VYTAUTO VYŠNIAUSKO-DRĄSUOLIO PRISIMINIMAI

1944 m. vasarą mano sesuo Natalija su šeima pasitraukė į Vakarus.
1945 m. balandžio 23 d. (tą dieną vyko Palių šukavimas) brolis Vaclovas
žuvo partizanuose. Tada žuvo šešiese: vadas Albinas Liūdžius, Vaclovas
Vyšniauskas, Alfonsas Kirtiklis, T.Liutkevičius, J.Kolys, J.Prūsaitis. Aš įsi
jungiau į partizaninį judėjimą 1945 m. rudenį. Mano sesuo Verutė supa
žindino mane su partizanų vadu Juozu Karašausku-Liepa. Nuo to laiko aš
ir pradėjau partizanų ryšininko darbą, palaikydamas ryšius su Vytauto rink
tinės ir Dainavos apygardos partizanais, kuriems vadovavo Šarūnas. Į susi
tikimus ėjau su Šarūno ryšininku Vytu Packevičium iš Bambininkų kaimo,
vėliau žuvusiu Lazdijų rajone. Iš ryšininkės Vilties buvau gavęs rašomąją
mašinėlę, kuria naudojosi vadas Juozas Karašauskas-Liepa, o vėliau, jį
suėmus, mašinėlę naudojo pirmojo būrio vadas Petras Zalieckas-Dagilis.
Jie, artėjant rinkimams, spausdino atsišaukimus prieš okupacinį režimą
ir daug dokumentų, o man reikėjo juos išnešioti po kaimus ir priklijuoti
prie stulpų, tvorų ir medžių. Daug kartų pas mane ateidavo ir kitų rinkti
nių partizanai, o aš juos nuvesdavau į savo būrį, kuris beveik pastoviai
laikėsi Paliose bunkeryje. Palios buvo laikomos partizanams ypatingai
saugia vieta: didžiulis Žuvinto ežeras, apaugęs krūmais ir nendrėmis, iš
kitos Palių pusės - Žaliosios miškas. Visa tai sudarė tartum milžinišką,
ne visiems prieinamą džiunglių plotą.
Partizanų bunkeriai Paliose buvo statomi paviršiuje ant samanų, nes
visose Paliose nuo Simno ir Krosnos pusės buvo labai šlapia, dėl ko į žemę
nebuvo galima įsikasti. Bunkeriai buvo statomi iš samanų: sienų storis bu
vo apie 40 cm, stogas iš nendrių, be lubų, durys ir vienas langelis; prie
langelio - nedidelis staliukas. Vieną patalpos galą užėmė gultai; viduryje
stovėjo apvali metalinė krosnelė, grindys iš apvalių rąstelių. Krosnį buvo
galima kūrenti tik nakties metu, nes dieną iš aplinkinių kaimų matėsi dū
mai. Partizanai šitokiuose bunkeriuose gyveno ir žiemą. Buvo neblogai
ginkluoti. Pavyzdžiui, Liepos būrio keturi vyrai turėjo automatą, kulkos
vaidį, dešimtšūvį ir vokišką šautuvą. Pirmasis, Dagilio būrys, kuriame bu
vo aštuoni partizanai, turėjo tris automatus, du kulkosvaidžius, vieną de
šimtšūvį ir tris šