
kas stovi žemiausioje pakopoje.- M. E.) biologiniu ir 
rasiniu požiūriu yra tūkstančius kartų vertingesnis už pa
tį rinktinį vietinių gyventojų atstovą.» Ir išvada daroma 
tokia: žudyti, naikinti - tai dorybė, šventas priesakas 
vokiečių tautai, o užkariauti pasaulį - kilni jos istorinė 
misija ... Bet monopolistinio kapitalo ir imperializmo sta
tvtiniai suprato, kad šiai «misijai» įgyvendinti vokiečiai 
t~ui būti ne tik paklusnūs. Todėl Hitleris šūkavo: «Mes 
išugdysime rūstų, žiaurų jaunimą. Aš noriu, kad jis pri
mintų jaunus laukinius žvėris!» 

šie svaičiojimai, deja, neliko tiktai įsiutusių mantjakų 
plepalai. Vėlesni įvykiai parodė, kad tai buvo direkty
vos konkretiems veiksmams, nurodymai kasdieninei fa-

šistų veiklai. 
Jau pirmieji hitlerinių okupantų šeimininkavimo 

žingsniai įtikino kiekvieną blaiviai mąstantį žmogų, o 
Niurnbergo .procesas dokumentaliai patvirtino, kad, ša
lia karinių operacijų, hitlerininkai «vokišku tikslumu» 
išperėjo savo gyvatynėse ištisų tautų likvidav.imo prog-
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ramas. Jie savo sudarytais ir vėliau įgyvendintais pla
nais vokiškojo fašizmo «teoriją» pavertė žvėriška prak
tika, prieš kurią blėsta niūriausi žmonijos istorijos lai
kotarpiai. 

Užsigrūdinkime širdį, kad ji būtų kieta kaip plienas, 
nes tik tokiu būdu galėsime apžvelgti bent dalelytę tų 
klaikybių, kurios siautėjo hitlerininkų laikinai paverg
toje Lietuvos žemėje. Grįžkime mintyse į anas dienas . .. 

Kai kas gali paklausti: kuriems galams sklaidyti šiur
pius praeities puslapius? 2inoma, tarybinis gyvenimas 
audringai žengia į priekį. Laikas ramina praeities sopu
lius, gydo žaizdas. Ir ne nurimusiems sopuliams sudir
ginti ar užgijusioms žaizdoms įdrėksti turėtume savo at
mintyje atgaivinti pergyventus baisumus. 

Sunku ir graudu rašyti apie kruvinus hitlerinės oku
pacijos metus. Bet rašytojas privalo, kiek jis pajėgia, at
skleisti skaitytojams visą tiesą. Jie turi ją žinoti jau vien 
todėl, kad galėtų suprasti, kokią pasaulinę-istorinę reikš
mę turėjo didvyriškos tarybinės liaudies, jos šaunių gink
luotųjų pajėgų pergalė prieš fašizmą. Jie turi tai žinoti 
šiandien, gal būt, daugiau negu bet kada anksčiau, nes 
ir šiuo metu veikia tos jėgos, kurioms tenka atsakomy
bė už žuvusius dešimtis milijonų žmonių karo audroje, 
už šimtų milijonų darbo žmonių kančias ir ašaras. Ne
pribaigtos fašistinio slibino liekanos, kaip ir anksčiau 

JAV, Anglijos ir Prancūzijos imperialistų puoselėjamos, 
vėl kelia savo galvą. Iš savo urvų vėl išlenda, siūlą sa
vo paslaugas imperializmui, hitleriniai generolai ir grįž
ta į savo senas vadovietes, kad vėl komanduotų viską 
naikinančioms jėgoms, kurios neša mirtį pasaulio tautoms. 
Kai gresia bundąs plėšrusis vokiškasis revanšizmas ir mi
litarizmas, kai imperialistai akivaizdžiai ruošiasi atomi
niam karui, labai reikia, net būtina prisiminti artimos 
praeities vaizdus, kad ir kažin kokie tragiški, kad ir ka
žin kokie slogūs jie atrodytų, kad ir kažin kaip jie su
krėstų mūsų dvasinę rimtį. 
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Reikia atgaivinti atmintyje anas nuostabias 1941 me
tų birželio pabaigos dienas, kai gamta, atlygindama žmo
gui už jo triūsą, dosniai brandino derlių, laimino pri
keltą naujam tarybiniam gyvenimui Lietuvos žemę, 

kupiną saulės, gėrybių ir svajų, ir lygia greta reikia prisi
minti, kokį kontrastą visam tam sudarė pilkšvai žali 
hitleriniai skėriai, kurie įsibrovė į mūsų kraštą, sutrypė 

lietuviškos žemės gėrybes ir, nuūžę toliau į Rytus, pa
liko vietą rudajam marui - hitlerinei civilinei valdžiai 
ir gestapui, smurtu užplūdusiems, krauju užliejusiems 
visą šalį. 

Dar vieną šūkį iškėlė rudoji pabaisa: «Sukurti nau
ją Europą! Įvesti naują tvarką!» 

Taip, «naująją tvarką» fašistiniai grobikai bematant 
ėmėsi įgyvendinti ir Lie tuvoje. Beje, hitlerininkams tai 
jau nebebuvo Lietuva ... Hitlerio vietininkas Heinrichas 
Lozė savo pirmajame įsakyme paskelbė: «Didžiojo Vo
kiečių Reicho Fiureris Adolf Hitler paskyrė mane Reichs
komisaru «Rytų kraštui» («Ostland»). Į tą sritį įeina ir 
buvusioji Lietuvos respublikos teritorija.» 1 

Okupantų tarnai - lietuviškieji buržuaziniai naciona
listai visokiais būdais padėjo hitlerininkams likviduoti 
sunkiai iškovotą Lietuvos valstybingumą. Jų kruvinas 
laikraštpalaikis «Į laisvę» (1941 metų Nr. 32), pompastiš• 
kai aprašydamas «Ostlando» reichskomisaro atvykimą į 

Kauną, džiaugsmingai skelbė: «Fiureris, pash1sdamas gau
leiterį Lozę, galutinai išreiškė savo pasirengimą mūsti 
kraštą paimti į pajėgias kuriančias vokiečių organiza
cijos rankas ir į Vokietijos Reicho apsaugą ... » 

O Kaunas buvo vienas pirmųjų didesnių tarybinių 
miestų, atsidūrusių pražūtingoje «Vokietijos Reicho ap
saugoje» ... 

Pajutusi savo galią, «naujoji tvarka» ėmė rodyti savo 
tikrąją fizionomiją. 

1 ŠI ir tolesnės citatos pateikiamos netaisant kalbos bei rašybos, 
taip, kaip jos buvo paskelbtos hltlerlnlnkų spaudoje. 
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Pirmieji «naujosios tvarkos» požymiai - Įsismarkavu

s1t1 padaužų siautėjimas, kai jie netrukdomai, lyg dviko
jės hienos, puolė plėšti ir žudyti. 

«Naująją tvarką» skelbė hitlerinių kareivių pakausty
tų padų kaukšėjimas ir nenutrūkstantis šaudymas, kurį 
lydėjo širdį veriantys žmonių klyksmai. 

«Naujosios tvarkos» veidą nušviečia kad ir šis Kau
no Valstybiniame archyve išlikęs Fredos Sodininkystės 

mokyklos direktoriaus 1941 metų birželio 29 dienos raš
tat: hitleriniam miesto komendantui. Šiame dokumente 
r ašoma: «Vakar, apie 13 val., į Fredos Sodininkystės mo
kyklą atėjo įsigėrę vokiečių kariai. .. Klasėje jie pradėjo 
gnti degtinę ir ėmė reikalauti kavos ir kitų valgomųjų 
dalykų, grasindami nušausią kiekvieną asmenį, kuris ne
išpildys jų reikalavimtĮ. Išėję iš mokyklos prie vartų, jie 
rado su vežimu bestovintį Antaną Vienžinską, Botanikos 
sodo darbininką. Paleidę į jį salvę šūvių, jie sunkiai 
sužeidė jam vidurius. Vakare jis pasimirė. Kartu peršovė 
ir Botanikos sodo arklį ... » 

Vienas «naujosios tvarkos» bruožų buvo iškabos «Nur 
fiur reichsdoiče» («Tik reicho vokiečiams») prie Kari
ninkų Ramovės ir Centrinio pašto, prie gražiausių miesto 
parduotuvių ir kavinių, prie ką tik atidarytų ištaigingų 
paleistuvybės namų Nemuno gatvėje ... 

«Naujajai tvarkai» atstovavo žaliomis, rudomis, juodo
mis, rusvomis, melsvai violetinėmis uniformomis vokie
čiai, kurie lyg niekur nieko, labai patenkinti, visiškai 
nesidr:ovėdami, uoliai tempė iš taikių gyventojų butų ra
dij o imtuvus ir stiklainius sviesto, brangius kailinius ir 
kartūninius sijonus, pianinus, laikrodžius ir nosinaites. 
<1 lšrinktajai ponų rasei» viskas tiko. 

«Naujoji tvarka», paskelbusi «denacionalizacijos įsta
l ymus», sugrąžino fabrikus buvusiems savininkams iš
naudotojams, kad jie vėl kaip tinkami jodinėtų ant dar
bininkų nugarų, o darbo valstiečius vėl pavertė vergais. 
Ir vėl Lietuvos darbo žmogus nustojo elementariausių 
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teisių, buvo priverstas plušėti 12-14 valandų per 
parą. 

Ji, «naujoji tvarka», atsispindėjo modernizuotose bib
ltotekų bei kitų kultūros įstaigų autodafė: mašinos, pri
krautos knygų, rankraščių, istorinių dokumentų, skubėjo 
į Petrašiūnus, į popieriaus fabriką, kuris turėjo visa tai 
paversti švariu popieriumi. 

«Naujosios tvarkos» kūrėjai piūklu nupiovė žilaplau
kiui Vilijampolės rabinui Z. Osovskiui galvą ir padėjo ją 
ant šventraščio, ties kuriuo jis buvo pasilenkęs bandi
tams įsibrovus į namą. Visi jo namiškiai buvo išžudyti, 
todėl galva taip ir styrojo kelias dienas ant krauju ap
šlakstytos knygos. Balta barzda tįsojo sukrešėjusio kraujo 
klane ... 

«Naująją tvarką» reprezentavo kruvinos orgijos, to
kios, kaip buvo automašinų garažo kieme, Lenino pro
spekte Nr. 43. Tuomet fašistai išrado naują metodą žmo
nėms žudyti: jie laužtuvais triuškino galvas, guminėmis 
žarnomis, naudojamomis mašinoms plauti, švirkštė savo 
aukoms vandenį į vidurius, švirkštė tol, kol išsipūtę vi
duriai trūkdavo. Klanuose mėtėsi žmonių sąnariai, nukirs
ti pirštai, išpiauti liežuviai. Suvertus lavonus į krūvą, 

vienas žudikų užlipo ant jų ir ėmė armonikėle pūsti dai
nuškas. Kiti galvažudžiai, apsvaigę nuo naminės ir 
kraujo, plyšodami kaip laukiniai šokinėjo aplink ratu ... 

Mes priartėjam prie būdingiausio «naujosios tvarkos» 
ir «naujosios Europos» požymio. Tai didžiulės duobės, 

kurios atsirado ten, kur įžengė fašisto koja. Šie planin
gai paruošti masiniai kapai plačiai Išsižiojo, pasirengę 

praryti šimtus tūkstančių gyvybių. Jie buvo parengti ta
rybiniams aktyvistams, savarankiškai galvojantiems žmo
nėms, pažangiajai inteligentijai, Ištisoms gyventojų gru
pėms, visiems tiems, kuriuos «naujoji tvarka» pripažino 
neturinčius teisės gyventi ... Minėtame lietuviškųjų fa
šistų 1941 metų liepos 5 dienos numerio lapelyje «Į lals
v~», «ideologiškal» pagrlnd:liant tautų žudynes, hltlertniu 
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Klaikios žudynės Kauno garaže (Lenino pr. 43). Garažo kiemas nuklo
tas lavonais žmonių, kuriuos žiauriai nukankino buržuaziniai nudu 
nalistai. Gilumoje - banditai švirkščia vandenį kankiniams l vld11 

rius, o bitlerinink:ai kareiviai (dešinėje) tai fotografuoja, 



įpročiu buvo kurstoma: «lydai, burliokai rusai ir lenkai 
kolonistai bei atbėgėliai yra mūsų tautos grybas, kurį 

reikia kuo greičiausiai išplauti». 

Išžudyti tūkstančių tūkstančiai lietuvių darbininkų ir 
inteligentų, nušluoti nuo žemės paviršiaus Lietuvos kai
mai, išvarytas į Vokietiją katorgos darbams ir pražūčiai 
Lietuvos jaunimas ryškiausiai byloja, kad hitlerininkų 

ir jų lietuviškųjų pakalikų siautėjimas, anot jų - «gry
bo išplovimas», buvo tik gausėjančių žudynių dalis. O 
visa tai buvo hitlerinė teorija praktikoje - «gyvenimo 
erdvės» sudarymas Pabaltijy, erdvės, kurioje vokiečiai 

galėtų «veistis ir daugintis» ir kurioje vietinės tautos 
turėtų sugulti «mėšlu germanų rasei» ... 

Nors ir skaudu, tačiau, deja, vokiškieji grobikai ra
do Lietuvoje sau padlaižių lr talkininkų. Susirado jų 

buržuazinių nacionalistų ir banditų profesionalų tar
pe. Įvedant Hitlerio skelbtą «naująją tvarką» Lietuvo
je, šie išgamos gerokai pasitarnavo okupantams. To 
negana. Lietuviškieji fašistai ne tik padėjo kruviniems 
jų pačių tautos ir gimtinės priešams vykdyti masines 
žudynes, bet atltko jiems dar vieną purviną paslaugą: 
sudarė hitlerininkams galimumą kratytis atsakomybės 

ut kai kurias įvykdytas piktadarybes civiliniams gyven
tojams. 

Antai vieną 1941 metų rugsėjo dieną dalį Kauno ge
to (Vilijampolėje) apsupo ginkluotieji lietuviškieji fašis
tai, apsirengę senosios buržuazinės kariuomenės unifor
ma. Jie ėmė varyti iš namų gyventojus. Kai kažkoks 
vyriškis paklausė: «Kur?», šūvis į širdį suaidėjo atsakymo 
vietoj. Jei kas judėjo ne taip greitai, jį ragino šautuvo 
buožės smūgiai. Griuvinėjo seneliai sudaužytais šonkau
liais, raitydamiesi nuo skausmų, spiaudydami krauju. Mo
teriškė su kūdikiu prie krūtinės negalėjo bėgti tekina. 
Vienas niekšų stvėrė kūdikį už kojų ir, trenkęs į mūrą, 
sutraiškė jam galvą ... kad motinai būtų lengviau bėg-

to 

ll. . . Iš visų spygliuota viela aptvertų Vilijampolės už-
1~ampių fašistai suvarė į Sąjungos aikštę didžiulę minią 

žmonių - nusikamavusių, mirtinai išsigandusių, puspli
ld ų. Vienų akyse sustingęs nevilties žvilgsnis, kitų - de
ganti neapykanta korikams. Visi laukė savo kartaus li
k imo. Bene jie galėjo ko nors geresnio tikėtis, kai juos 
supo atkišti automatai ir kulkosvaidžiai? 

Staiga į aikštę atburzgė motociklas. Iš jo priekabos 
Iššoko uniformuotas vokietis. Jis ėmė mosuoti kažlwkiu 
dokumentu: «Sustabdyti, sustabdyti!» 

Nuleidžiami automatai, padedami kulkosvaidžiai. Lie
L11viškieji fašistai suglumę renkasi į būrelius. O geto 
kaliniai, kurie tik prieš akimirką laukė mirties, netruk
domi išbėgioja į visas puses. 

Šią inscenizaciją kuo detaliausiai nufilmavo keletas 
vokiečių operatorių. Nė vienas vokietis nedalyvavo nei 
varant žmones, nei aikštėje ruošiantis juos pribaigti. 
Vienintelis vokietis, kuris nutraukė tą siaubingą spektaklį, 
buvo ypač kruopščiai nufilmuotas ... 

Po savaitės tie patys žmonės buvo vėl išvaryti iš 
namų, sugrūsti į aikštę. Šį sykį šiai akcijai vadovavo 
vokiečiai. Tik spektaklio jau nebuvo. Visi suvarytieji iki 
vieno buvo sušaudyti. Bet niekas šiuokart jau nebefil
m avo ... 

Galima numanyti, kuriems galams prieš savaitę buvo 
sukamas filmas, kodėl vokiečiai be pallovos fiksavo pik
Ladarybes, kurias vykdė Uetuvlškieji fašistai. Zudynes 
c1utomašinų garažo kieme jie net filmavo iš lėktuvo, ku
ris visą laiką skraidė ties ta vieta. Hitlerininkai stengė
si «dėl visa ko» apsirūpinti «įrodymais», jog, gink die
ve, ne jie naikinę civilinius gyventojus ... Lietuviškieji 
l,,šlstai padėjo jiems fabrikuoti tokius «nekaltumo do-
1 umentus». O Berlyno spauda ėmė skelbti nuotraukas, 
kurių tikslas buvo apjuodinti Uetuvių tautą pasaullo 
.,~yse. 
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Dar kopdamas į valdžią, Hitleris buvo savo išperoms 
pažadėjęs «ilgųjų peilių naktį». Tą savo pažadą jis tūks
tanteriopai ištesėjo. Kur tik siekė jo valdžia, gyvenimas 
pavirto «ilgųjų peilių tikrove», pritvinkusia ašarų ir 
kančių, žudymų ir skerdynių. 

Kaune nuolatine žudynių vieta buvo paversti išlikę 

aplink miestą senos, praeitojo šimtmečio pabaigoje pasta
tytos carinės tvirtovės fortai. Šie fortai, sudarą ma
syviomis sienomis ir spygliuotų vielų užtvaromis apjuostų 
požeminių įrenginių, gilių urvų ir aukštų pylimų sistemą, 
hitlerininkams pasirodė patogiausia vieta numatytiems 
masinio žmonių naikinimo planams įgyvendinų. Mirtis 
iš paties miesto, kur ji siautė pirmosiomis okupacijos 
dienomis, buvo perkelta į jo apylinkes. 

Beveik visi Kauno fortai laukė savo aukų. Septin
tasis ir ketvirtasis fortai prarijo tūkstančius gyvybių jau 
pačioje okupacijos pradžioje. Antrojo, trečiojo ir šeš
tojo fortų zonose buvo naikinami tūkstančiai tarybinių 
karo belaisvių. Ir pagaliau liūdnai pagarsėjusį devintąjĮ 
fortą hitlerininkai pavertė nuolat veikiančia žmonių sker
dykla; ten buvo naikinami ne tik Kauno ir jo apylinkhĮ 
gyventojai: jis tapo «tarptautiniu» žmonių žudymo fabriku. 
Čia savo mirtį surado daugelio Europos šalių piliečiai. 

TAIKŪS PILIEČIAI ZOV A 
SEPTINTAJAME FORTE 

Paskutinėmis 1941 metų birželio dienomis, nepraslin
kus dar ir savaitei po miesto okupavimo, centrinis Kau
no kalėjimas Mickevičiaus gatvėje jau buvo kimšte pri
kimštas žmonių. Ištikimi hitlerininkų tarnai, ginkluotos 
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų gaujos, «baltaratš
čiai», kaip liaudis juos su panieka vadino, siautėjo neap
sakomai žiauriai, įgyvendindami savo kruvinas paslaugas 
okupantui: jie gaudė taikius miesto gyventojus- kiek
vieną, kurį įtardavo simpatizuojant Tarybų valdžiai, 
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kiekvieną, kuris išdrįso suabejoti hitlerininkų pergale1, o 
žydų tautybės piliečius - iš viso be jokios atodairos: 
jaunus ir senus, vyrus, moteris ir vaikus. . . 

Kur dėti tūkstančius nelaimingųjų, kurh1 likimas 1au 
Jš anksto nulemtas? Į senosios Kauno tvirtovės fortus! 
Tinkamesnės vietos ir patys fašistai negalėjo sugalvoti. 
Netenka abejoti, kad tuo metu, kai hitlerinis generali
nis štabas planavo savo nusikaltėliškos agresijos opera
cijas Lietuvoje, gestapas žymėjo Kauno žemėlapyje juo
duosius mirties ženklus tose vietose, kur riogso fortai. 

Septintasis fortas šiaurinėje miesto dalyje, prie pat 
Kauno Politechnikumo, pirmasis atkėlė sav,o sunkius ge
ležinius vartus, atvėrė savo niūrius, drėgnus urvus - po
žeminius kazematus praryti ir tuos, kurie buvo sučiupti 
mieste, ir tuos, kurie, besitraukdami į Tarybų Sąjungos gi
lumą, buvo sulaikyti Lietuvos keliuose, kai juos aplenkė 
hitlerinė kariauna. Iki liepos pradžios į fortą jau buvo 
suvaryta apie 10 tūkstančių žmonių. Moteris ir mažes
nius vaikus fašistai sugrūdo į požeminius urvus - be 
m aisto, be vandens. Plika asla jiems tapo guoliu. Praėjo 
diena, kita, niekam neleido išeiti. Silpnesnės sveikatos 
moterys alpo. Kai kurios nėščios moterys tokiomis są
lygomis gimdė. Kai kur jau tįsojo lavonai, bet nebuvo 
leidžiama jų išnešti, palaidoti. 

Nors dienos slinko baisios, bet naktys buvo dar bai· 
sesnės. Naktinės klaikybės dažniausiai prasidėdavo šitaip: 
J(eliolika banditų, pasišviesdami elektriniais žibintuvė
Jlais rankose laikydami užvalkalus, įslinkdavo į urvus. 
Vai~ščiodami tarp gulinčių ant žemės moterų, jie rankio
davo iš jų laikrodžius, žiedus, pinigus. Jie apsilankydavo 

1 Liaudis niekada netikėjo hitlerininkų pergale, ir fašistai žiauriai 
loplno tokias nuotaikas. Apie tai byloja ir kai k_n~ie ~a~o Valsty

hlnlame archyve išlikę dokumentai. Štai, pavyzdžim, . laikinai _p~skir
tl<•JI «apskrities viršininkai» jau pirmosiomis karo dienomis išsmntė 

vo valdiniams slaptus «parėdymus», kuriuose buvo sakoma: «Jau yra 
';:,skleista gandų, kad vokiečių armiją tuoj sumuš. Šitiems ga~d~ms 

: 11.~luotl plisti. nubaudžiant, geriausiai sušaudyti, tiek gandų skleidėJUS; 
lh•k Jų sumanytojus ..• » 
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vieną kartą, antrą, trečią, ir, kai moterys nebeturėdavo 
ko atiduoti, plėšikai puldavo jas lazdomis ar buožėmis ... 

Naktimis į požemius įsiverždavo girtuoklių gaujos. 
Jie versdavo savo aukas visiškai nusirengti, dainuoti ir 
šokti, o patys į jas nukreipdavo žibintuvus, kurie šviesos 
pluoštais išraižydavo tamsą. Jei kuri iš nelaimingųjų mė
gindavo prieštarauti, automatų papliupos beregint per
ve11davo ir «neklaužadas», ir niekuo nekaltas. Pasismaginę 
niekšai imdavo ieškoti jaunų, gražių... Išrinkę, kaip 
šie išgamos mėgdavo tyčiodamiesi sakyti, «grožio kara
lienes», jie liepdavo savo aukoms eiti paskui, tartum 
kareivinių valyti, aslų mazgoti, bulvių skusti. Nelaimin
gąsias moteris niekšai išvesdavo į šalia esančią krūmais 
apaugusią pašlaitę, jas išžagindavo ir paskui sušaudydavo. 

Kauno, Senamiesčio gatvės, gyventoja Ana Svirsky
tė, kuriat teko išgyventi septintojo forto siaubą ir kuriai 
pasisekė iš ten pasprukti, pasakojo: «Viena motina iš 
paskutiniųjų gynė savo dukterį, neleido jos išvesti, pri
dengė ją savo kūnu. Banditai ištempė abi. Motinos 
akivaizdoje išniekino merginą ir paskui ją nužudė. O mo
tiną jie įmetė atgal į požemį. Dvi dienas, dvi naktis 
kamera skardėjo nuo graudulingo moteriškės vaitojimo. 
Ji per tas dienas pražilo ir išėjo iš proto.» 

Vyriškiams ir didesniems berniukams neliko vietos 
septintojo forto landynėse. Jie buvo laikomi po atviru 
dangumi gilioje dauboje ir jos atšlaitėje, kurt dengė 
forto įrenginius. Pylimo viršuje buvo išrikiuoti kulko
svaidžiai, slankiojo automatininkai. 

Kelias paras, dienos metu negailestingai svllinami sau
lės ir naktimis abejingai žibant žvaigždėms, žmonės čia 
tūnojo, kankinami bado ir troškulio. Penktą dieną jie ėmė 
griežtai reikalauti: duokit maisto, vandens arba pada
rvkite galą tam pasityčiojimui! Tuomet Į fortą buvo 
atvežta perdžiūvusios sūdytos žuvies. 

Išalkusieji su neapsakomu godumu puolė valgĮ, ir 
troškulys dar žiauriau pradėjo kamuoti :lmones. 
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ioje septintojo forlo dauboje 1941 metų liepos mėnesio pirmosio
mis dienomis buvo nukankinti tūkstančiai nekalttĮ Kauno gyventojų. 

- Vandens! Vandens! - skrodė orą nelaimingųjų 

šauksmai. 
Sutratėjo kulkosvaidžiai. Pasruvo kraujas. :Zmonės ne

turėjo teisės žodžio ištarti - jiems buv.o įsakyta: gulėt 

tr tylėt! 
Rytojaus dieną į daubą buvo atvežta statinė vandens. 

Keletas tūkstančių vyrų išsirikiavo gaut «gerti». Vienas 
sargybinis turėjo arbatinį šaukštelį. Juo banditas paei
liui «girdė» ištroškusius. . . Kilo maišatis, spūstis. Sar
gybiniai, žadėdami kitur pagirdyti, iš minios atskyrė di
d lį būrį žmonių, kuriuos nuvedė į kitą forto pašlaitę. 

V ikiai iš ten pasigirdo automatų kalenimas ... 
Dieną naktį ginkluotieji žmogžudžiai, griebdamiesi 

lsokių niekšiškiausių priemonių, išviliodavo iš forto dau
bos būrius žmonių. Vieną kartą jie paskelbė: «Tegul 
susirenka tie, kurie norėtų iškrovinėti duoną, skusti 
lmlves!» Kai tik «savanoriai* atitolo nuo daubos, vėl 
suaidėjo šūviai. Supratę, kodėl tie žmonės nebegrįžo, 
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pasmerktieji kitą kartą nebesisiūlė «darbui». Tada sargy
btntai jėga išvilko iš daubos keliasdešimt vyrų tr juos 
nuvarė į kareivines šį kartą jau tikrai bulvių skusti. 
Ten jie buvo ir pavalgydinti. Kai ta pati žmonių grupė 
kitą dieną nebesipriešindama ėjo dirbti, ji atsidūrė toje 
forto zonoje, iš kurios jau niekas nebegrįždavo ... 

Dauboje buvo ligonių, sužeistųjų. Kartą sargyba pa
reikalavo, kad prisistatytų visi gydytojai, esantieji jo
je. Sužeistiesiems buvo tvarstomos žaizdos, ligoniams -
duodami vaistai. Po to jiems buvo pareikšta, jog da
bar jie «pagydyti», todėl privalo eiti į darbą. Ir vėl 

nelemtoje pašlaitėje supokšėjo šūviai ... 
Sargybiniai be paliovos apiplėšinėjo savo aukas. Var

gas būdavo tam, kieno apdaras ar apavas krisdavo sar„ 
gybiniui į akį. Fašistas jį nusivesdavo į pašlaitę tarp 
krūmų «pasivaiMčioti» ... 

Lavonų užkasti buvo atvaromi būriai vyn1 iš daubos. 
Po to «laidotojai» - sušaudomi. Dabar jau pastan1jų la
vonai laukdavo savo laidotojų. Taip žudymo konvejeris · 
veikė nenutrūkstamai. 

Gestapininkai kartkartėmis atvykdavo patikrinti, kaip 
darbuojasi jų talkininkai - vietiniai fašistai, kuriuos jie 
pavertė savo klusniu įrankiu. 

Kauno · «Inkaro» kombinato inžinierius· J. Gidanskis, 
kuris stebuklingu būdu ištrūko iš mirties daubos, pasa
koja, kad kartą nugirdo gestapo karininko žodžius, pa
sakytus fašistinių gaujų vyresniajam - buržuazinės ar
mijos pulkininkui Andriui Butkevičiui-Butkūnui. Gesta
pininkas nedviprasmiškai pareiškė: 

- Šiaip - viskas gerai, bet pernelyg lėtai. Nuo šios 
dienos ir ateityje reikia veikti dviguba sparta. 

Prasidėjo naujos žudynės, dar gausiau pasruvo 
kraujas. 

Atrodė, kad maloniausia sargybinių pramoga būda
vo - šaudyti į minią, tūnojusią daubos šlaituose. Ne vi
sada šūviai pribaigdavo žmones. Sužeistieji rėkdavo, de-
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juodavo, blaškydamiesi ir raitydamiesi nuo skausmų. 

Tačiau žudikai buvo griežtai įsakę - «daboti tvarkos!» -
gulėti ramiai, nesikalbėti, nekosėti, nečiaudėti - tylėti 

kaip žemė. Todėl išgamos šaudė į žmones dar ir todėl, 
kad šie «ardą drausmę, drumsčią rimtį». šūviai tra
tėdavo tol, kol «neklaužados» nutildavo visiems lai
kams ... 

Gyvi ir negyvi, kurių lavon·ų nebuvo leidžiama nė 
palytėti, tįsojo šalimais. Vasara buvo nepaprastai karšta. 
Saulė svilino. O štai sužaibavo, sugriaudė. Prakiuro ly
ti. .. Ir vėl dangus išgiedrėjo. Lavonai ėmė pūti, skleis
dami aplinkui baisų tvaiką. Šalia lavom1 alpo savo 
kaimynų krauju aptaškytos būtybės, vakar dar buvę 
žmonės, dabar - nepalyginti blogesnėje padėtyje negu 
šunys. Juk be jokio reikalo šuns niekas nemuša. O čia ... 

Tačiau ne vienas šių iškankintų, beginklių žmonių 

narsiai pakėlė galvą prieš nuožmius smogikus. Mus yra 
pasiekusios kai kurios žinios apie atkaklius mėginimus 
priešintis žudikų savavalei. 

Kauno gydytojas Borisas Chodosas, nepaisydamas 
fašistų įsakymo «gulėt ir tylėt», kilstelėjo iš vietos. Jis 
s, iedė žudikams tiesos žodį, kas jie yra, perspėjo juos, 
t~ad dar išmuš keršto valanda, ir paragino vyrus prie
šintis, pralaužti kordoną! 

Nelaimingieji pašoko iš vietų ir ėmė kabarotis sta
l·iais daubos skardžiais į viršų, ten, kur stovėjo kulko
s\ aidžiai. .. šūvių papliopomis pasitiko juos fašistai. La
' onai ritosi žemyn. Gydytojas Chodosas buvo sužeistas. 
F,1šis tai iš jo tyčiojosi tol, kol jis mirė baisiausiose 
l ,mčiose. 

Liepos 1 dieną, beauštant, likusios gyvos moterys 
septintojo forto buvo nuvarytos į devintąjį fortą. Iš-

1,,mkintos, pusgyvės, jos vos bepavilko kojas. Kai ku-
1 los - su išbadėjusiais vaikučiais ,ant rankų. Kolonai pri

• 1 lt'Jus prie Neries, vargšės maldavo savo varovus, kad 
jums leistų atsigerti bent gurkšnį vandens. Tačiau 
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veltui buvo jų maldavimai. Kone dešimties kilometrų il
gio kelyje daugelis sukniubo. Pist~l~lo š~via~ ir jų kan
čių galas perspėdavo kitas, kad reikia laikytis . .. 

Pašalinus iš septintojo forto moteris ir v aikus, sargy
ba jame buvo žymiai sustiprinta. Artėj o atomazga. Tą 
dieną visi vyrai buvo sušaudy ti. 

Taip pasibaigė šiurpi tragedija septintaj,:une . fo~~e. 
Ji truko aštuonias dienas. Apie 8000 nekaltų zmomų sir
džių nustojo plakti. 

p0 šių skerdynių septintajame forte žmonės nebebuvo 
masiškai žudomi. Tolesnį civilinių gyventojų ir karo 
belaisvių naikinimą hitle rininkai perkėlė i fortus, esan
čius atokiau nuo miesto centro. 

INTELIGENTŲ žUDYNĖS KETVIRT AJAMĖ FORTE 

Į pietryčius nuo Kauno, už Panemunės priemiesčio, 
yra ketvirtasis fortas. Aplinkui - kvepiantis pušynas. 
Netoliese, tarp miškingų krantų, svajingai vingiuoja Ne..; 
munas. . . Neaplenkė okupacijos metu hitlerizmo pikta
darybės ir šios tylios vietovės, vieno gražiausių gamt?s 
kampelių Lietuvoje. Ir čia žemę šlakstė nekaltų žmomų 

kraujas. . 
Rugpiūčio 18 dieną į ketvirtą fortą buvo atvaryti ir 

sušaudyti 534 inteligentai, kuriuos ginkluoti f~islai s~
medžiojo Kauno gete. Jie tariamai buvo imami «kval~
fikuotam darbui» - archyviniams dokumentams tvarkyti. 

Panemunietis Juozas Paulavičius, gyvenantis netoli 
forto, pasakoja, kad vienam mirtininkui pasisekė ištrūk~i 
iš korikų nagų ir išbėgli į gatvę. Jis buvo vienmarški
nis. žmogžudžiai jį pasivijo ir praeivių akivaizdoje su 

juo susidorojo. 
Koks buvo kitų žmonių likimas ketvirtajame forte, 

paaiškino automatų tratėjimas. 
P.o kurio laiko grupė Kauno gyventojų buvo atga

benta valyti kareivinių prie ketvirtojo forto. Vienoje 
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pastogėje jie rado apdulkėjusius vyriškus drabužius. 
Kampe pūpsojo krūva pasų, pažymėjimų. Tai buvo kai 
kurių iš tų «534 inteligentt1» dokumentai. 

Minėtoje egzekucijoje žuvo Lietuvos Operos ir ba
leto teatro koncertmeisteris smuikininkas Robertas Sten
deris, pagarsėjęs kino režisierius Marekas Martensas (ka
ro audros atblokštas į Lietuvą iš Lenkijos; ten buvo pa
statęs keletą filmų), tapytojas A. Kaplanas, žurnalistas 
Maksas Volfovičius, daug gydytojtĮ, inžinierių, advoka
hĮ, mokytojų. 

Ne galima nepaminėti šlykščių buržuazinio naciona
lis to Miko Kaminsko, buvusio Kauno savivaldybės at
sakingo darbuotojo, veiksmų įvykdant šią piktadarybę. 
Jis uoliai padėjo hitlerinio «miesto komisaro» įgaliotam 
nberšturmfiureriui Fricui Jordanui išvilioti «į darbą» in
teligentus, kurie vėliau buvo nužudyti. Tai jis kalbino 
žmones «gerai apsirengti», tikino, kad jiems nieko pik
to neatsitiksią, kad tikrai bus tvarkomi archyvai ir tam 
likslui reikia mokytų žmonių. Tai Jis žadėjo duoti gerą 
maistą ir pažymėjimus, kad jie nebūtų imami kitiems 
priverčiamiesiems darbams. . . Bet, nepaisant visų tų 
J>džadų, banditams teko gerokai paplušėti, kol jie sugau-
dė reikiamą skaičitĮ aukų. 

Minėtasis J. Paulavičius (taurios širdies žmogus, jis 
suliko Tarybinės Armijos karius išvaduotojus su išsau
~io la per okupaciją raudonąja vėliava, su dešimčia iš
gdbėtų nuo pražūties karo belaisvių ir fašistų persekio
j,unq žmonių) taip pat pasakoja, kad, prieš pasitrauk
ll,11111 iš Kauno, hitlerininkai ketvirtajame forte atkasė ir 
'i11ckgino 1941 metų aukų palaikus. Šį darbą atliko smar-
1 l,11 saugomi, grandinėmis supančioti, apdriskę, barzdomis 
,,,,,i\lę vyrai. Likvidavus masinį kapą, lavonų deginto
l 11 huvo taip pat sušaudyti ir sudeginti. Apie tai bylojo 
h•n pat, laužo pelenuose, aptikti, geležiniais pančiais su
l 111~1 yli suanglėję žmonių blauzdikauliai. Šios liekanos 
li11 o rastos išvadavus Kauną. 
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KARO BELAISVIŲ NAIKINIMAS 
ANTROJO IR TREČIOJO FORTŲ APYLINKESE 

Ypatingosios valstybinės komisijos vokiškųjų fašisti
nių grobikų bei jų bendrininkų piktadarybėms nustatyti 
ir ištirti pranešime apie hitlerininkų nusikaltimus Ta
rybų Lietuvoje pasakyta: «Remiantis kasinėjimais, do
kumentais ir liudytojų parodymais, komisija nustatė, kad 
čia, Kauno aerodromo rajone, nukankinta ir užkasta 

10 000 tarybinių karo belaisvitĮ». 
Iš pirmo žvilgsnio - sausas skaičius, konstatuojantis 

liktai faktą: liūdną dešimties tūkstančių gyvybių lemtį. 
Bet už šio skaičiaus slypi dešimt tūkstančių nepakarto
jamų mažų pasaulių - kiekvienas jtĮ su tik jam būdingu 
veidu, jausmq kompleksu, su savo svajomis ir siekiais ... 

Nėra smulkesnių žinių apie šių dešimties tūkstan
čitJ pasmerktųjų žuvimą. Mažai žinoma apie tuos žmo
nes, kuriuos nuo aplinkinio gyvenimo izoliavo spygliuo
ll! vielų tvoros ir iki dantq ginkluota žmogėdrų sargy.:. 
ba. Zemė priglobė tuos žmones, pranyko jų vardai, jq 

žuvimo aplinkybių paslaptis. 
Ir vis dėlto susidaro įspūdis, kad karo pradžioje hit

J.erininkai nė nesistengė per daug dangstyti savo politi
k os karo belaisvitĮ atžvilgiu. Visų akivaizdoje - gatvė
je , atvirame lauke , stovykloje, darbo aikštėse, kur jie 
atvarydavo minias belaisviq, - visur fašistai negailestin
gai elgdavosi su jais, naikindav,o šiuos beginklius žmones. 

Karo belaisvit1 stovykla Kauno aerodromo rajone, 
autrojo ir trečioj o forlt1 apylinkėse, neturėjo oficialaus 
numerio. Lygiai taip pat ir kalinamie ji ten nebuvo su
ženklinti, juo labiau niekas j ų nevadindavo nei vardu, 
nei pavarde. Niekas neregistravo ir neskaičiavo nei gy
vqjų, nei negyvųjų. Beje, negyviej i čia būdavo skaičiuo
jami, tačiau savotiškais tikslais: sargybiniai stengdavosi 
vieni kitus pralenl<li, nužudydami ar nukankindami per 
savo pamainą didesnį slrničių belaisvių . .. 
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Į šią stovyklą hitleriniai grobikai sugrūdo tarybinius 
karius, kurie pakliuvo į jų nagus Kauno apylinkėse pa
čioje karo pradžioje. Tik labai maža belaisvių dalis galėjo 
g:sitekti dviejų aukštų pastate stovyklos centre. Kiti 
buvo laikomi atvirame lauke aplink tą pastatą. Lauką su
po dvi eilės spygliuotq vielt1, kulkosvaidžiai sargybinių 

Spygliuotos vielos tvora su tokiais skelbimais supo tarybinių karo 
belaisvilĮ stovyklas Kauno fortuose. 

~okštu?se, skelbimai, draudžiantieji pašaliniams prisiar
lmti prie stovyklos zonos. 

Be pastogės, be užuovėjos, saulės kepinami, lietaus 
merkiami, vėjų gairinami, o visų baisiausia - bado mari
nami ir fašistinių žudikų kankinami, žmonės nykte ny
ko. Kiekvieną rytmetį lauką nuklodavo sustingusių ar 
merdinčių žmonių kūnai. Visus tuos, kurie nebesikelda
vo, ir mirusius, ir merdinčius, fašistai suversdavo Į pa
ruoštas duobes už stovyklos. O tų, kurie dar pastovėda
vo ant kojų, laukdavo diena da~ 'tamsesnė už naktį. Pra
sidėdavo sisteminga kankinimo programa. 
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Vaikėzai iš vokiškosios «Darbo tarnybos», ginkluoti 
vėzdais, rytinės «mankštos» dingstimi puldavo čaižyti 

belaisvių. Jie mušdavo keliantis, mušdavo stojant į eilę 

pusryčių ... Bepigu sakyti «pusryčių». Tai būdavo drung
nos pamazgos, kurias hitlerininkai šaipydamiesi vadino 
«kava», ir 100 gramų duonos su piuvenomis. 

Beje, užsiminus maitinimą, verta žvilgterėti į visos 
dienos «valgiaraštį». Pietums - viralas, primenantis gy
vuliams duodamą silosą iš runkelių ar žalių kopūstų la
pų. «Sriuboje» plūduriuodavo skiedros, šiaudai. Dugne 
nusėsdavo dumblas. Vakarienei - vėl puodukas «ka
vos» ... Sakom «puodukas». Stačiai gyvybinis klausimas 
buvo šiems nelaimingiems žmonėms koks nors indas. Jie 
tiesdavo prie katilo kaulėtas, drebančias rankas, o ran
kose - arba tuščia konservų skardinė (tai jau ištaigin
gas indas!), arba molinis gėlių puodukas, kuriame dugno 
skylė užkišta skiedrele, arba dėžutė, sulenkta iš gabalo 
surūdijusios skardos, arba pagal1au kažkieno seniai iš
mestas į šiukšlyną naktinis puodas, kurio skylės užkištos 
brizgalais. . . · 

Ir iš šitų iškankintų, nekirptų ir neskustų pilkaveidžių 
žmogystų, sergančių skorbutu ir dizenterija, vokiečiai 

reikalavo darbo, sunkaus fizinio darbo. 
Jei kuris nors, bekraudamas maišus cemento, nela

bai vikriai judėdavo, - varovai jį taip žiauriai čaižydavo, 
kol tas visai sukniubdavo. Jei kuris belaisvis «lėtai» 

samstydavo smėlį, konvojininkas (taip ne kartą atsitiko!) 
jam kastuvu suskaldydavo galvą. Karo belaisviais pakin
kytas vežimas slankiojo po aerodromo teritoriją ir ran
kiojo nužudytųjų kūnus. 

Visa tai vyko viešai. Šimtai Kauno gyventojų, ku
rie- dirbo tame rajone ar kuriems teko eiti pro šalį, ma
tė visus čia minėtus žiaurumus. 

Iš žmonitĮ, dirbusių aerodromo zonoje, yra žinoma 
konkrečių detalių apie tai, kaip buvo kankinami ir nai
kinami karo belaisviai. Antai A. Bleimanas, gyvenęs 
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Slalino pr. Nr. 37, pasakojo ypatingajai valstybinei ko
misijai hitlerininkų nusikaltimams Lietuvoje tirti, kad 
acrodr.omo belaisvių stovyklos komendantas visad vaikš
č·iodavo su gumine lazda ir be gailesčio mušdavo ja be
laisvius. Tas pats komendantas mėgdavo iškrėsti tokius 
«pokštus»: prieina prie kurio karo belaisvio ir vokiškai 
teiraujasi, ar šis norįs valgyti. Kartu jis pirštais rody
davo į bumą. Jei žmogus linktelėdavo «taip», komen
dantas imdavo piktai žvygauti: «še, ėsk!» ir kruvinai jį 

sumušdavo. Taip jis pasielgdavo su vienu, kitu, trečiu .. -. 
Belaisviai veikiai suprato, ką reiškia «prašyti valgio». 
Jie pradėjo atsakinėti komendantui «ne, nenori valgyti». 
Bet ir tuo neįtiko kraugeriui. «Meluoji, šunie!» - nirš
davo komendantas, ir žmogų mirtinai nuplakdavo. 

M. Rupeika, taip pat dirbęs Kauno aerodrome, matė, 
kaip sargybinis išsitraukė pistoletą ir nušovė karo belais
vį . Prie žudiko priėjo kitas vokietis ir prikaišiodamas ta
rė : «Kodėl iš arti? Reikėjo įsakyti jam bėgti, tai būtų 
bent geros šaudymo pratybos.» 

Kitas atvejis. Du hitlerininkai suruošė pratybas, šau
dydami į gyvą taikinį. Prie sienos pastatė karo belais
vj ir ilgą laiką pyškino aplink nelaimingojo kūną taip, 
kad kulkos išvarpė sienoje žmogaus kontūrą. Paskutinioji 
kulka turėjo pataikyti nelaimingajam į širdį ir pataikė ..• 

Pakelėje iš stovyklos į aerodromą augo aukšta, pla
Nai išsišakojusi laukinė obelis. Kartą karo belaisvis pa
kėlė nuo žemės nukritusį obuoliuką ir ėmė jį graužti. 
Tai pastebėjęs, konvojininkas jam liepė: «Nori obuolių? 
Lipk į medį, prikratyk!» Vokiečiui įsakius, kolona stabte
lėj o. Belaisvis įruopštė į medį. «Aukščiau! Aukščiau!» -
, aukė sargybinis. Staiga jis pagriebė šautuvą. Pykšt, 
Ir žmogus it akmuo žlegtelėjo ant žemės. Nuo tol žudi-
1 11 «kameradai» vadino jį «paukščių medžiotoju» .. 

Kitą kartą einant pro tą pačią nelemtą obelį, vienas 
,novų pastebėjo, kaip karo 

4 
belaisvis skubiai pakėlė 

obuoliuką ir įsidėjo į bumą. Fašistas «nusikaltėlį» taip 
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ilgai trankė šautuvo buože, kad šis nuvirto vietoje ir 
sykiu su kraujo čiurkšle išspiovė laukinį vaisių. 

Taip, Hitleris galėjo būti patenkintas - jo pastangos 
išugdyti jaunimą, primenantį «jaunus laukinius žvėris», 

nenuėjo vėjais. 

Savo aukas fašistai dažniausiai užkasdavo ten pat, kur 
jos krisdavo. O kiekvieną grįžtančią koloną dar lydėda

vo vežimas, kurį tempdavo įkinkyti karo belaisviai. Į jį 

kaip pliauskos būdavo suverčiami pakeliui nukankinti 
ir tie, kurie nebepavilkdavo savo kojų. O kur dėti ne
gyvuosius ar merdinčius, kai vežimas jau pilnutėlis? To
kius nešdavo keturi belaisviai: du už rankų, du už kojų. 
Nelaimingojo galva tabaluodavo ir vilkdavosi paže
miu... Tie, kuriuose teberusendavo gyvybė, iš paskuti
niųjų stengdavosi nepasiduoti. Jie slinkdavo vienas kitu 
pdsiramsčiuodami, vienas kitą drąsindami: «Laikykis, tik 
nenusimink! Ateis fašistams galas!» Slinkdavo apsiavę 
klumpėmis, basnirti, apsivilkę suplyšusiais marškiniais ar 
milinėmis. 

Kai eitynės pasiekdavo stovyklos vartus, sargybiniai, 
paprastai linksmai nusiteikę, pasitikdavo konvojininkus: 

- Kiek pribaigėt? 
Šie atsakydavo trumpai, paminėdavo skaičių. Ir tai, 

matyt, buvo vienintelė žmonių apskaita šioje kančių ir 
mi.rties pragarmėje. 

Duobės priė stovyklos vis pilnėjo, jų nuolat daugėjo, 
o pati stovykla - tuštėjo. 

Tačiau pamėginkite prikišti hitlerininkams, kad jie 
aerodromo stovykloje, antrojo ir trečiojo fortų teritori
jose, vykdydavo masines egzekucijas. Tokie priekaištai 
būtų lyg ir ne visai pagrįsti. Iš tikrųjų čia žmonės ne
buvo urmu, masiškai naikinami. Buvo žudoma «indivi
dualiai», bet užtat - nepaliaujamai. Ir rezultatas buvo 
toks pat efektyvus: per kelis mėnesius iš stovyklos ka
linių beliko saujelė žmonių, kurie, jau išsitekdami sto
vyklos pastato pastogėje, vilko katorginių darbų jungą 
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Nukankintų tarybinhĮ karo belaisviu masinis kapas, a tkastas 
išvadavus Kauną. 

lr dar kurį laiką rodė gyvybės žymes. O dešimt tūkstan
l'tų jų draugų jau buvo kapuose, tankiai išmėtytuose po 
vlsą apylinkę. 

Išvadavus Kauną šie kapai rasti palei stovyklos pa
-;lalą: 13 kapų 25 X 2 metrų, 5 kapai 12 X 2 metrų, viena 
cluobė -15X 15 metrų dydžio. Velėna visose duobėse 

dt•ngė žmonių lavonus, vilkinčius karine uniforma. Kai 
kurie juosėjo kariškais diržais ... 

Antrojo ir trečiojo fortų zonose tekėjo ne tik karo 
lll'lalsvių kraujas. Hitlerininkai kasdien į aerodromą at

,11-ydavo priverčiamiesiems darbams keletą tūkstančių 

\ nĮ ir moterų iš Kauno geto. Jei kas nors iš jų «per
• IIR'davo nežmoniškas priverčiamųjtĮ darbtĮ taisykles -

1111 lplrkdavo iš darbinink11 lietuvių maisto ar pas ne
l11ll1•sc gyvenančius kaimiečius ~eisdavo daiktus į jį, -
11111 sargyba nugrūsdavo į dau--bas, į fortt1 požemius. Iš 
l• 11,11 grįždavo tik vieni konvojininkai. .. 
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Yra žinoma faktų, kad vokiečiai tenai nusivarydavo 
mergaites, jas išniekindavo ir po to sušaudydavo. «Gryna
kraujai arijai» nepalikdavo gyvų tų, kurios galėtų pa
liudyti, kad jie «pažeminę savo rasę». O kad trūkdavo 
žmonių, niekas nereikalaudavo iš fašistų pasiteisinti. 
Pakakdavo, jog jie pranešdavo: «Sušaudytas mėginant 
pabėgti» ... 

Niūrūs, drėgni fortų apkasai, tamsūs požemiai - tyli. 
Daubos aplinkui taip pat tyli. Jei prašnekėhĮ šie neby
lūs liudininkai, jie galėtų papasakoti, kokių šiurpulingų 
tragedijų čia būta, kiek nekaltų gyvybių išplėšta. 

KRUVINAS ŠEŠTASIS FORTAS
KARO BELAISVIŲ KAPINES 

Į rytus nuo Kauno, netoli Petrašiūnų priemiesčio, 

tankia žole apaugusiose kalvose slypi šeštojo forto kaze
matai, urvai, tuneliai. Žemę prie šio forto 1926 metų 
gruodžio mėnesį apšlakstė keturit1 komunistų - K. Pože
los, J. Greifenbergerio, K. Giedrio ir R. čamo- krau
jas. Juos sušaudė smetoniniai budeliai. 

Šeštojo forto zonoje palaidoti aktyviausieji Suvalki
jos ir Dzūkijos valstiečių judėjimo, nukreipto prieš fa
šistų valdžios smurtą ir kapitalistų monopolijų išnau
dojimą, dalyviai. Juos nužudė lietuviškieji fašistai sme
tonininkai. 

O hitleriniai grobikai šeštąjį fortą pavertė milžiniško
mis karo belaisvių kapinėmis. 

Formaliai čia buvo įrengta karo belaisvių stovykla. 
Ji turėjo jau ir vardą, ir numerį - «Stalag» Nr. 336. i 

Bet savo paskirtimi ji panėšėjo į minėtą stovyklą prie 
aerodromo. Ši žudykla tik tuo skyrėsi nuo anos, kad 
veikė žymiai ilgiau ir kad joje buvo žudoma žymiai di
desniu mastu. 

Tiesa, sargybinių veikla čia buvo «reglamentuojama». 
Aerodromo stovykloje kiekvienam sargybiniui būdavo 
žodžiu nurodoma, kiek žmonių jis turi «sudoroti» per 
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šeštojo forto požeminiai urvai ir spygliuota v iela apra izgytos da ubos, 
kuriose po atviru dangumi buvo kalinami tarybiniai karo bela isviai. 

pamainą. O šios stovyklos komendantas pulkininkas Er
hardas savo «Direktyvose vadovams ir sargybai prie dir
bančių komandtĮ» trumpai ir drūtai nusakė: «Kiekvie
nas karo belaisvis laikytinas priešu.» Taigi išvada aiški ... 

Konvojininkai įgyvendino šį priesaką su tokiu žiau
rumu, kokį tik fašizmas gali pagimdyti. 

Ir čia belaisviai styrojo po atviru dangumi, ir tiktai 
maža jų dalelė teturėjo pastogę požeminėse forto lan
dynėse - be šviesos, be kuro. Ir čia hitlerininkai nelei
do įtaisyti gultų - vertė žmones gulėti ant drėgnos 

✓.C'mės. Ir čia nelaimingieji buvo beširdiškai marinami 
badu. (Bado spiriami, jie gaudydavo šunis, juos nusvilin
clavo ir valgydavo.) Ir čia badas, šaltis masiškai nai-
1 ino žmones. 

Kaip ir aerodromo stovykloje, taip ir čia hitlerinin-
1 ai už mažiausią mėginimą p,tęšintis taikydavo kolek-
1, vią atsakomybę ir sunkiausias bausmes. Kartą karo 
h(•laisvis, nebegalėdamas ištverti kančių ir patyčių, 
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nustvėrė kastuvą ir smogė konvojininkui per pakaušį. Už 
tai vietoje buvo sušaudyta visa karo belaisvių grupė, 

kurioje buvo tasai maištautojas. 
Ir čia sanitarinės sąlygos kėlė šiurpą: karo belais

viams buvo draudžiama praustis! M. Ginkas (dabar Vil
niaus greitosios pagalbos vyriausiasis gydytojas), atva
rytas į fortą priverčiamiesiems darbams, matė, kaip girdo
mi prie šulinio belaisviai pasiimdavo pilnas burnas van
dens ir, užuot malšinę troškulį, pasitraukę kiek nuošaliau, 
mėgindavo apsiprausti. Vargas tam, kurį taip darant pa
stebėdavo sargybinis! Vargas ir tam, kuris išdrįs

davo ieškoti utėlių! Naikinti parazitus buvo taip pat 
griežčiausiai draudžiama. 

Kūnas eidavo pagaugais, išgirdus žodį «lazaretas», nes 
jis čia kalinamiems belaisviams primindavo vadinamąją 
stovyklos «ligoninę». «Lazaretas» - nešvarybėmis apte
kęs, šaltas trobesys, kuriame knibždėte knibždėj o utėlitĮ. 

Jo dviaukščiai gultai buvo prikimšti susirgusiųjų šiltine, 
atvira tuberkulioze , taip pat visiškai išsekusių žmonių, at.:. 
gabentų tam, kad jie apsikrėstų baisiomis ligomis ir mir
ltĮ. Jokios priežiūros, jokios medicininės pagalbos. Epi
demijos ir badas pribaigdavo tuos, kurie atsidurdavo 
«lazarete». 

Stovyklos komendantas, įvedęs čia «tvarką» - belais
vių apskaitą, nė neįsivaizdavo, kad tie apskaitos do
kumentai kada nors taps rūsčia kaltinamąja medžiaga 
prieš jos sudarytojus. Iš surastų «ataskaihĮ» matyti, kad 
per 11 mėnesių, nuo 1941 metų rugsėjo iki 1942 metų 
birželio, «lazarete» mirė 13 936 žmonės. Forto zonoje 
buvo ištisa masinių kaptĮ sistema, įrengta pagal tam tik
rus planus. Tarp stovyklos dokumenhĮ rasti šie planai ir 
<,ataskaitos» - kiek žmonių užkasta kiekviename kape. 
Iš tų dokumentų matyti, kad forto kapinėse pakasta 
35 000 karo belaisvių. 

Visiškai aišku, kad, neabejodami greita «žaibo» karo 
pergale, hitlerininkai, karui prasidėjus, užsibrėžė tikslą 
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...... 
Vienas iš daugelio tarybinilĮ karo bela lsvl 11 l apų šeštajame forte. 

Atkastas išvadavus Kauną. 

Ukviduoti į jų le tenas pakliuvusius tarybinius karius. 
Tai buvo viena iš grandžhĮ kruvinoje grandinėje, ruo
š iant «gyvenimo erdvę gennami rasei» . Juk nesunku žu 
dvti beginklius karo belaisvius, sutrypiant tarptautines 
h~nven.cijas ir elementariausiy tarpiautinės teisės nor
mas. Taigi žmonės buvo sistemingai kankinami, siekiant 
juos nušluoti nuo žemės paviršiaus. 



Viena iš naikinimo priemonių, kurią naudojo bitle
rininkai, buvo katorginis darbas. Juk prieš likvįduojant 
žmogų būtina iščiulpti kiek tik įmanoma daugiau iš jo 
syvų, išnaudoti jo jėgas. 

Pabėgęs iš šeštojo forto karo belaisvis Vasilijus Vino
gradovas pasakojo: 

- Prieš varydami į darbą, bitlerininkai mus rūšiuo
davo: stipresnieji eidavo į darbą, o išsekusieji likdavo, 
laukdami savo eilės į «lazaretą». Kart_ais sargybiniai mus 
varydavo į tokias vietas, į kurias norėdavo eiti visi, 
pavyzdžiui, daržovių kasti. Žmonės vildavosi nukniaukti 
morkelę, keletą bulvilĮ, kopūstų galvutę - vietoje «pa
smaguriauti» arba net stovyklon parsinešti. . . Tačiau 

konvojininko sąlyga būdavo šitokia: į daržus eis tie, 
kurie tekini užbėgs dešimtį laiptelių šalia stovyklos var
tti. Daugumai tekdavo nusivilti: tik vienas kitas iš mūsų 
pajėgdavo įveikti «kliūtį» - dešimtį laiptukų ... 

1941-42 mett1 žiemą maistas stovykloje pasidarė dar 
menkesnis. Sriuba - pliurpalas iš sušalusių bulvių, ja 
šlykštėdavosi netgi tie, kurie jau merdėjo nuo bado. 
Tiek žmonilĮ čia mirdavo, kad jų nespėdavo palaidoti. 
O be to, speigas kietai sukaustė žemę, ir būdavo neįma
noma iškasti kapus. Tuomet buvo įsakyta nuogai nu
vilktus numirėlius dėti rietuvėmis prie barakų. Tai ne
buvo kūnai, o tik griaučiai, aptraukti pamėlusia oda ... 

Reikia dar sykį pabrėžti: čia nieko nėra prasimanyta, 
nieko nepadailinta. Visa tai arba pats autorius matė sa
vomis akimis, arba girdėjo iš betarpiškų liudytojų, per
gyvenusių šias klaikybes. 

Skaitytojui gali kilti teisėtas klausimas: kaip į visa 
tai žiūrėjo aplinkiniai gyventojai, argi jie negalėjo kuo 
nors padėti savo brangiosios Tarybinės Armijos kovoto
jams, patekusiems į nelaisvę? 

Taip, mes matėme nepamirštamų, neprilygstamo kil
niaširdiškumo, jaudinančio humanizmo pavyzdžių! Ga
lima suminėti daugybę faktų, kai Kauno gyventojai, ri-
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Prie įėjimo į šeštąjį fortą kabėjo lenta su grieitu Įspėjimu. 

zikuodami savo gyvybe, stengdavosi palengvinti karo 

belaisvių kančias. 
Aplink šeštąjį fortą buvo iškabintos lentos su įra-

šais trimis kalbomis: «Kas palaikys ryšius su karo be
laisviais, ypač kas jiems davinės maisto produktų, pa
pirosų, civiliniq rūbtĮ, tučtuojau bus suimamas, o kas 
mėgins· bėgti - sušaudomas!» Ir vis dėlto daug kas iš 
aplinkinių gyventojų nepabūgo tokių grasinimų. Nere
tai drąsuoliai skaudžiai nukentėdavo. Antai šančiuose 
buvo nušautas praeivis, padavęs belaisviui pakelį papiro
sų. Devintajame forte atsidūrė P. Karnauskaitė, mėginusi 
pakišti karo belaisviui duonos riekelę. Jaunuolį S. Ta
mošiūną pervėrė kulka, kai jis sviedė kopūstų galvutę 
belaisviui už spygliuotos vielos .. 

«Prasikaltusius» karo belais~lls hitlerininkai dažniau
siai nudobdavo «nusikaltimo» vietoje. štai kai kuri 
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konkretūs faktai. 1942 metų sausio mėnesį vokiečiai ėmė 
statydinti forte mūrinę pirtį -«kovai su utėlėmis». Dirb
ti į statybą jie kasdien atvesdavo civilinius speciaJistus. 
Kauno Politechnikos instituto docentas inžinierius Ana
tolijus Rozenbliumas, mūrininkas Bronius Barauskas ir 
kiti, dirbę šitĮ specialistų tarpe, pasakojo: 

- Mes matėme, kaip karo belaisvį, mėginusį mal
šinti troškulį saujele sniego, konvojininkas mirtinai 
nuplakė. Toks pat likimas ištiko kitą belaisvį, pa
kėlusį nuorūką. O vieną dieną, baigiantis darbui, mūsų 
tarpe sargyba sučiupo civiliškai persirengusį karo belais
vį, kuris tikėjosi galėsiąs tokiu būdu su mumis pabėgti 
iš šeštojo forto pragaro. Hitlerininkai jį nurengė plikai, 
įgrūdo į dėžę ir vinimis užkalė jos dangtį. . . Lauke tuo 
metu spigino 25 laipsnių šaltis. Gyvas palaidotas žmo
gus taip ir buvo paliktas lauke sušalti. Po to ir mums 
buvo įsakyta nusirengti. Vienmarškiniai stovėjome pa
mėlynavę, sustirę nuo šalčio, kol sargyba kruopščiausiai 
iščiupinėjo visas mūsų kišenes, visas drabužių siūles, iš; 
kratė avalynę, ar kartais ten nepaslėptas koks laiškutis, 
draudžiamas daiktas. Po šio įvykio teroras stovykloje 
pasidarė dar baisesnis. 

Kai hitlerininkai varydavo belaisvius darbams mieste, 
nere tas praeivis ištiesdavo jiems pagalbos ranką. 

Kartą konvojininkas pastebėjo belaisvį, čiulpiantį ga
baliuką cukraus. Jis puolė mušti nelaimingąjį, partren
kė jį ant grindinio, spardė ir trypė kojomis. Daužė ir 
juokėsi. Pro šalį ėjusi moteriškė neištvėrė, ėmė rėkti ant 
sargybinio. Prišoko policininkas: 

- Kas tau darbo? Kas tu esi? 
Moteriškė parodė pasą: 

- Kas esu? Esu žmogus! 
KomunisllĮ vadovaujami, pogrindininkai, siekdami iš

plėšti tary binius karius iš priešo nagtĮ ir juos įjungti į 

aktyvių kovotojų gre tas, įvykdė Kaune ir jo apylinkėse 

nemaža drąsh1 žygių. 
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Vienai didžiausių operacijų karo belaisviams išva
d uoti vadovavo LKP Kauno miesto ir apskrities komite
to sekretorius Fiodoras Krugliakovas ir komunistas po
grindininkas Vladas čepinskas. 

Tiesiog neįmanoma apsakyti, kiek jėgų, sumanumo, 
uervų, valios įtempimo, kokio drąsumo pareikalavo iš 
pogrindininkq šis žygis. Reikėjo užmegzti ryšį su belais
viais, ištirti situaciją, apsirūpinti ginklais, tiksliai apgal
voti visas to plano detales ir praskinti kelią pas parti
zanus. 

Kartu su komunistais šį žygį įvykdė bebaimiai kom
jaunuoliai - komjaunimo Kauno miesto pogrindinio ko
miteto sekretorius Povilas Staras, Vytautas Pe trauskas 
i r kiti. 

Operacija buvo sėkmingai atlikta. Vaduotojai nuko
vė kelis konvojininkus. Karo be laisviai, kurie, griždami 
iš darbo, tik prieš valandėlę galvojo apie laukiančius jų 
tamsius stovyklos urvus, panieką, nuoskaudas ir neiš
vengiamą pražūtį, staiga pasijuto laisvi! Pogrindininkai -
komunistai ir komjaunuoliai - atvėrė jiems kelią pas 
partizanus, į ginkluotą garbingą kovą dėl Tėvynės laisvės. 

DEVINTASIS FORTAS - «MIRTIES FORTAS„ 

MASINIAI KAPAI PRIPILDOMI 

evintasis fortas. . . Maždaug septyni kilometrai nuo 
Kauno centro, į šiaurės vakarus nuo miesto. Jis liūdnai 
šgarsėjo dar Smetonai viešpataujant Lietuvoje. Kaip 

centrinio Kauno kalėjimo filialas, devintasis fortas jau 
ldda gerokai pasitarnavo fašistams. Jis buvo v ienas la
hiausiai sustiprintų Kauno «pirmarūšės carinės tvirto
' ės» fortų. Jo dviaukščiai kazematai, iš šiaurės pusės 
l lliai įrausti į žemę, iš pietų - šarvuoti kone metro sto-
1 umo betonine siena, vienur kitui: prakirsta geležimis ap
, , tizgyhĮ langiukų ir apkaustytq• geležiniq durų, tūnojo 
l ,tip neįveikiama tvirtovė. Be to, fortas apjuostas aukšta 

\ llrties fortuose 



Devintojo forto kazemato antžeminė dalis. 
..,, ...... " l 

masyvia siena, kurios viršuje nutiestos kelios. eilės s~yg
liuotos vielos. Fortą saugojo mūriniai bokštai su kysan
čiais kulkosvaidžiais ... Tokia buvo ši tvirtovė. Į ją p~
žvelgus, dingdavo kalinamiesiems mintis api: b~t kokią 
galimybę iš čia ištrūkti, gilėjo visiškos nevilties Jausmas. 

Tamsios, drėgnos, tvankios kazematų kameros, ~
žinas šaltis tiek žiemą, tiek ir vasarą, nežmoniškas rež~
mas turėjo pakirsti sveikiausią organizmą. Šiuo~e ~u
džiuose urvuose pūdomi narsūs kovotojai dė! haudies 
šviesios ateities - komunistai - buvo pasmerkti mirti lė-
tai ir neišvengiamai. . 

Okupavę Kauną, hitlerininkai devintąjį fortą P~.verte 
tikru, nuolat veikiančiu mirties fabriku. Į fortą .11e ~e 
paliovos varė žmones pėsčius ir važiuotu~ - mašmo~1s, 
pavieniui, būreliais, kilometrinėmis voromis; gabeno ~10-

nai vyrus, mote ris ir vaikus, jaunus ir senus. Ir kas Įkė-
lė koją į forto teritoriją, iš čia nebeišėjo. . . 

«Šlachtfeld» - vokiškai ir kovų laukas, ir skerdy~1q 
laukas _ taip hitlerininkai su žmogėdrišku cinizmu vadmo 
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masinių žudynių aikštę. Šioji vieta visai nebuvo slepia
ma nuo pašaliečių žvilgsnių. Ji buvo parinkta pakilioje 
vakarinėje forto atšlaitėje, ir gretim11 kaimų - Vijukų, 

Kumpių ir kitų - gyventojai ne tik girdėdavo nenutrūks
tamą šaudymą, sukrečiančius riksmus, bet ir matydavo 
iš savo trobelių šiurpulingas piktadarybes. 

Devintasis fortas veikiai pasidarė Kauno ir jo apy
linkių gyventojų siaubu. Liaudis jį praminė «mirties for
Lu», o gestapas jį pavadino tikslesniu, oficialiu vardu: 
«Fernichtungsštele Kauen» - «Naikinimo vieta Kauen» 
{kaip žinoma, okupantai jau pirmomis dienomis lietuviš
kąjį Kauno pavadinimą pakeitė į «Kauen», kurį prieš 
šimtmečius buvo prasimanę plėšikai kryžiuočiai). 

1941 metų liepos mėnuo. Tarp gausybės aukų, kurias 
fortas prarijo tuoj prasidėjus hitleriniam antplūdžiui, buvo 
geriausieji lietuvių tautos sūnūs ir dukros: įžymus poe
tas Vytautas Montvila, «Kauno audinių» darbininkė, 

TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė Jadvyga Bu
džinskienė, tarybiniais metais pagarsėjęs mūrininkas no
vatorius Ščerbakovas su žmona ir naujagimiu kūdikėliu, 
laikraščio «Tarybų Lietuva» redakcijos sekretorius žur
nalistas Juozas Beleckas. Kiek vėliau čia žuvo nepalen-
1damas kovotojas dėl komunizmo Pranas Zibertas, kuris 
20 metų kamavosi buržuaziniuose kalėjimuose, ir daug 
daug kitų liaudžiai brangių žmonių. Jie visi nužudyti dėl 
to, kad buvo ištikimi liaudies interesams, kad visomis 
1,avo jėgomis ir visa savo širdies aistra tarnavo socia
lizmui. Juos visus sunaikino pikčiausieji lietuvių tautos 
priešai - buržuaziniai nacionalistai, kurie tapo klusniais 
hitlerinių okupantų tarnais. 

Liepos mėnesį žmonės buvo žudomi vidinėje forto zo
nos teritorijoje, už betoninių tvirtovės sienų. Tačiau to
kio masto žudykla hitlerininkai nesitenkino. Diena 
po dienos didėjo aukų skaičius. Planuojamoms didžiu
lėms masinėms skerdynėms jie pradėjo rengti kur kas 
platesnę mirties dirvą. Vakariniame forto pakraštyje, 
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daugiau kaip 5 hektani plote, gestapas privertė penkis 
šešis šimtus gerai saugomų tarybinių karo belaisvių iš
kasti keliolika didžiulių lygiagrečilĮ griovių. Kiekvienas 
jq buvo apie 200 metrų ilgio, 3 metrus pločio ir daugiau 
kaip 2 metrus gylio. Šie iš anksto planingai paruošti 
masiniai kapai išžiojo savo godžius nasrus, laukdami 
aukų. 

Visą 1941 metų rudenį devintojo forto duobės ryte 
rijo nesuskaičiuojamus tūkstančius žmonitt gyvybių. Ma
siškiausios žudynės čia įvyko spalio 29 dieną. Fašistai 
grupėmis atvarė į fortą iš Kauno geto apie vienuolika 
tiikstančių žmonių ir tą pačią dieną juos išžudė. 

Daug pasmerktųjų krito kelyje. Nemaža jų žuvo, mė
gindami pabėgti. Kelių kilometni ilgio Žemaičių plento 
galą, nuo Vilijampolės iki forto, nuklojo lavonai, ku
riuos rankiojo kursuojantys sunkvežimiai. Išvengti pra
žūties, išsigelbėti nebuvo įmanoma. Vienus mirtis ištiko 
pakeliui, kitus ji pakirto forte ... Per visą žmonių žu
d) mo laiką tik vienui vienam berniukui - vienuolika
mečiui Izaokui Blochui stebuklingai pavyko gyvam iš
h-ūkti iš mirties nagų. (Laimė jam nusišypsojo ir vėliau: 
j is ištvėrė ir Osvencimo stovyklos klaikybes, išliko gy
vas, tik neteko keturių priekinių dantų, kuriuos «juokau
damas» jam išmušė esesininkas.) Po karo berniukas grį
žo į gimtąjį Kauną. 

Ne kartą teko šnekėtis su tuo berniuku. Jis pasakojo: 
- Mūsų buvo daug, baisiai daug žmonių. Tėvelis 

ėjo nešinas mano mažąja sesute, mane už rankos ve
dė motušė ir visą kelią ji verkė. Visi tylėjo. Tik tėtis 

pasakė, kad mus varo į darbą. Taip šnekėjo ir kiti. Kai 
kas iš žmonių sudejuodavo: «Negerai! .. » ir vėl nutildavo. 
Ilgai gūrinom. Buvom alkani. Jėgų nebeturėjom. 

O aplinkui - kareiviai, kareiviai su atkištais šautuvais 
ir durtuvais. Daugelis jų apsivilkę ta uniforma, kuria se
-niau Lietuvoje dėvėjo kareiviai. Kai varovai mus su
stabdė, visi išsigandę ėmė šnabždėtis: «Tai devintasis 
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fortas!» Buvo šalta. Kur-ne-kur lauke jau baltavo snie
gas. Staiga kareiviai mums paliepė nusirengti. Motina 
nuogąstingai sušuko: «Vaikai peršals!» Kareivis trenkė 
jai šautuvu ir suriko: «Nusirenk, antraip visus nudob
siu!» Nusimetėm paltus, viršutinius drabužius. Likom tik 
su baltiniais. Liepė nusiauti. Kojines mums paliko ... Ka
reiviai tada vėl ėmė mus varyti: «Į pirtį!» Palypėjus į 
kalvą, daug kas iš žmonių ėmė klykti ir verkti. Mes 
pamatėm ilgą gilią duobę. Kareiviai ėmė grūsti į ją žmo
nf;S. Jie ragino: «Šok, šok, nebijok!» Ir tą pačią akimirką 
pasigirdo baisus tratėjimas. 2monės vienas ant kito griu
vo į duobę. Motina ėmė mane stumti, varyti nuo savęs: 
«Bėk,_ bėk iš čia!» Nėriau į šalį. Stabtelėjau. Apsidai
riau. Ziūriu: tėtė vienmarškinis, laikydamas glėbyje ma
no sesutę, bučiuojasi su mamyte. . . Sąmyšy šoktelėjau 
per smėlio krūvą. Po to - bėgau, bėgau. Atsidūriau krū
muose. Pritūpiau. Iš tolo be atvangos aidėjo šūviai, skli
do baisūs riksmai. . . Sutemus nukūriau į Vilijampolę, 
ten, iš kur buvom anksčiau atvaryti. .. 

Rytojaus dieną, kaip visada po masinit1 žudynių, sunk
vežimių virtinės gabeno iš forto į miestą kalnus dra
bužių, avalynės ... 

1941 metų gruodžio mėnesį į devintąjį fortą ėmė 
plaukti žmonių transportai iš Vokietijos, Austrijos, če
koslovakijos ir kitų Europos šalių, vaitojusių po fašizmo 
jungu. Oficialiai buvo nelaimingiesiems paskelbta, kad 
jie evakuojami darbui į naujas sritis: «Nach Osten» - į 
Rytus ... Atvykėliai vežėsi lagaminus su savo geriausiai<.; 
daiktais, darbo drabužiais, įrankiais ... 

Fašistai sugrūdo juos į forto urvus, o po to būreliais 
išvesdavo «pasivaikščioti», «skiepyti», «sveikatos patik
rinti», «išsimaudyti».. . Nesiliaujantis kulkosvaidžių tra
tėjimas neprasiskverbdavo pro storas forto sienas, ap
verstas žemėmis, ir negalėdavo perspėti, koks liūdnas 

galas laukia nelaimingųjų, esančių viduje ... 
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Austrijos pilietės Helenos Veis pasas, rastas devintajame forte. Tai 
šešiasdešimt aštuonerių metų amžiaus moteriškė, kuri buvo «evakuot~» 
Iš Vienos miesto 1941 metų lapkričio 20 dieną ir kartu su tūkstančiais 
savo tėvynainių bei kitų užsieniečių 1941 melų gruodžio pradžioje 

nužudyta devintajame forte . 

Buvęs devintojo forto raktininkas J. Naudžiūnas, sa
vo akimis matęs visas tas klaikybes, teigia, kad vien 
1941 metų gruodžio mėnesį forte buvo nužudyta. apie 
7000 užsieniečių. 

Gretimų kaimų gyventojų atmintyje neišdildomai 
įstrigo siaubingi fašistinių žiaurybių reginiai. «Inkaro» 
lcombinato valcavimo cecho meistras Antanas Gukaus
kas, kuris okupacijos metaiŠ gyveno netoli devintojo 
forto, springsta nuo ašarų, imdamas pasakoti, kaip fa-
1'Hstai plėšė iš tėvų rankų kūdikius ir svaidė juos į duo
bes, kaip motinos šokdavo paskui juos . .. 

Linkuvietis Vincas Banevičius pasakoja, kad sykį, 

bevykdant masines žudynes, į jo trobą įvirto vienas ban
ditas. Jo veidas buvo sukruvintas, kaklas - įkąstas ... 
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- Tai buvo fašistas, smetonininkas, - sako Banevi
čius.- Pasirodo, kad jį užpuolę nelaimingieji, kuriuos jis 
vedė sušaudyti. 

Egzekucijų scenos būdavo tokios baisios, kad kartais 
neištverdavo net pačių žudikų nervai. Matyt, negelbė

davo nei statinės svaigalų, kuriais juos girdydavo ges
tapas, nei laikrodukai, nei kitos brangenybės, priplėštos 
iš aukų. Besiblaškančių pusplikių ir plikų žmonių minios, 
moterų, vaikų ir senių raudojimai, jų prakeikimai kori
kams, jų akys, jų žvilgsniai, kupini neapykantos ir pa
niekos, beviltiškos pasmerktųjų grumtynės ties duobhĮ 
pakraščiais, suversti į duobes krauju apšlakstyti žmonių 
kūnai, kurie dar spurdėjo, vaitojo, - viso to pragaro, 
matyt, neištverdavo kartais net ir dvikojai žvėrys - pa
tys fašistai. 

Aplinkinių kaimų gyventojai pasakoja, kad kartais 
žudikai mesdavo savo ginklus ir kaip patrakę bėgdavo 
nuo žmonių skerdyklos. Vienas jų lyg nelabojo perse
kiojamas lakstė po kaimiečių kiemus ir galop - nusiskan
dino šulinyje. 

O stebėjęs masinę egzekuciją devintajame forte, hit-· 
Ierinis karininkas, sugrįžęs iš forto, tučtuojau parašė Vo
kietijon savo žmonai, dievotai katalikei: «Šiandien įsi
tikinau, kad dievo nėra. Jei egzistuotų dievas, tai jis 
nebūtų leidęs, kad įvyktų tai, kas šiandien įvyko ... » 1 

Civiliniai Kauno gyventojai vis labiau buvo terorizuo
jami. Jei tik kas nors būdavo įtariamas, kad palaiko ry
šius su pogrindiniu judėjimu arba su partizanais, klaU·· 
sosi Maskvos radijo, kuo nors padeda karo belaisviams 
ar geto kaliniams, tučtuojau būdavo areštuojamas. Ges
tapo automašina su juodu šarvuotu kėbulu - «juodasis 
varnas» - nuolat zvimbdavo tarp miesto ir devintojo for-

1 Sį faktą sužinojome iš Kauno gydytojos E. Kutorgienės, kuri 
okupacijos dienomis aktyviai darbavosi komunistiniame pogrindyje ir 
parodė nepaprastą jautrumą fašistų persekiotiems žmonėms, rinko ži
nias apie hitlerlnlnkų piktadarybes bei jų kėslus prieš civilinius gy
ventoju11. 
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to, kurtame mirties fabrikas veikė vi-su savo pajėgumu. 
Tuo būdu, 1943 metų pradžioje keturiolika didžiulių iš 
anksto paruoštų duobių jau buvo prigrūstos su kaupu. 

Ir kaip tik tada įvyko tai, kas sumaišė hitlerininkų 

planus: jų armijos buvo sutriuškintos prie Stalingrado. 
Vis stiprėjantys Tarybinės Armijos, išvaduotojos smūgiai 
pakirto fašistų tikėjimą savo pergale. Jie pajuto, kad 
artinasi valanda, kada jie turės atsakyti už savo klai
k ius nusižengimus. Ir visose hitlerininkų okupuotose ša
lyse įsiliepsnojo milžiniški laužai: gestapo ir esesininkų 
galva Himleris įsakė atkasti masinius kapus ir sudeginti 
nužudytųjų lavonus. 

Taip pat ir Lietuvoje hitlerininkai paskubomis ėmė
si likviduoti savo piktadarybių pėdsakus. Kauno fortai, 
ypač devintasis, turėjo būti «išvalyti». 

NAIKINAMI MASINIAI KAPAI 

1943 metų lapkričio pradžioje devintojo forto zonoje 
sutvieskė milžiniškas laužas. Naktį didžiulė pašvaistė 

buvo matyti už 7-8 kilometrų. Šiaurės vakarų vėjas net
gi į Kauną atnešdavo aitrų degančių kaulų ir svylančios 
mėsos tvaiką. 

Hitlerininkai staigiai pakeitė ir savo veikimo takti
ką. Jie ėmė kruopščiai slėpti nuo pašaliečhĮ akių tai, 
kas dabar dėjosi forte. «Skerdynių lauką» jie aptvėrė 
2,8 metro aukščio drobine siena. Aplink fortą per kilo
metrą jie prikalė lentas su įrašu: «Neperspėjus bus vie
toje nušautas kiekvienas, peržengęs šią ribą forto pusėn!» 
Buvo pastatyti nauji sargybos bokštai su kyšančiais kul
kosvaidžiais. 

Bet vis dėlto fašistams nepasisekė nuslėpti fakto, kad 
forto teritorijoje atkasinėjami ir deginami okupacijos 
metu nužudytų žmonių palaikai. Netikėta hitlerininkų 

«konspiracija» ir atsargumas labiausiai panėšėjo į stru
čic elgesį, kai šis įkasa savo galvą į smėlį, tikėdamas, 

jog niekas jo 111emato, jog jis saugus. 
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Ir štai devintojo forto «paslaptis», kurią hitlerininkai 
tuo metu visaip stengėsi išsaugoti, pasidarė nebe pa
slaptis. Įsivaizduokite: tie, kurie degino lavonus, ištrū

ko į laisvę! Kad ir kažin kaip tai atrodytų neįtikinama -
jie pabėgo iš devintojo forto! Ir jie - gyvi, rūstūs šia
me mirties fabrike įvykdytų piktadarybių liudininkai. 
Tiesioginė, neginčijama šių žmonių teikiama informaci
ja, jų pasakojimai visiškai patikslina mūsų turimas ži
nias apie devintojo forto baisybes fašistinės okupacijos 
dienomis. 

Su kai kuriais žmonėmis, pabėgusiais iš forto, mums 
teko kalbėtis netrukus po pabėgimo, su kitais - tuoj po 
karo. Daug kartų teko susitikti, kalbėtis su visais, kurie 
šiuo metu tebegyvena Lietuvoje, o jų yra dvylika. Iš 
šių žmonių pasakojimų, taip pat iš kai kurių išlikusių 

dokumentų galima atkurti pilną ir tikslų vaizdą to, kas 
vyko forte iki 1943 metų gruodžio 25 dienos, tos dienos, 
kai drąsuoliai išsiveržė iš šiurpios nelaisvės. 

Gestapo «Zonderkomando» («Ypatingajam daliniui»), 
oherštunnfiurerio Radifo vadovaujamam, 1943 metq ru
denį buvo pavestas, kaip galima spręsti, specialus už
davinys, nes šio dalinio priežiūroje buvo forte pradėta 
skubiai ruoštis kažkokiems nepaprastiems slėpiningiems 
veiksmams. Be jau minėtų naujai pastatytų sargybos 
bokštų, be drobinės tvoros aplink masinių kapų lauką, 

bf' skelbimų, draudusių prisiartinti prie forto, čia pasi
rodė atbildėjęs ekskavatorius, išaugo didžiulės krūvos 

atvežtų malkų. Buvo taip pat atgabenta didelė daugybė 
statinaičių benzino, mazuto, įvairių cheminių degmenų 

bei sprogmenų. O tuo tarpu juodasis šarvuotas gestapo 
autobusas ėmė vežioti į fortą vis naujus kalinius - dau
giausia jaunus, petingus vyrus. 

Ilgainiui forte atsirado apie 70 žmoniq - karo belais
vių ir civilių. Dešimt karo belaisvių buvo iš to 600 žmo
nių būrio, kurį fašistai dar 1941 meh1 rudenį buvo atvarę 
masinių kaptĮ iškasti ir, duobes pripildžius lavonų, užkasti. 
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Badas, ligos, kankinimai ir nepakeliamas darbas (pusgy
lus žmones fašistai kaip arklius kinkydavo į žagres 

Ir versdavo arti forto ūkio laukus) krūvomis guldy
davo nelaiminguosius. Geso gyvybės. Iš 600 liko tik 10. 

Prie jtĮ dabar prisidėjo nauji karo belaisviai, dau
giausia - buvę Tarybinės Armijos karininkai, gydytojai, 
Inžinieriai. Tai tokie žmonės, kurie pabėgo iš nelaisvės 
ir vėl buvo sučiupti; tokie, kurie nenorėjo savo žinio
mis tarnauti priešui (pavyzdžiui, 25 metų amžiaus A. Ru
d0nskis, jaunas gydytojas iš Sverdlovsko, nesutikęs dirbti 
« vlasovininkų» karo ligoninėje, nors už tai jam buvo 
žadėta, kad būsiąs paleistas iš belaisvių stovyklos); tai 
tokie, kurie dėl savo «neariškos» kilmės buvo pasmerkti 
myriop. 

Čia buvo 14 jaunuolitĮ, kurie plikomis rankomis ver
žėsi į kovą, ir fašistai juos beginklius nutvėrė beeinan
čius į mišką, pas partizanus. Čia buvo trys broliai Arse
n ijus, Makarijus ir Vasilijus Kurganovai - kaimiečiai 

iš Kuniškių sodžiaus prie Jonavos. Vienas jų-Makari
j us - pabėgęs iš Pravieniškių stovyklos: ten jis buvo 
ištremtas kaip tarybinis aktyvistas. Fašistai susekė jį be
sislapstantį pas saviškius. Taigi visi trys broliai buvo 
nugabenti į devintąjį fortą ... 

Buvo čia ir 9 vyrų grupė, paimta iš Kauno geto ta
riamai anglių krauti. . . Buvo dar ir daugiau žmonių iš 
geto - «prasižengėliai», rasti pas savo gelbėtojus lietu
vius ar sulaikyti, kai jie mėgino pirktis maisto, ir tie, 
k urie išdrįso išeiti į miestą be «geltonojo lopo». 

Forte atsidūrė keletas pabėgėlių iš Lenkijos: Varšu
vos advokatas Vladislavas Bliumas, artistas Michailas 
G~lbtrunkas, rabinas šustermanas, Lenkijos armijos leite
nantas Hermanas Rubinfeldas. 

Kartą vienai kalinių grupei, bevažiuojančiai «juo
da jame varne» į fortą, sargybinis pasakė: 

- Tik negalvokit apie tai, ką jūs galvojat. Jūs va
žiuojat dirbti. 
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Tur būt, šį vienintelį kartą sargybinis nesumelavo, 
neapmulkino savo aukų. 

Sukomplektavę komandą iš kalinių, gestapininkai vie
ną rytą liepė jiems išeiti iš kazemato. Kieme juos iš
rikiavo, suskaičiavo, įsakė apsiauti klumpėmis, geleži
niais pančiais surakino kalinius po du ir pravėrė kaze
mato kiemo apkaustytas duris. Sargybiniai, laikydami 
rankose užvestus automatus, suriaumojo: «Pirmyn!» 

Pančiai žvanga, klumpės smenga rudens purvyne, 
krinta nuo kojų. O nuotaika, nuotaika - šiurpulinga ... 
Supančiotieji jau supranta, kas jų laukia. Bet gyvų esy
bių viduje rusenanti viltis stengiasi išvaikyti šiurpias 
mintis.. . Ir štai jie atsiduria lauke, apjuostame drobi
ne tvora. 

Lydimas kelių uniformuotų gestapininkų, jų tarpe ir 
vertėjo, aukštyn atsirietusia kariška kepure su žvilgan
čiu snapeliu, atžingsniuoja pats forto «šefas» - ober
šturmfiureris Radifas - vidutinio ūgio, judrus eseslnin
kas, rudaodis, tamsiaplaukis, vanagiško žvilgsnio. Jis iš
sižergia, plaštakas įremia į savo šonus ir išdrožia 
kaliniams: 

- Taip, jūs dirbsite. Jūs atliksite istorinės reikšmės 
darbą. Šioje vietoje, kur jūs stovite, yra senos kapinės. 
Pakastasis mėšlas nuodija vandenį, kurį vartoja gyven
tojai. Zemę privalot išvalyti, suprantat?! Jei dirbsite uo
liai, specialiai atlyginsim. Aš jau žinau, kuo jums bus 
atlyginta, bet šiuo tarpu negalima sakyti. . . Darbą pa
baigę, būsite paleisti. Juo greičiau baigsite, juo geriau 
jums ... Valgio gausit iki valiai. Dar kartą perspėju, kad 
vanduo čia nuodingas. Nedrįskit paragauti. Aišku?! Jus 
girdysim mineraliniu vandeniu. O dabar- prie darbo! 

Baigęs šneką, jis pasišalino, palikdamas savo pava
duotojus - keletą esesininkų ir gaują sargybinių su pis
toletais ir automatais - « Viner šucpolicai» (Vienos 
miesto apsaugos policijos) dalinį, vadovaujamą polic
meisterių Apelio ir Litšauerio. 
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Ekskavatorius riaumodamas ir žviegdamas atkasė ve
Umą nuo masinio kapo. Prieš akis - lavonai, nužudyhĮ 
zmonių krūvos. Aitrus tvaikas trenkė į nosį. Kaliniai 
krūpčiodami pasitraukė. Kažkas instinktyviai šoktelė

jo iš vietos, leidosi bėgti ... Jis tempė iš paskos savo po
rą, i.r abu pargriuvo vos neišsinėrę kojų. 

Gestapininkai ir sargybiniai kruvinai sumušė supan
čiotuosius. Sprendžiamą žodį dabar turėjo «šefo» pava
duotojas unteršarfiureris Valteris Velis, sadistas, kuris, 
rodydamas į negyvuosius, gyrėsi, kad tai jo darbo vai
siai. Jis grasino, kad tie, kurie praras pusiausvyrą, pra
ras ir savo makaulę. Jis pats esąs didelis «pakaušinio 
šūvio» meistras, girdi, apie jį net Maskvos radijas kal
b a. . . Taigi težino visi, koks jis visagalis. Gestapininkas 
mosikavo pistoletu tarytum laukdamas, kas čia atsitiks, 
a r bus pagaliau imtasi darbo. 

Pamažu hitlerininkai suorganizavo masinių kapų lik
v idavimo konvejerį. 

Ekskavatorius, plėšdamas velėną, kartu draskė lavo
nus, trempė negyvėlių kūnus. Keletas kalinių turėjo va
lyti ekskavatoriaus kaušą nuo lavonų gabalų. Kita gru
pė valė lavonus nuo žemės likučių. 

Po to įsijungė į darbą «vilkikų» grupė. Specialiais 
geležiniais kabliais jie tempė lavonus iš duobių į žemės 
paviršių. Dabar prasidėjo, kaip vokiečiai sakydavo, «Ver
terfasung», - «vertybių gaudymas» - paskutinis nužudy
tųjų apiplėšimas. Imta ieškoti brangenybių. Specialiai 
tam tikslui atgabentas karo belaisvis dantų gydy
tojas turėjo traukti iš lavonų auksinius dantis. Sargybi
n is visą laiką kontroliavo, ar rastosios vertybės dedamos 
į specialiai tam tikslui paruoštą metalinę dė~ę. <~V:rty: 
bių gaudymas» lietė ne tik brangenybes. H1tlenn~nka1 
rankiojo viską, kas tik galėjo būti kiek nors naudmga: 
sagas, peiliukus, šukas, avalynę.. . (Kodėl jie. ~ankioj~ 
avalynę, sunku suprasti, nes toji buvo pnsISunkus1 

b aisiausio tvaiko.) 
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Kiekvieną ištuštintą duobę gestapininkal rūpestingai 
patikrindavo, ar joje neliko lavonų liekanų, nužudyttĮ 

žmonių pėdsakų. Tik po to liepdavo ją užpilti. Rizikuo
dami savo gyvybe, kasinėtojai tyčia palikdavo duobėse, 
smėlyje kūnų dalis, net lavonus. · 

Kruopščiai apieškojus negyvėlius, stodavo į darbą 

«nešikai». Mediniais neštuvais jie gabeno lavonus prie 
laužo. 

Iš laužo struktūros galima spręsti, kad hitlerininkai 
visą šį reikalą buvo nuodugniai išstudijavę ir modernio
mis priemonėmis patobulinę seną indėnų praktikuotą 

numirėlių deginimo būdą. Keturių metni kvadratu būda
vo sudedama malkų eilė. Po ja iškasti trys grioviai, 
kurie pripildomi skystų degalų. Ant malkų sudedama 
lavonų eilė. Ant jos - vėl malkos, vėl lavonai, ir visa 
tai apipildavo benzinu. Vieną šūsnį sudarydavo 300 la
vonq. Laužą kaliniai padegdavo, susprogdindami minė
tuose grioviuose keletą termito užtaisų. Laužas tvatėdavo 
irnsą parą ir dar ilgiau. 

Vienas kalinys rankiodavo aplink išsimėčiusias kūm1 
dalis ir svaidydavo jas į ugnį. Du vyrai sekdavo, kad 
laužas gerai degtų. Jie buvo vadinami «ugniagesiais», 
nors jų funkcijos buvo priešingos. Vienas vyras, vadi
namas «brandmeisteriu», buvo atsakingas už visą degini
mo procesą. Jis taip pat skaičiavo štabeliuojamus lavo
nus. «Brandmeisteris» pasižymėdavo: sukrauta tiek ir 
tiek «lėlitt?> («Puppen»), nes gestapininkai griežčiausiai 
draudė vadinti žmonių lavonus tikruoju vardu. 

Baigus degti laužui, likdavo krūva pelenų, su
anglėjusių kaulų, nuodėgulių, kuriuos keturi vyrai plūk
tuvais susmulkindavo į dulkes, ir paleisdavo jas pavėjui 
arba, sumaišę su žemėmis, išbarstydavo lauke, kad ne
liktų nė žymės. Taip galutinai išnykdavo hitlerininkų nu
žudytų dešimčių tūkstančių nekaltq žmonių palaikai. 

Taigi šį kartą gestapininkai neapgavo vyrų, atvaryltĮ 
į fortą. Buvo sakyta, kad jie vežami į darbą, ir žodį hit-
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Lavonų deginimo devintajame forte scena. J ame įkalinto tarybinio karo 
belaisvio Anatolijaus Grano piešinys, padarytas prieš pabėgimą iš 

nelaisvės. 

lerininkai tesėjo ... Oberšturmfiureris tesėjo ir kitą pa
žadą - dėl maisto. Duonos, silkaičiq, sūrelių, sriubos -
iki valiai. Normuota buvo dešra, džemas, cigaretės. Trū
ko tik pažadėto mineralinio vandens. Darbų pradžioje 
jo buvo atvežta keliolika butelitJ, ir tiek. Hitlerininkų 

prasimanyta pasaka apie nuodingą vandenį buvo lyg ir 
užmiršta. 

Policmeisteris Apelis, iš prigimties plepys, be palio
vos sakydavo kaliniams pamokslus. Vieną rytą jis pa
reiškė: 

- Mes nutarėme jūsų nebepančioti po du. Tai var
žo judesius, o judesiai turi būti miklūs, vikrūs. Iš jūsų 
reikalaujam - tik iš peties dirbti. O mes atlyginsim. Nuo 
šiol gausite degtinės savo organizmui valyti nuo visų 

uuodų, ir jūs čia jausitės kaip inkstai laukuose ... 
Policmeisteris visaip stengėsi atskleisti savo admi

nistracinius gabumus, savo veiklumu įsiteikti vyresnybei, 
patikėjusiai jam «itin svarbų valstybinį uždavinį». Jis 
siekė savo tikslo įvairiomis «liberaliomis» priemonėmi . 



Apelis net atgabeno į fortą kalinių «paslaugomsB trejetą 
ašluoniolikamečių mergšių. . . Kaliniams atsisakius pasi
naudoti šiuo policmeisterio «geraširdiškumu», merginos 
buvo paskirtos į forto virtuvę. Kelio atgal niekam nebuvo. 

- Kaip sau žinote! - kiek įžeistas, piktai suriko ta
da Apelis.- O nuo šiol privalote kasdien sudeginti dve
ja tiek- «lėlių». Kas para - du laužai. 

Gestapininkai ir sargybiniai neatlyždami 8kubino 
žmones. Jie nė akimirkai nesitraukė nuo duobių Ir nuolat 
ragino lavonų degintojus - smūgiais, keiksmais. Ir pats 
policmeisteris prie duobių pasikeisdavo: pasidarydavo 
brutalus, žiaurus. Jo vandeningos akys, bespalvės it stik
las, dar labiau pabaldavo, o raukšlės prie burnos dar la
biau pagilėdavo, kai jis įnikdavo rėkti: 

- Immer beraus mit dem Dreck! Fas die ecklige 
Puppe fiir den Arsch! .. So, so, fester!» (Lauk tą mėšlą. 

G riebk šlykščią lėlę už sėdynės! Šitaip, šitaip, smar
k iau!) 

Kaliniai iš pradžių stengėsi neliesti lavonų plikomis 
rankomis, dorodav o juos kastuvais. Sargybiniai, tai pa
stebėję, išplėšdavo kastuvus ir imdavo jais daužyti «nu
sižengėlius» per galvas ir šonus, kad šie vos gyvi iš
trūkdavo. Jeigu kuris nors lavom1 degintojas sulėtinda
vo tempą ar iš viso stabtelėdavo atsikvėpti, bematant 
aplink jį imdavo zvimbti kulkos - taip sargybiniai iš 
bokštų automatais primindavo kaliniams, kad čia ne
galima tinginiauti ... 

Hitlerininkai visaip - ir geruoju, ir piktuoju - rūpi

nosi, kad «darbas» vyktų sparčiai. Vienas gestapininkas 
(jo vardo nepavyko sužinoti), kuris buvo forte «sušau
dymų techniku», kaliniams kartą prasitarė: 

- Man teko nugirsti, jog bijotės, kad, baigę darbą, 

jūs būsit sušaudyti. Tai nesąmonė. Baigę čia, vyk~im ki
tur. Darbo, ačiū dievui, jums turime pakankamai. 

Kartkartėmis į fortą atvažiuodavo komisijos - gesta
pinin.kai, esesininkai - darbo patikrinti. Vieną dieną to-
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Ida komisija atvyko net iš Berlyno. Į ją įėjo ir genero
las. Jis įsakė prie ištuštintų duobių tuo tarpu nesiterlio
ti, neužkasinėti jų, nes dabar svarbiausia - deginti, kuo 
greičiau deginti ... 

Apsilankė sykį ir Vilniaus gestapininkų būrys. «Sve
čiai» pažymėjo, jog Kaune laužai dega geriau negu Vil
niuje. 

Sargybiniai papasakojo, kad darbas devintajame 
forte yra niekis palyginti su šios rūšies darbu Lugoje 
ar Pskove. Tenai lavonai mirkę grunto vandenyje, maž
daug metro gylyje. Ištraukti negyvėlius buvo nepa
prastai sunku. 

... Prieš mūsų akis buvusieji lavonų degintojai. Kar
tais jie tiesiog patys netiki, jog tai, ką jie pasakoja, tik
rai matė savo akimis, dirbo tokį klaikų darbą savo ran
komis. Gal tai tik slogus sapnas? Ne, tai ne pataloginės 
haliucinacijos, tai ne liguistos fantazijos išmislas. Tai 
iš tikrųjų vyko, ~i buvo viena hitlerinės «naujosios tvar
k os» detalė. 

Joną Pilvinską, kuris prabuvo forte apie metus, kol 
iš jo pabėgo, nukrečia šiurpas, kai jis prisimena, kaip 
fašistai juos varydavo užkasinėti duobių tuoj po masinių 
egzekucijų. 

- Ne visi suvarytieji į duobes būdavo mirę,- pa
sakoja jis.- Daugelis jų spurdėdavo, gargaliuodavo, dus
liai aimanuodavo. . . Hitlerininkai liepdavo mums pribaig
ti juos kastuvais. «Per galvas, per galvas!» - šaukdavo 
jie. Neįstengdavome nė rankos pajudinti. Tada sargybi
niai išplėšdavo kastuvus ir - mums per galvas. O po 
to - skaldydavo mirštančiųjų kaukoles. Nužudy tuosius 
apipildavom chloru, kalkėmis, apiberdavom plonu žemės 
sluoksniu. žemės paviršius dar ilgai kilnodavosi, iš gi
lumos skverbdavosi kurtūs dejavimai. 

O vėliau, kasdami nuo duobių viršutinį žemės sluoks
nį, kaliniai tarsi nutraukė maršką, dengusią kruvinus 
forto istorijos puslapius. Jie, lavonų degintojai, šių 
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puslapių raštą išmoko skaityti iš negyvėlių gulėsenos, 
jų apdarų, iš rastų pas juos dokumentų.•• V 

. štai pirmtĮjų okupacijos dienų aukos: _rankos ~z~a
kalyje surištos, kitų surakintos grandinėmis. Dar kiti -
su virvėmis ant kaklų. Matyt, pastarieji pirmiau b~vo 
pakarti. šioje duobėje buvo aptiktas lavonas su kumgo 

sutana1
• • • • 'k ·, 

šalimais atkasama kita duobe. Vien vaikai, vai ai. 
Nužudytų vaikų nuogų lavonėlių krūvos. _Greta. jų su
versta daugybė sušaudytų senų žmonių kunų: žilabarz
džiai seniai, žilaplaukės senutės. . . Nesunku lavonų de
gintojams nustatyti - tai našlaičiai, išvežti iš Kauno geto 
1941 metų spalio pradžioje, kai hitlerininkai likvid~v~ 
vaikų namus, tai žydų senelių prieglaudos gyvento1a1, 
kuriuos kartu su vaikais ir su visu šių įstaigų personalu 
fašistai išgabeno tariamai į naują gyvenamąją vi~tą. · ~ 

Vienas po kito atkasami civilinių žmonių kapai. La
vonai pusnuogiai. Didžiulės žmonh1 krūvos. Vaikai be~ 
veik visada savo tėvų glėbyje. Tarpais sunku ištempti 
lavonus, nes tenka iš sykio griebti po du. Jie žuvo ap
sikabinę, susiglaudę ir taip visiems laik~ms susti~~o. . 
. Lavonų degintojai nusistebi: kai kurių negyv~hų _he

žuviai išsikišę, sukąsti. Gydytojai kaliniai (M. Niemm~-

s A Rudenskis · M. Portrtojus ir kiti) paaiškina: šie va, . , 
žmonės užtroško gyvi užkasti, kai kulka juos tik Su-
žeidė arba iš viso aplenkė. Daugybė žuvusiųjų laikė r~~
kas sunėrę apie savo kaklą. Iš to galima spręsti, ~~d 11e 
taip pat buvo gyvi palaidoti ir instinktyviai mėgmo va
duotis iš mirštamos tvankumos. 

· o štai atkasamos nužudyh1 užsieniečių duobės. Jiems 
buvo lemta sugulti molynėje, ir todėl laikas nelabai te~a~ 
keitė jų išvaizdą. Kai kurie iš jų atr~~ė tai~,. l_~g visai 
neseniai būtų nutrūkusi jų gyvybės g1Ja. Visi Jle buvo 

1 Pavyko sužinoti, jog tai buvo kunigas Kazimieras Pulelkls. Jis 
t:~vo vien todėl, kad pasakė: «Dievo bausmės sus.ilau~ vlsl tie, kurie 
žudo nekaltus žmones.» 
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su savo drabužiais. Kodėl tokia išimtis?• Karo be
laisviai, likę iš minėtų šešių šimtų, iš~iškino prie
žastį: šie žmonės iš paskutiniųjų priešinosi žudikams 
duobių pakraščiuose. 

Tie patys karo belaisviai pasakojo: atgabenti į fortą 
ir sugrUsti į kazematus, užsieniečiai nė neįsivaizdavo, 
koks jų laukia galas. Nepaisant gūdžios forto aplinkos,· 
jie buvo neblogai nusiteikę. Jaunimas, stengdamasis iš
vaikyti neviltį, linksminosi, dainavo. Sargyba buvo vi
siems tvirtai pažadėjusi, kad netrukus jie keliausią to
liau, į skirtą darbovietę. Po kelių dienų gestapininkai 
ėmė iš kamerų vedžioti juos grupėmis po 50-60 žmonių 
tariamai į pirtį, apvalyti nuo utėlitĮ, skiepyti nuo ligų ar 
šiaip «pasivaikščioti» ... 

Ir štai šių žmonių galas. Ištempiami į paviršių jų la
vonai. Jie apsirengę lyg tolimai kelionei, lyg darbui -
kombinezonais, megztukais. Kone . visi avi storais darbi
niais batais. Išverčiamos jų kišenės. Visus dokumen
tus griežčiausiai įsakyta sumesl1 į vieną krūvą, 0 pas
kui - į ugnį. Šiukštu jų nerinkti. Kartuvės grėsė tam, 
kas išdrįstų bent žvilgterėti į juos. Ir vis dėlto kaliniai 
nuslėpė kai kuriuos popierius. Jie įsižiūrėjo į daugeli 
dokumentų, metamų į liepsnas, ir įsiminė: prie kiekvie
no lavono rastas šaukimas «evakuacijai į Rytus». šau
kimuose smulkiai nurodyta, kokių daiktų reikia pasiimti 
ir kiek turi sverti bagažas. Buvo rasta gydytojų, teisi
ninkų, inžinierių d!plomų. Neretas ~uvusysis - apdova
notas buvusios Vilhelmo armijos karininkas. Popierių 
tarpe - darbininkų ir amatininkų liudijimai, konfiskuoto 
turto dokumentai, leidimai vykti į užsienį. 

Tarp sargybinių buvo vienas augalotas, šviesiaplau
kis, ramaus būdo austras iš Vienos miesto. Jis stovėda
vo prie duobių nebylus, tarsi įbestas, tik rūkė, rūkė. Prie 
duobės, kur buvo atkasti nužudytieji vieniečiai, jis susi
jaudinęs šnabždėjo: 

- Mano ~roliai, mano bičiuliai, mano kaimynai ... 



Austras nejučiomis kilstelėjo nuo galvos pilotę, ap

sižvalgė ... 
Toks buvo sargybinių tarpe vienas. 
Kalinys J. Gitlinas pasakoja, kad darbo metu jis daž

nai šnekučiuodavosi su sargybiniais, ypač su vienu stora
pilviu vokiečiu. Vardu tas buvo Hansas, vidutinių metų, 
tarškus žmogysta, mėgstąs «filosofuoti». 

Štai vienas jų dialogas. 
Gi t linas. Pone sargybini, kas jie, šie numirėliai? 
H a n sa s. Juos rusai sušaudė 1941 metais ... 
G i t l i n a s. O aš pažinau lavonų tarpe vieną savo 

draugą šavelskį, radau jo dokumentus. Jis čia atsidūrė 
iš Kauno geto. 

H a n sa s. Iš tiesų? Keista ... 
G i t l i n a s. čia įmetėm į ugnį kažkokį Vaclovą Si

nicką, buvusį «Drobės» fabriko darbininką. Iš dokumentų 
matyti, kad jis atgabentas į fortą, kai Kaune jau buvo 

vokiečiai. .. 
H a n s a s. Čia drybso ir tie, kurie buvo tarptautiniai 

nusikaltėliai. 
Išgirdęs tai, Gitlinas kilstelėjo iš duobės kūdikio la-

vonėlį ir sušuko: 
- štai didžiausias tarptautinis nusikaltėlis! Šmikšt 

į ugnį! 

Sargybinis nusišypsojo: 
- «Immer drauf! los Feuer! Brandmeister, vermer

ken!» (Tik skubiau! Į ugnį! Brandmeisteri, pasižymėk!) 
Egzekucijoms vykstant, «sušaudymų technikas» fik

savo, kiek žmonių užkasta kiekvienoje duobėje. Dabar 
žudikai atidžiai kontroliavo, ar visi negyvėliai ištrauk.ia

mi ir sudeginami. 
«Brandmeisteris» pasižymėjo dar vieną «lėlę», kurią 

ką tik apgobė ugnies liežuviai. 
Plaukai šiaušdavosi bežiūrint į laužą. Nuo kaitros kū

nai imdavo judėti - rauktis, rangytis, tampytis. štai su-
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kruta ranka, koja - k.ilstelia ir susmunka. Tarpais atro
d·ydavo, kad lavonai atgyja ir tuoj prisikels iš miru
siųjų ... 

Lavomi degintojai matė tokį reginį, nuo kurio ilgai 
negalėjo atsikvošėti: nuo karščio išputo ir plyšo prie 
pat laužo krašto gulėjusios nėščios moters pilvas. že
mėn nusirito 8-9 mėnesių kūdikėlis, kuris atrodė lyg 
ką tik gimęs ... 

Iš degančių kūnų tekėdavo skysčiai. Kažkuris gesta
pininkas apgailestavo, kad žūva toks lobis: iš riebalų 

būtų gallma gaminti gerą muilą, o čia jie eina vel
niop, trukdydami ugniai degti. Gestapininkai buvo nepa
tenkinti ir tuo, kad devintajame forte «vertybių gaudy
mas» nėra tobulas. Dūmais pavirsta kai kurie laiku 
nenuvilkti drabužiai, baltiniai, nenuauta avalynė; virsta 
niekais nenukirpti žmonių plaukai, iš kurių kitose mirties 
stovyklose daromi čiužiniai vok.iečių karo laivynui, ve
jami lynai povandeniniams laivams. Pagaliau ir iš kaulų 
galima būtų, turint laiko, gaminti trąšas ... Bet hitlerinin
kai laiko neturėjo ... Laužai ryte rijo palaikus. Jie lieps
nojo, skleisdami baisų tvaiką ir kaitrą. 

- Kas teigia, kad pragaras prasimanytas daiktas? Jis 
tikrai egzistavo! _ Aš jį savo akimis regėjau, pats jame 
buvau,- sako A. Vilenčiukas, vienas iš tų fortininkų, 

kuriems pavyko ištrūkti iš anos siaubo ir mirties be
dugnės. 

Kai pasiklausom jo pasakojimų, imam tikėti, kad jis 
beveik teisus. Kur dar galima išvysti tokį reginį? 

Temsta. Darganotas rudens vakaras gaubia viską ap
linkui. Kažkur dingsta visas pasaulis. Lieka slėpiningos 

gūdumos supama aikštelė, kurios vidury stūkso malkų 
ir lavonų rietuvė, sukrauta per dieną. Staiga keletas 
trenksmų - ir šūsnis įsiliepsnoja. Laužas laido į tamsias 
padanges ilgus raudonus liežuvius, spiaudo tirštus der
vuotus dūmus, svilėsius. Jis raudonai nutvieskia apie jį 

slankiojančių vaiduoklių su ilgomis milinėmis, keistomis 
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kepurėmis ant galvų veidus. Tos būtybės turi tripirštes 
šakes, kuriomis graibsto nuo žemės žmonių kojas, 
rankas, galvas ir mėto į ugnį. Betrūko tik uodegų, kad 
šios žmogystos panėšėtų į velnius ... 

Mes nežinome, ar tie, kurie triūsia pragare apie pleš
kančią ugnį, besidarbuodami traukia dainas. . . Devinta
jame forte lavonų degintojai turėjo sukūrę savo . dainą, 
savotišką himną. Iš pradžių ją sau niūniavo kalinys 
M. Gelbtrunkas, · artistas iš Varšuvos. Nežinia, ar jis 
pats sudėjo, ar kadaise ką panašaus estradoje buvo dai
navęs. Betąsydamas neštuvais lavonus į ugnį, vis paty
liais traukdavo: 

Kraujas teka srautu rauaonu, 
Dvidešimt tūkstančių lavonų: •. 
Imkite laikrašti, 
Pirkite laikraštį! 

Čia jums naujienos iš viso pasaulio! 
Čia žmogžudystė ir kriminalas, 
Čia katastrofa ir skandalas! 
Kraujas teka srautu raudonu, 
Trisdešimt tūkstančltĮ lavonų ... 

Ir taip toliau, ir taip toliau kartodavosi tas pats pos
mas, prasidėdamas tuo, kuo jis baigdavosi, tik paskutinė
je · eilutėje vis dešimčia tūkstančių padidėdavo lavonų 

skaičius. Ir- aukoms galo nebuvo matyti. .. 
Ilgainiui ir draugai ėmė antrinti dainininką. 
Sargybinis kartą nusiklausė jam suprantamus žodžius 

«kriminalas», «katastrofa», «skandalas», prišoko prie tų, 

iš kurių juos girdėjo, ir griežtai paklausė: 
- Kur kriminalas? Kur katastrofa? Kur skandalas? 
Prieš akis - atviri milžiniški kapai. Baisus kvapas 

svaigina galvą. Aplinkui, po kojomis - kalnai lavonų, iš
mėtyllĮ žmonių sąnarių. Štai - moters galva su nuo
stabiomis garbanomis. Atokiau - vaiko kojytė, rūpes

tingai apauta baltu boteliu ... Taigi, ar betenka teirautis, 
kur katastrofa, kur skandalas ... 
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Lavonų degintojai nieko neatsakė į klausimą. Jie tę
Sl": savo klaikų darbą, lydėdami jį maudžiančia dainos 
melodija. Vos besilaikydami ant kojų, jie tarsi šmėklos 
šlitinėjo apie laužą. Grandinės ant kojų žvangėjo, klum
pės žliugsėjo po praskydusią molynę. O lūpos šnabždėjo: 
«Kraujas teka srautu raudonu ... » 

MIRTININKAI PABtGA IŠ FORTO 

Devintojo forto klaikybių liudytojai, nei gyvi, nel 
mirę, jokiu būdu neturėjo išlikti. Lavonai buvo degina
mi. Lavonų degintojai laukė mirties. Jokia gyva būtybė 
j.š šalies neturėjo teisės čia pasirodyti ar gyva iš šios 
vietos pasišalinti. Net atklydusius šunis sargybiniai nu
~audavo - juk jie gali kokį žmogaus sąnarį ar kaulą nu
sinešti .•. 

Apsauga taip pat gyveno be iliuzijų. Jai buvo aišku, 
kad žino per daug paslapčių ... 

Štai dviejų sargybinių pokalbis, kurį nugirdo ka
liniai: 

- Verčiau eičiau kovoti prieš partizanus, negu tūp
čioju šičia. 

- Tenai tau mirtis garantuota. 

. - - Gal būt. Bet nežinia, koks mūsų galas bus čia. 

Jų būkštavimai buvo pagrįsti. Vieną apsaugos koman
dos narį, vertėją, gestapas jau buvo nudobęs. Priežas
tis - jo «liberalumas» kaliniams. 

Iš žemesniojo rango, kaip ir pirma, gerai nusiteikęs 
buvo «sušaudymų technikas» - nusipenėjęs, rudaplaukis 
sadistas, kuris labai uoliai šeimininkavo mirties fabriko 
«skerdynių lauke»: tiksliai nurodinėjo kiekvienus masi
nius kapus, jų ribas, nužudytųjų skaičių, jų kilmę ... Jis, 
matyt, galvojo tik viena: tegu laiku sudegina paskutinį 
lavoną, ištrauktą iš duobės, o paskui savo ranka jis su
šaudysiąs lavonų degintojus, jų kūnus įmesiąs į pasku
tinį laužą ir lauksiąs žadėto atpildo. 
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Nieko, tur būt, negalvojo ir deginimo vadovai - ober
šturmfiureris ir policmeisteris. Jie liko ištikimi hitleri
nės partijos priesakui: fiureris galvoja už visus. 

Iš pirmo žvilgsnio galėjo atrodyti, kad lavonų de
gintojai visiškai abejingi savo likimui. O iš tikrųjų šie 
mirtininkai toli gražu nebuvo linkę kentėti ir tylėti. Jų 
širdyse kunkuliavo aštri neapykanta priešui, ir jie buvo 
pasiryžę bet kokiam žingsniui. Įvairios mintys pynėsi 

jų galvose. Jie žvelgdavo vieni kitiems į akis, tartum 
klausdami, reikalaudami: 

- Na, kas? 
- Ar ilgai lauksim, sudėję rankas? 
Tiktai nebuvo aišku, kas, būtent, turi įvykti. Kerš

to aktas? Beviltiškas mėginimas ištrūkti iš čia? Grumty
nės dėl savo gyvybės? Sambaudis prieš nepakeliamą ver
giją? Žingsnis žmogiškajai savigarbai ir aplamai žmo
gaus vardui apginti? Kas turi įvykti, kas? 

Lavonų degintojai nė per plaukelį netikėjo fašistų 

pažadais, kad, baigę «operaciją», visi sugrįšią tenai, iš kur 
buvo atgabenti. Jie tyčia vilkino darbą, kaip įmanyda
mi sabotavo. 

Kaliniai gerai žinojo, kodėl jie nevaromi į darbą 

ūkanotomis dienomis: tada daugiau galimybių pasprukti. 
Ji.e gerai suprato, kodėl fašistai vis kartodavo: «Jei pa
slebėsim mažiausią mėginimą pabėgti, visus nudobsim 
kaip šunis. Jei bent vienas dings - visus jus gyvus su
deginsim!» 

- Įsidėmėkit: jūs blusa prieš dramblį, - grasindavo 
ypatingojo dalinio ūkio viršininkas unteršarfiureris Ridlė, 
gestapininkas, kuris savo žiaurumu buvo išgarsėjęs visa
me Kaune.- Mano pistoleto kulka jus visur pavys. Be 
to, atsiminkite: nuo mūsų dar niekas nėra pabėgęs. Ir 
jūs niekur nepasislėpsit. .. 

Beje, šie «aiškinimai» buvo nereikalingi. Niekas iš 
kalinių nė akimirką neabejojo, kad jų likimas nulemtas, 
kad jie pasmerkti žūti. 
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Tai patvirtino ir žinomi konkretūs faktai. Lapkričio 

5 dieną žudikai sušaudė kalinį, susirgusį apendicitu. Sep
tyni karo belaisviai - nusilpę ir invalidai - buvo su
šaudyti 1943 metų lapkričio 13 dieną, nors fašistai ir 
buvo žadėję juos grąžinti į karo belaisvių stovyklą. 

Niekas neturėjo gyvas iš čia ištrūkti, niekas! Tačiau 
kaliniams kaip tik labai rūpėjo, kad kas nors iš jų tar
po būtinai išsivaduotų ir visam pasauliui paskelbtų tą 
baisią devintojo forto paslaptį, kurios pėdsakus hitleri
ninkai stengėsi žūt būt panaikinti. 

Ilgainiui kaliniams pasidarė . baisiai sunku slopinti 
savyje mintis apie išsivadavimą. 

Karo belaisvių tarpe buvo vienas vyresnio amžiaus, 
palūžusia sveikata, iškankintas žmogus - chirurgas iš Le
ningrado. Draugai jį vadindavo Marku Emanuilovičiumi. 
(Pavardės ligi šiol nepavyko išaiškinti.) Jis vengė prasi
tarti esąs komunistas. Vienas kitas tai numanė ir savo 
širdyje slėpė, žinodami, kad fašistai, suuodę šią žinią, jį 

bematant nužudy~. Bet, kad Markas Emanuilovičius yra 
didžios dvasios žmogus - jautė kiekvienas, kam teko 
su Juo bent kartą susitikti. 

- Mes savo darbu nusikalstam istorijai, - sakydavo 
jis savo artimiausiems draugams. - Reikia būtinai iš čia 
išsivaduot. Gyventi reikia garbingai, o jei teks mirti, -
tai irgi garbingai! Ryžkitės! Organizuokitės! 

Tarsi nauja dvasia atsirado šiame išsekusiame kūne, 
kai forte pasirodė jaunesnitt, stiprių vyrų. Jis buvo tik
ras, kad jų tarpe esama nepaprastai žvalių vaikinų, pa
sirengusių fantastinei rizikai. 

Markas Emanuilovičius buvo leisgyvis. Dėl to fašis
tai jį likvidavo staiga, nužudė kelios dienos po to, kai 
jis tik su vienu kitu naujoku mėgino pasišnekėti iš šir
dies. Hitlerininkai nužudė tą taurų žmogų, bet kibirkš
tys, kurias jis suskubo paskleisti aplinkui, giliai įsiskver
bė į kalinių širdis, jos ėmė rusenti ... 
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Zmonių galvose pradėjo megztis drąsūs planaf. Vie
nas jų visiškai pribrendo ir ilgainiui buvo įgyvendintas: 
visi iki vieno 64 forto kaliniai (jų tarpe 4 moterys) 
ištrūko į laisvę! 

Daug vietos reikėtų ryškiau ir detaliau nupiešti 
šio žygio istoriją. Turimos faktinės medžiagos pakaktų 
ištisai apysakai. Mes čia pasitenkinsim skaitytojui patei-
kę pačius svarbiausius momentus. ' 

Klausantis dabar buvusių «fortinin~ų» pasakojim11, 
galima įsitikinti, kad tuomet kiekvieną iš jų nuolat grau
žė mintis: reikia griebtis kokio nors žygio. Tiesa, ne 
visi buvo pasirengę nesvyruodami rizikuoti savo gyvy
be, nors jų dienos šiaip ar taip buv-o suskaičiuotos. Iš 
pradžių nebuvo to židinio, kuris įžiebtų visas širdis, ne
buvo rankos, kuri iš visų padrikų minčių atrinktų ra
cionaliausias, sucementuotų visus siekimus, visas išga
les paverstų vieninga, kovinga ir tikslinga jėga. Tokia 
jėga, kuri įstengtų plikomis rankomis sutraukyti gran
dines ir išlaužti geležines pertvaras tikrąja šių žodžh1 
prasme. 

Pagaliau tokia mobilizuojanti jėga atsirado. Forte su
sikūrė komjaunimo kuopelė! 

šauniojo komjaunimo kovinės dvasios įkvėpti, jo tra
dicijų išugdyti dar buržuazinės Lietuvos laikais, jie tęsė 
savo veiklą žiauriomis okupacijos dienomis ir net - at
sidūrę forto urvuose. 

Iš pradžių jų buvo trejetas. Hitlerininkai juos buvo 
sugavę bebėgančius pas partizanus. Po to prisidėjo ket
virtas - A. Vilenčiukas. Atlikdamas mieste partizaninę 

užduotį, jis pakliuvo per žmonių gaudynes. Hitlerininkai 
atvarė jį į fortą lavonų deginti. Iš jo pasakojimų draugai 
sužinojo apie suaktyvėjusią komjaunimo pogrindinės or
ganizacijos veiklą mieste, apie tai, kad iš Kauno be 
perstojo traukia į miškus, pas partizanus, būriai žmonių. 
Jis kartu atnešė paskutines fronto naujienas: Kijevas iš-
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vaduotas, hitlerinė karo mašina braška nuo triuškinan
čių Tarybinės Armijos smūgių. 

Vargu ar galima laikyti dideliu džiaugsmu galimybę 
susitikti devintajame forte savo draugą, bičiulį. Bet tas 
susifikimas turėjo mirtininkams neįkainojamą reikšmę. 

Žinias iš aplinkinio pasaulio įkvėpė surakintiems žmo
nėms viltį. Ifova dėl savo gyvybės, siekimas išsilais
vinti dabar įgijo didesnę prasmę: bus galima stoti į 

partizanų gretas ir keršyti už begales kančių, kurias 
hitlerizmas sukėlė Lietuvos darbo liaudžiai. 

... Kamerose miegama bendruose gultuose. Komjau
nuoliai sugula gretimais, po viena antklode. Taip šilčiau 
miegoti visuomet šaltoje kameroje. Bet kur kas svar
biau - proga pasišnekėti. Iš karto jie tyčia pradeda gar
siai, pasipasakoja įvairių nuotykių, istorijų, kalbasi apie 
bičiulius ir· pažįstamus. Paskui - tyliau, pašnibždomis. 
Nusikamavę lavonų degintojai vienas po kito kietai su
minga. Nemiega tik komjaunuoliai. Jie dar ilgai kuž
dasi, tariasi. O reikalas labai rimtas ... 

Rytojaus dieną komjaunuolis T. Pilovnikas įsitaisė 

sąsiuvinį, kuriame pradėjo rašyti forte sukurtos kom
jaunimo kuopelės posėdžių protokolus .. . Rašė pieštu
ku, surastu lavonų duobėje, bloknote, kuris iš ten pat 
buvo ištrauktas ir išdžiovintas ... Komjaunuolis A. Fai
telzonas gavo įpareigojimą susisiekti su kitų kamerų at
s lovais, pasiūlyti jiems organizuoti aktyvius veiksmus 
prieš fašistus, imtis ruošti kalinių sukilimą ir pabėgimą 
iš forto: Kuopelė taip pat nutarė priimti į komjaunimą 

A. Diskantą, kuris, vykdydamas partizaninę užduotį, pa
rodė daug narsumo bei ištvermės ir pareiškė norįs mirti 
būdamas komjaunuoliu ... 

Dabar jie jau penkiese. Tai jėga. Tačiau darbo vai
siai bus apčiuopiamesni, jeigu jie apie save suburs dau
giau žmonių. 
. ... Viename sargybos būstinės gale buvo įrengta ke

letas dirbtuvėlių.' Jose sėdėjo karo belaisvis Venecijonas 
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Borokas, pagal profesiją vaistininkas (kilęs iš Leningra
do, apie 60 metų senis), ir dezinfekavo auksinius 
dantis, ištraukytus iš negyvėlių bumų, valė vertingus 
daiktus, surastus numirėlių apdaruose. Greta knibinė
jo laikrodukus Jefimas Kliachandleris, taip ,pat karo 
belaisvis, Odesos gyventojas, vidutinių metų žmogus. To
se pačiose patalpose buvo įrengta stalių dirbtuvėlė; jo
je Mendelis Chasas, atgabentas iš Kauno geto, dirbo 
medinius lagaminus, dėžutes, kuriose vokiečiai siunti
nėjo savo šeimoms reiche lietuviškus lašinius, sviestą ... 
Čia darbavosi ir siuvėjas Tevija Fridmanas - taip pat 
atgabentas iš Kauno geto. Šaltkalvėje plušėjo karo be
laisvis Romanas Šachovas, kokių 40 metų amžiaus vy
riškis, kalvis iš Piatigorsko, kurio «tiesioginės pareigos>> 
buvo pančioti kalinius grandinėmis. Be to, jis iš sagučių, 
šukelių ir kitų metalinių bei plastmasinių niekučių, ras
tų pas nužudytuosius, vokiečių įsakymu gamino kan
diklius ... 

Šiose dirbtuvėse ėmė dažnai sukinėtis komjaunuolis 
A. Faitelzonas, kuris forte dirbo automechaniku ir dėl to 
galėjo laisviau vaikštinėti. Daugiausia komjaunuolį do
mino šaltkalvė, įrankiai. .. 

Kalviui krito į akis jo dažnas svečias. Kartą jis tars-
telėjo vaikinui: 

- Ar ilgai ketini čia pūti? 
- Kaip ir jūs ... 
Abu sutiko, kad nėra reikalo ilgiau delsti. 
Netrukus forte ima veikti kovos komitetas. Jį sudaro 

karo belaisviai R. šachovas ir l. Veselnickis-V asilenko, 
komjaunuolis A. Faitelzonas, kitų kamerų atstovai M. Zi
melevičius ir T. Fridmanas. Vieningai nutariama: metas 
veikli! Tie veiksmai neturi būti beviltiškas savižudybės 
aktas. Priešingai, jie turi atspindėti tikėjimą žmogaus va
lia, turi apginti žmogaus orumą. Todėl reikia visų pir
ma nugalėti kalinių rezignaciją, jų abejojimą savo jė
gomis ir lenkimąsi siaubingai padėčiai. Svarbiausia -
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ištrūkti į laisvę, įsijungti į partizaninį judėjimą, ker
šyti žudikams ir pasakoti visam pasauliui, kas darosi 
devintajame forte. 

Kaliniai ėmė visur šniukštinėti. Jų tarpe sklido gan
dai apie įstabiausius požeminius labirintus, kurie sieja 
v isus Kauno fortus. Vaizduotė nerimo, ir, atrodė, nebus 
tokių sunkumų, kurie sustabdytų drąsuolius. 

Kazemate buvo aptiktas šulinys, pridengtas stora ce
mentine plokšte. Tik neilgai truko džiaugsmas. Įme

tamas akmenukas, bet negirdėti, kaip jis nukrinta, pa
siekia dugną - tokia gili buvo kiaurymė ... 

Kaliniai aptiko vienoje kameroje kitą šulinį. Šis jau 
su dugnu. Ir vėl teko nusivilti. Šiek tiek pasikasus, ke
lią užtvėrė didelių akmenų pamatas, kurio nebuvo gali
ma įveikti plikomis rankomis. 

Gimsta naujas planas: pulti sargybą, kuri vakarais 
tikrina kalinius, užrakina juos kamerose. Akmenimis, 
mietais suskaldyti fašistų makaules, pagriebti jų ginklus, 
įsibrauti į sargybos būstinę ir pagaliau - prasilaužti pro 
vartus. 

Planas nepaprastai drąsus, tačiau žada maža sėkmės. 
Reikia toliau tirti, ieškoti naujų kelių. Be abejonės, for
te esama slaptų angų. Bet kur jos? 

Komitetas nutaria įtraukli į veiklą visos kalinių ko
mandos brigadininką karo belaisvį Aleksandrą Chailovs
kį, kurį visi vadino - «Saška vyresniuoju». Jis forte jau 
arti dvejų metų ir žino visus pašalius geriau už bet kurį 
kitą kalinį. Jam taip pat leidžiama laisviau vaikščioti 
v isoje forto zonoje. 

- Tiesą pasakius, aš pats rengiuosi po dienos kitos 
išnykti iš čia,- neslepia jis nuo draugų.- Tokią galimy
bę numatau, tačiau, jei rengiamas kolektyvinis žygis, 
deduosi prie jūsų visų. Šiuo tarpu man žinoma štai kas: 
kazemato koridoriaus gale, geležinių laiptų aikštelėje, 

y ra durys. Ant jų kaba spyna. Durys veda į tamsią ka
merą, prigrūstą visokių skarmalų, sudėvėtų vokiškų 
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uniformų, milinių. Šioje kameroje yra kitos geležimis 
apkaustytos durys. Jos kažkur veda ... 

Vadinasi, reikia dairytis toliau. Rytojaus dieną «Saš
ka» ir vienas komjaunuolių kreipiasi į sargybą: prie 
kazemato durų nešvaru, kieme primėtyta visokio šlamš
to, kameras taip pat ne pro šalį dažniau šluoti. Reikėtų 
paruošti virbų šluotoms ..• 

Vokiečiai mėgsta «švarą», «tvarką». Automatininko 
saugomi, tiedu kaliniai nueina laužyti virbų vidinėje 

forto zonoje. Vyrai neskuba, ieško «geriausių» krūmų. 

tuo pat laiku, landžiodami po tvirtovės sankasas ir kai~ 
vas, žvalgo aplinką. Jie sugrįžta nešini puikiausiais vir
bais ... 

Po šio ir panašių žvalgymų paaiškėja: už anų gele
žinių durų yra vingiuotas požeminis koridorius. Išėjus 

iš jo lauk, ut kokių 25 metrų prasideda malkų prikrau
tas tunelis. Šis tarpas tarp išėjimo iš koridoriaus ir tune
lio angos yra sargybinių stebimas. Tuneliu galima patek• 
ti į sargybinių nestebimą forto zoną. Išėjus iš 'jo, reikia 
nusileisti stačiu, kokių 35-40 metrų aukščio skardžiu. 
Kalno papėdėje eina griovys, aptvertas stačia šešių met
flĮ siena, juosiančia visą fortą. Sienos viršuje - kelių 

eilių spygliuotos vielos tvora. 
Norint pabėgti, reikia padaryti štai ką: išeiti iš kame

rų, kurių geležinės durys būdavo užrakinamos iš kori
doriaus pusės, išgręžti angą geležinėse duryse, kurios 
veda į požeminį koridorių, pašalinti malkas iš tuneliQ, 
pasidaryti kopėčias, su kuriomis būtų galima perkopti 
fortą juosiančią betoninę sieną ... 

Iš pirmo žvilgsnio - kaliniams neįveikiamas uždavi
nys. Bet ryžtas, valia, entuziazmas ir · tikėjimas perg~le 
žingsnis po žingsnio vedė prie tikslo. Pasiryžėliai ėmė 
vykdyti šį sudėtingą ir drąsų planą. 

Bent akimirką stabtelėsim prie kiekvienos žymesnės 
to plano detalės, nes jos visos susijusios su pavojiµgais, 
konspiraciniais veiksmais. Maži_ausi~s neatsargumas pa-
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Jluvę devintojo forto kaliniai apžiūri fortą supančią betono steną. 
kurią jie perkopė kaip paskutinę kliūti, išsiverždami į laisvę. Pir
mo ·e eilėje (iš kairės Į dešinę) - M. Deičas, T. Fridmanas, P. Kra
kin~vskls; antroje , eilėje=--- I. VeselnĮckis-Vasilenko, A. Faltelzonas, 

A. Vilenčiukas, l. Maislerls. 



reikalautų ne tik vykdytojo galvos, bet ir visų kalinių 
gyvybės. štai kokia atsakomybė! 

Raktus kamerų durims kalvis padirbo, pritaikė, pa
tikrino ir paslėpė. Spynas ištepė, kad jos lengviau rakin
tųsi, negirgždėtų. 

Čia nevaizduosime visų narsuolių pastangų, dvasi
nės įtampos kuo slapčiausiai atliekant šį darbą, kad ne
pastebėtų nei sargybiniai, nei tie kaliniai, kurie šiuo 
tarpu neturėjo ničnieko žinoti. 

Tačiau nepalyginti sunkiau buvo pragręžti angą ge
ležinėse duryse. Grąžtai ir piūklai metalui doroti buvo 
forte vieni iš draudžiamų įrankių. Šaltkalvė turėjo vers•
tls be jų. Tik staliaus žinioje buvo nudilęs alkūninis 
gręžtuvas medžiui. Be to, tarp įrankių buvo rasta trejetas 
senų metalo grąžtelių. Tai viskas. Ne kažin koks lobis. 
Bet kaliniams tai- neapsakomas radinys. Veikiai jie 
įsitaisė visraktį atrakinti spynai, kabančiai prie durų į 
tamsiąją kamerą. Patalpai apšviesti paruošta spinksulė -
dagtis butelyje. Benzinas pavogtas iš statinių prie 
laužo. 

Buvo čia vienas jaunas, tvirtas vaikinas, P. Kraki
novskis, kilęs iš senos Kauno šaltkalvių šeimos. Jis ga
lėtų imtis angos gręžimo darbo. Bet tam reikia visų pirma 
išsisukti nuo lavonų deginimo, darbo prie duobių. Rei
kia dienos metu, kai kameros atrakintos, likti kazemate. 
Vienintelė išeitis - dėtis ligoniu. 

Lavonų degintojams sirgti leidžiama, bet tik dviem 
iš viso būrio ir po dvi dienas kiekvienam. Kas ilgiau 
negaluoja - nebereikalingas ... 

Ne taip paprasta buvo «susargdinti» šaltkalvį, kai jo 
vietoj reikėjo tikrus ligonius su dideliu karščiu, voti
mis, pūliuojančiomis žaizdomis siųsti į darbą. Jiems buvo 
paaiškinta, kodėl tas vaikinas turi likti kameroje. Na, 
ir, slėpdami nuo sargybos savo ligas, jie, vos bestovė
dami ant kojų, ėjo prie duobių. (Hitlerininkai tikrino 
tiktai bendrą žmonių skaičių prie darbo.) 

64 

Kai kamera ištuštėdavo, Krakinovskis nušokdavo nuo 
gulto. Jo laukdavo «automechanikas» - komjaunuolis 
A. Faitelzonas su gręžtuvu po skvernu. Jis atrakindavo 
tamsios kameros spyną. Šaltkalvis dingdavo už durų. Jo 
draugas vėl pakabindavo spyną į senąją vietą. 

Slypėdamas už skudurų, spinksulei blykčiojant, jau
nuolis primityviais įrankiais gręžiojo angą aprūdijusių 

geležinių durų šarvuose, neliestuose, gal būt, nuo to lai
ko, kai tvirtovė buvo pastatyta. 

Išgręžus vieną šalia kitos kelias skylutes, dvelktelėjo 
vėjas. Tai buvo džiaugsmingas ženklas: už durų - lais
vė! Kalinys giliai įkvėpė laisvės oro ir ėmėsi darbo 
dar atkakliau. 

Galima pražilti, kol tokiomis sąlygomis išgręžiama vie
na skylutė. O čia jų reikia apie 350! Galima pražilti vien 
girdint, kaip gręžimas aidi tuščiame kazemate. Taigi rei
kėjo kuo atidžiausiai sekti pavojaus signalą. Virėjas Vladi
miras Sankinas, karo belaisvis, leningradietis, ir kitas 
karo belaisvis - J akovas Bruchanskis, taip pat leningra
dietis, forte vadinamas «Jaša tankistu», kuris buvo paskir
tas kazemate švarai palaikyti, turėjo budėti, sekti, ar 
nesiartina prie kazemato vokietis. Pavojaus atveju jie 
turėdavo užtraukti dainą «Ir platus gi kraštas mūs 

gimtasis ... » Tai buvo sutartinis ženklas, ir gręžėjas, jį 

išgirdęs, nuščiūdavo. 

Vien iš širdgėlos buvo galima pražilti - visi trys 
grąžteliai jau pirmomis dienomis sulūžo. Reikėjo laukti, 
kol šaltkalvėje buvo pagaminti kiti - iš plieninės vielos 
gabaliukų, iš peiliuktĮ geležčių, rastų lavonų apdaruose. 

Buvo galima pražilti, kai vieną kartą po pavojaus 
signalo į kazematą suvirto tarsi patrakę forto «še
fai» - oberšturmfiureris su policmeisteriu ir ėmė čiupi

nė:ti visas duris, sienas. Aplamai jiedu nemėgdavo rody
tis kazemate, kur dvokdavo kaip lavoninėje ir kur bū
davo galima, anot jų, «apsikrėsti votimis». Netikėto jų 
vizito priežastis - gestapas staiga sužinojo, kad dar iki 
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okupacijos kaliniai buvo mėginę iš čia pabėgli pro vieną 
nenaudojamų išeigų. 

Kiekvieną dieną buvo galima pražilti belaukiant, kol 
atsirakins įeinamųjų durų spyna ir bus galima nepaste
bimai įsmukti į savo kamerą. O jeigu kas nors atsitiks 
tam vienam vieninteliam žmogui, žinančiam, kad jo 
draugas tupi už šių durų? O kas bus, jeigu vokiečiai nutvers 
benešant gręžtuvą po skvernu ar slepiant jį po šiukšlių 
dėže koridoriuje, ar imant jį kasryt iš tenai? 

Buvo galima pražilti vien nuo tos minties, kad 64 gy · 
vybės kaba ant plaukelio, kad tavo sužalotose, kraujuo
tose rankose, kurių pirštai jau vietomis iki kaulo nu
trinti, tavo pavargusiose, geliančiose rankose - yra jtĮ 
likimas ... 

Ir P. Krakinovskis iš tikro pražilo. Šiandien jam 
33 metai, o jo tankūs plaukai balti. Kadaise sužalotos 
rankos ir ištinę keliai maudžia iki šiol. 

Ne dieną ir ne dvi truko gręžimas, o beveik ištisą 
mėnesį. Tačiau ką reiškia skausmai, kančios, širdgėla pa
lyginti su laimėjimu: geležinėse duryse keturkampiu iš
gręžtos skylutės - viena šalia kitos, viena susilieja su 
kita būsimos angos perimetru. Belieka atlenkti išpiautą 
šarvo gabalą, ir anga, pro kurią gali išlįsti imogus, 
paruošta. Tačiau šiuo tarpu gręžikas visas skylutes ap
tepa moliu ir suodžiais, užverčia tą vietą skaruliais ... 

Kol buvo rengiama anga, kovos komitetas ėmėsi to
lesnių priemonių bėgimo planui įgyvendinti. Visų pirma 
reikėjo pašalinti iš tunelio sukrautas malkas. 

Karo belaisvis Michailas Nieminovas (kokių 55 metų 
amžiaus gydytojas, maskvietis, jis gerai mokėjo kalbėti 
vokiškai), kuris buvo paskirtas laužo «brandmeisteriu», 
kreipėsi į policmeisterį: 

- Būtų galima pakelti «darbo našumą», kaip jūsų 
didenybė reikalauja, žymiai daugiau padirbti, atseit, dau
giau «lėlių» sudeginti, jei malkos būtų sausesnės. O sau
sos malkos sudėtos tunelyje. 
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Tą pačią dieną pusė komandos buvo mobilizuota mal
koms iš tunelio pernešti prie laužų ... 

Dailidė M. Chasas slapčia baigė gaminti stalių dirb
tuvėje detales šešių metni aukštumo kopėčioms. Ir galop 
reikėjo nustatyti bėgimo datą. Buvo sutarta - artėjančių 
kalėdų dienomis. 

Kalėdų išvakarėse, po darbo, policmeisteris išrikiavo 
lavonų degintojus ir, dalyvaujant oberšturmfiureriui, iš
drožė kalbą. 

Kaip visada, jis pradėjo nuo to, kad «pergalingoji 
Didžiosios Vokietijos reicho armija, savo didžiojo fiure
rio vadovaujama, baigianti triuškinti priešą ... Todėl ir 
«forto darbininkai» turį savo darbu prisidėti prie «nau
josios Europos» statybos ... » (Ne, tai neišpūsta, tai nė 
kiek ~es~šaržuota. Tai buvo fašistinės lapės klastingu
mas siekiant dar labiau padidinti nuo viso pasaulio izo
liuotų žmonių beviltiškumo jausmą.) Po to policmeisteris 
pranešė, kad už ypatingą uolumą, kurį parodė kaliniai 
pastar~siomis d~enomis, kiekvienas jų gaus šventės proga 
pusę htro degtinės, dėžutę cigarečių, o be to,- šventiš
k~~ ~iet_us. Baigdamas jis pareiškė viltį, kad po švenčių 
vis~ 1ms1s darbo su dar didesniu žvalumu, energija ir en
tuziazmu ... 

. Šiuos plepalus tuoj pat išvertė «brandmeisteris», kuris 
v~sų «forto darbininkų» vardu padėkojo «jo didenybei;>, 
uz. dovanas, pažadėjo ateityje dirbti dar uoliau ir palin
kėjo vyresnybei linksmų kalėdų. 

. _Gruodži~ ~5 dieną pabėgimo organizatoriai pranešė 
v1s1ems kahmam~, kad naktį jie kolektyviai pabėgs iš 
f~rto. G~~t~ degtinę buvo griežčiausiai draudžiama gerti. 
Tie k_~hma1, _kurie iki šiol nieko nežinojo ir todėl 
negaleJo pasidaryti šiokios tokios maisto atsargos 
gavo iš surinktojo duonos fondo specialius daviniu~ 
ke~i?~ei. ~omitetas taip pat paskyrė keletą draugų su 
peiliais kišenėse sekti nepatikimuosius. . . (Tokių buvo 
keletas.) 
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Po vakarienės, kai sargyba atėjo užrakinti kamerų, 
kaliniai surengė koridoriuje «šventinį koncertą». Jie dai
navo, deklamavo, kiti leidosi šokti. . . Kažkuris iš sargy
binių, gerokai įkaušęs, paprašė užtraukti « Volga, Volga». 
Kaliniai sutiko, tik su sąlyga, jei sargybiniai para
gaus jų vaišiq, karčiosios ... Kazemate tada pasklido vi-
same pasaulyje žinoma ir mėgstama rusų daina apie pra
eitų dienq atkaklius liaudies kovotojus ... 

Valandą po to, kai buvo užrakintos kameros, maždaug 
devyniomis vakaro, narsuoliai pradėjo vykdyti masinio 
bėgimo planą. 

Kameras nuo bendro koridoriaus skyrė geležinių stry
pų užtvara. Kelias dienas prieš tai šaltkalvis Krakinovs
kis vargo, kol patylomis atsuko vieno strypo apatines 
veržles. Pastūmus šio strypo laisvąjį galą į šoną, pats 
laibiausias kalinys išslinko į koridorių ir padirbtais rak
tais atrakino visų kamerų duris. 

Pagal iš anksto numatytą tvarką ištuštėjo viena ka
mera po kitos. Išsirikiavę visi sustojo ties laiptais, ve
dančiais prie išgręžtos angos ... Į priekį išėjo karo belais
vis elektromechanikas iš Odesos M. Estis. ( «Miška bas
tūnas»; taip jį visi vadino todėl, kad jis ne kartą buvo 
pabėgęs iš įvairiq stovyklų, kol pagaliau atsidūrė forte.) 
Išsitraukęs peilį ir užkopęs ant laiptų, jis susijaudinusiu 
balsu prabilo: 

- Draugai! Pakaks vergauti! Tegu dabar ginklas kal
ba. Į laisvę! Mušti priešą! Kas yra pasiryžęs? 

Mirtinoje tyloje pakilo visų 64 kalinių dešiniosios. 
Kai kas laikė akmenį, kai kas - geležies gabalą, kai kas 
buvo suspaudęs tik kumštį ... 

- Alea jacta est! - tarė balsu A. Maneiskis, auga
lotas, išdžiūvęs vaikinas. Tą klasikinį Cezario posakį jis 
atsiminė iš neseniai palikto mokyklos suolo; šiuo atveju 
tas posakis reiškė: «Išmušė valanda!» 

Kelią į priekį nušvietė vos žibanti lemputė. :Ž:ygis į 
laisvę buvo pradėtas. 
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Geležinius laiptus, vedančius į paruoštąją duryse an
gą, pabėgėliai apklojo antklodėmis, kad jų žingsniai ne
kaukšėtq. Pasitvirtino tai, kas buvo manyta: kalėdų pro
ga sargybiniai gerokai įkaušo. Be to, jie negalėjo nė 
įsivaizduoti, kokiam žygiui buvo pasiruošę kaliniai, ku
rie pastaruoju metu labai paklusniai dirbo, uoliai degino 
favonus, o eidami miegoti, nerūpestingai linksminosi. .. 

Nuo išėjimo iš kazemato iki tunelio reikėjo praeiti 
geroką tarpą, matomą iš sargybinio posto. Nors buvo žie
mos vidurnaktis, teko maskuotis, nes buvo ką tik pa
snigę. Pabėgimo iniciatoriai, iki smulkmenq apgalvoję 
kiekvieną žingsnį, paruošė baltą uždangą, susiūtą iš kelių 
paklodžių. Apsigaubę paklodėmis, du žmonės ištempė 
uždangą ir su ja pravesdavo 5-6 žmonių grupes iki tu
nelio. 

. Visiškoje tamsoje, laikydami vienas kitą už rankų, 
slmko žmonių būreliai ilgu, vingiuotu požeminiu keliu ... 

Išėjus iš tunelio, teko nusileisti nuo stataus šlaito že
~yn. Sį kartą sniegas jau buvo pabėgėlių pagalbininkas, 
JIS padėjo įveikti kliūtį - žmonės šliaužė galvotrūkčiais 
žemyn, pasinerdami sniego pusnyse. 

- Suvorovo žygis per Alpes! - su ironija šnibšte
lėjo šalia slenkantiems draugams A. Maneiskis, kuris 
mėgdavo gretinti einamuosius įvykius su istorijos 
faktais. 

Dabar visi atsidūrė griovyje ties aukšta visiškai lygia 
betono siena. Atneštas medinių kopėčių dalis skubiai su
rišo juostomis, padarytomis iš supiaustytos antklodės. 
Pirmas kopėčiomis užlipo komjaunuolis A. Faitelzonas 
ir n~leido iš viršaus atsargines kabamąsias kopėčias, pa
gammtas «koncerto» metu iš supiaustytq antklodžių juos
tų. Replikėmis jis iškirpo spygliuotos vielos užtvaroje 
landą ... 

Maždaug valandą truko operacija. štai J. Pilvinskas 
išlydi patikėtą jam grupę. Jis paskutinis pakilo kopė
čiomis ir nėrė per tvorą. Tik dabar, kai visi draugai 
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Tokį piešinį «fortlninkai» paliko hitlerininkams «atminimui» ... 

atsidūrė anapus spygliuotų vielų, buvo duotas ženklas 
visiems būreliams išsiskirstyti, kaip buvo susitarta. 

Prieš drąsuolius plytėjo nakties tamsumos apgaubti 
snieguoti toliai. .. 

Paryčiui sargyba, atėjusi žadinti kalinių, rado tuščias 
kameras ir. . . ant vienos kameros dun1 prisegtą popie
riaus lapelį, kuriame buvo nupiešta špyga ... 

Visas gestapas, visi Kauno esesininkų, policijos ir žan
darmerijos daliniai buvo sukelti ant kojų. Iš Rygos ir 
Berlyno atskubėjo budelių vyresnieji. Juk nėgirdėtas da
lykas - gyvieji devintojo forto klaikybių liudininkai yra 
laisvėje! 

Taip, jie ne tik tapo fašistų nusikaltimų demaskuo
tojai, bet ir stojo į aktyvią kovą dėl tarybinės Tėvynės 
laisvės. .Zymi dalis «fortininkų» tuoj susirišo su pogrin
diniu antifašistiniu judėjimu. Komunistų partijos Kauno 
miesto komiteto narys, miesto ir geto pogrindininkas 
Ch. Elinas («Vladas») nuvedė 30 žmonių grupę, sudarytą 
daugiausia iš buvusių «fortininkų», į partizanų būrį 
«Mirtis okupantams!» Rudninkų girioje. 
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Si «fortininkų» grupė, prieš išeidama į mišką, sudarė 

aktą apie hitlerininkų piktadarybes devintajame forte. 
Vienas to akto egzempliorius buvo paslėptas Kaune, o 
kitas- įteiktas partizaniniam štabui. Vėliau šiuo aktu 
pasinaudojo ypatingoji valstybinė komisija vokiškųjų 

fašistinių grobikų bei jų bendrininkų piktadarybėms 

nustatyti, ruošdama pranešimą apie hitlerininkų nusikai~ 
limus Tarybų Lietuvoje. 

Pabėgę iš forto komjaunuoliai atsinešė kaip kaltina
mąją medžiagą saują auksinių dantų, kuriuos hitlerinin
kai buvo privertę išlupti iš lavonq burnų prieš juos su
deginant; atsinešė taip pat du piešinius, kuriuos bėgimo 
išvakarėse, I<._omjaunuoliq prašomas, nupiešė karo belais
vis Anatolijus Granas. Vienas piešinys vaizduoja lavonų 
deginimo sceną: du sukaustyti vyrai neštuvais gabena 
lavonus į laužą, prie kurio matome triūsiantį «brand
meisterį» (kairėje). Dešinėje - savimi ir savo amatu pa
tenkintas pilvotas sargybinis. Taip pat nupiešti sargybos 
bokšto, drobinės tvoros kontūrai, o už jų-netolimo 
kaimelio trobos. 

Antrojo piešinio - špygos - buvo padaryti du eg
zemplioriai, kurių vieną pabėgėliai pasiėmė su savimi, 
o antrą paliko hitlerininkams. 

Auksiniai dantys ·ir tiedu piešiniai saugojami LTSR 
Valstybiniame istorijos-revoliucijos muziejuje. 

PASKUTINIEJI PIKTADARYBIŲ PEDSAKAI 

Lavonq degintojams pabėgus, devintojo forto žudymo 
kombinatas kurį laik.c:1 buvo lyg ir sustojęs. Tačiau 1944 
metų vasario mėnesį čia vėl supleškėjo laužai. Mirties 
fabrikas buvo paleistas į darbą visu smarkumu. Hitle
rininkai jį dar patobulino. Nužudytieji buvo nebeužka
sami, o iš karto me tami į ugnį. Balandžio mėnesį fašis
tai baigė deginti senuosius lavonus. Po to «skerdynių 

laukas» buvo suartas ir apsodintas bulvėmis. Zudymo 
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Malkų krūvos ir benzino statinės, rastos devintajame forte. 

konvejerį gestapininkai perkėlė į vidinės forto zonos 
vakarinę dalį. Savo aukas šaudydavo grioviuose palei 
betonines sienas. Dieną naktį šalia liepsnojo laužai. 

Išvadavus Kauną iš hitlerinės vergijos, šioje vietoje 
buvo rasta daugybė malkų, benzino statinaičių, taip 
pat sudegintų žmonių kaulų likučių, perdegusių sagų, 

sagčių ir kitų metalinių mažmožių. Matyt, žmogžudžiai 
beskubėdami nebegalėjo terliotis «vertybių gaudy-
mu» ... 

Forto sienos buvo išmargintos daugybe įrašų. Šie 
priešmirtiniai įrašai, padaryti pieštuku ir kreida, išrai
žyti tinke ir plytose, privertė prabilti drėgnas ir nykias 
forto kazemato sienas, atskleisdami daug detalių tų pik-
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tadarybių, kurias hitlerininkai čia įvykdė paskutiniuoju 
savo siautėjimo laikotarpiu. · 

Kai Kaune jau girdėjosi artėjančios Tarybinės Ar
mijos dundesys, čia, forte, buvo karštligiškai žudomos 
masės žmonių. 1944 metų liepos 7 dieną Hiršas Burštei

nas padarė įrašą: 

Deginame sušaudytųjų kūnus 
ir laukiame mirties! 

Broliai;J.keršykite! 

štai skaitome lietuviškai: 

M[r§tu nekaltai nuo vokiečių budelią,
Velička Stasys 

Štamo'Dskis Leonas-čia luvo 

Henrikas Bukauskas 1943. VJl.18 

Ulinskas Jurgis 

1944. VJJ.7 Dirginčius Antana$. 
Praneškite broliui, 

gyv. Tauragės apskr. Eržvilko valsč. 
Atabandžių kaime. 

Prieš sušaudant už politinę veiklą parašiau 
Jakštas Vladas 1944. VII.8 

Jonas Pupienis, Kosto s. 
lietuvis iš Meršonių kaimo, Rokiškio apskr. 

Oimiau 1922 m., 
sušaudytas 1944 liepos 8 d. 

Perskaityk ir perduok tėvui! 
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Pranas Josaitis, Kėdainiai 

* 
V. Petraška, sušaudytas 1944. VIl.12 

O štai keletas išlikusių įrašų rusų kalba: 

<Paoeii 3en"o6 

Co1tozy606 u llpo"o<fibe6. Cooow,ume B MypaBy. 

llozu6a10 3a no6ez u3 neBO/lU 8. VJ.44. 
PyCCl(,UU 60eHHOn.1ieHHblU 

BJl,.lll(,UH Anopeii Bacu.llbeBu'I-. 
Cooow,ume Moeii :J1Ce1te Mapuu BJMKUHoii. 

Išliko kai kurie įrašai žydų kalba: 

Danielis Ribakas iš Kauno geto, 
sušaudytas 1944.11.22 · 

Pilnikas Beras 1944.11.12 

Achberis Abraomas, Kauno getas. 

Aptinkame įrašus lenkų kalba: 

Glinsky Bronislaw 

Ch. Tworecki, Widze 

O štai ištisos sienos, išraižytos prancūziškais žodžiais, 
sakiniais. Pateikiame keleto jų vertimą: 

Vasario 12 d. bttvau suimtas Sant-Etjene 
(Prancūzija). Atvykau f Kauną 1944 m. 

gegužės 18 d. Mes buvome 850 jaunu vyru. 
Kas mus nutiks, parašysiu paskutiniuoju' momentu. 

14 

Aišku, kad nelaimingasis nebegalėjo «paskutiniuoju 
momentu» nei smulkiau išdėstyti, kas jam atsitiko, nei 
pasirašyti .•. 

O štai dar vienas įrašas prancūzų kalba: 

iJ Martinjės (Rone) f Dransf ir iš Dransio 
f Kauną. Laukiame, pamatysime. Pagaliau 
išauš diena, ir grįšime iš Kauno į Martinję. 

Niekuo nekalti žmonės iki paskutinės gyvenimo mi
uutės negalėjo įsivaizduoti, kam jie buvo gabenami iš 
Prancūzijos net į Kauną. Apie devintąjį fortą jie, tur būt, 
uieko nebuvo girdėję ... 

Vienas pasmerktųjų prlešmirtlnilĮ įrašų devintojo forto sienose. Ziulis 
Herskovetsas iš Antverpeno per Dransį ir Paryžių atvyko į Kauną 

1944 m. gegužės 18 dieną. Atvyko į devintąjį fortą mirti, . , 

Paskelbsime dar kai kuriuos prancūziškus įrašus: 

Nahmias f_;harles et ma famille, de Paris 
(Nahmias Sarlis ir mano šeima, iš Paryžiaus) 

* 
Ullman Kari, dėpart de Drancy. Arrivė Kaunas 18.5.44 

(atgabentas iš Dransio, pasiekė Kauną 44.5.18) 
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Sienose pilna vardų, pavardžių, užsienio vietovių pa
vadinimų: 

S. Kool jr., Amsterdam 

* 
Zalecstein Volf, de Bruxelles (iš Briuselio) 

Hilaire Roro, de Nice (iš Nicos) 

Hayat Isaac, de Mar6eille (iš Marselio) 

* 
Harry et Felix Klein, de Paris (Iš Pary'žiaus) 

• 
Loeb Marcei, Vendenhelm 

* 

Grad Maurice, Nice 

Sienoje skubota rašysena giliat išraižyta: 

,,Čia žūva 900 prancūztĮ," 

Daugumą įrašų hitlerininkai panaikino, nutrynė, tačiau 
iš likusiųjų visiškai aišku, kad devintasis fortas, kaip 
«tarptautinės reikšmės» mirties fabrikas, nesiliovė vei
kęs iki pat Lietuvos išvadavimo. 

Klausimą, kodėl hitlerininkai gabeno žmones iš tolimų 
kraštų - Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir kitų - čionai 

žudyti, būtų galima aiškinti keleriopai. Gal būt, tokie žu
dymo centrai, kaip Maidanekas, Osvencimas, Treblinka, 
buvo perkrauti «darbo» ir nespėdavo susidoroti su nesi
baigiančiais pasmerktųjų transportais. Gal būt, hitlerinio• 
kai norėjo iki galo likti ištikimi savo veikimo «stiliui» -
dezorientuoti nelaiminguosius ir jų gimines, likusius vie-
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toje. Gal būt, gestapininkai liepdavo savo a~~om:., išlipus 
Lietuvos žemėje iš vagonų, rašyti namo laiskucms, kad 
jie «laimingai pasiekė Kauną ir ten lieka dirbti ... ». To
kia klasta turėjo palengvinti bitlerininkams pravesti to

lesnius «evakuavimus» į Rytus ... 
Ir štai vienintelis išlikęs atvykėlių pėdsakas - jų 

priešmirtiniai įrašai. Daugelis jų sienose giliai įrėžti. Jie 
išliko ligi šiol, laiko nepaliesti, kaip pačių kankinių nusi
kaltas paminklas, rūsčiai įspėjantis pasaulį: saugokitės 

fašizmo! 
Gausūs įrašai, datuoti 1944 m. liepos 1-12 dienomis, 

atskleidžia paskutinį šiurpų devintojo forto tragedijų 
veiksmą. Liepos 5 d. gestapas likvidavo centrinį Kauno 
kalėjimą Mickevičiaus gatvėje. Tą dieną tarp ~alė~i~o 
ir forto be perstojo skriejo «juodasis varnas». Hitlermm
kai vežė mirčiai šimtus nekaltų žmonių ... 

Susumuodama devintajame forte nužudylt1 žmonių 
skaičių, ypatingoji valstybinė komisija bitlerininktl nusi
kaltimams Lietuvoje tirti nustatė, kad jis siekia 10 000. 

Hitleriniai žudikai sudegino nekaltų aukų kūnus ir 
tikėjosi tuo nuslėpsią savo piktadarybių pėdsakus.' B~t 
jie smarkiai apsiriko. Niūrios forto sienos su la~omškais 
įrašais, negausūs dokumentai, išsaugoti nuo raJų laužo 
liepsnų, vienas kitas apsvilęs žmogaus ~aulas, k~uko!ės 
liekana, vienas kitas žmogaus dantis, kunuos dar šiandien 
galima aptikti forto teritorijoje, pailgos įdubos egzeku
cijų lauke - milžinišktl kapų vietos, ir, visų s_var~iausia, 
gyvieji liudytojai,- visi jie rūsčiai kalba apie piktada-

rybes, kurias fašistai čia įvykdė. . . . 
Ir dabar kiekvieną žmogų, apsilankanti devmta1ame 

forte sukrečia ne tik pačios klaikybės, bet ir įžūlus hit
lerininkų atvirumas, kuriuo jie čia vykdė žmogžudystes. 
Masinėms egzekucijoms, kaip jau pasakojome, jie buv~ 
parinkę šlaitą, primenantį didžiulę, atvirą areną, gerai 
matomą iš toli. Apsvaiginti laikinų laimėjimų fronte, fa
šistiniai tautų žudytojai karo pradžioje nematė reikalo 
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dangstyti savo šlykštaus veido. Jie neslėpė savo nusi
kaltimų nuo aplinkinių gyventojų. Liudytojų vis tiek 
nebūtų likę, nes šiems gyventojams, lygiai kaip ir visai 
lietuvių tautai, hitlerininkai ruošė tokį pat galą ... Juk, 
tik prasidėjus karui Rytuose, esesininkų ir gestapo vir
šininkas Himleris, kuriam buvo .pavesta spręsti «Ostlan
do» («Rytų krašto») tauh1 likimą, savo instrukcijose 
žudikų gaujoms nurodinėjo: lietuviai, latviai ir estai yra 
žemesnės rasės žmonės, ir jau tai nulemia jų likimą. 

O 1942 metų rugpiūčio mėnesį centrinis esesininkų or-
ganas «Das švarce kor» patikslino Himlerio planus «Ry
hĮ krašto» gyventojų atžvilgiu: «Mūsų uždavinys - ne 
germanizuoti Rytus, bet pasirūpinti, kad Rytai būtų ap
gyvendinti tik vokiškojo germaniškojo kraujo žmonė

mis». Tačiau tų tautų laimei, Tarybinės Armijos perga
lingo žengimo į priekį dėka hitlerininkai nebesuspėjo 
įvykdyti iki galo savo kruvinų kėslų. 

Sudaužiusi hitlerinį fašizmą, didvyriškoji tarybinė 

liaudis, jos ginkluotosios pajėgos išgelbėjo ne tik mūsų 
kraštą - jo žmones ir kultūrą, bet išgelbėjo iš tikros 
pražūties visą Europą - jos tautas ir daugelio kartų sun
kiu triūsu sukurtas materialines bei kultūrines vertybes. 
Šia pergale buvo atstatytas tikėjimas žmogumi, jo geru 
pradu ir šviesia visos žmonijos ateitimi. Laisvę mylinčios 
tautos to niekad nepamiršta. Jos turi gerą atmintį. Bet 
jos nenori gyventi vien atsiminimais. 

Šiuo momentu, kai ypač plėšrių JAV monopolininkų 
įkvepiamas imperializmas vėl kursto tarptautinę reak
ciją naujoms karo avantiūroms, visi dorieji žmonės spie
čiasi apie Tarybų Sąjungą ir liaudies demokratijos šalis 
į kovą už tvirtą taiką visame pasaulyje. O kas kovoja 
už taiką, tas turi kovoti ir prieš fašizmą. Taikos stovyk
la - tai didžiulė, vis stiprėjanti, nepalaužiama jėga. Ir 
ji visu balsu taria: fašizmui nebebus vietos po saule! 

TURINYS 

KJalkybių pradžia · · · · • 
Taikūs piliečiai žūva septintajame forte • 
1nteligenh1 žudynės ketvirtajame forte . • . 
Karo belaisvių naikinimas antrojo ir treč10Jo fortų apylinkėse • 

Krnvinas šeštasis fortas - karo belaisvių kapinės 
Devintasis fortas - «mirties fortas» • • • • · · · · · • • 
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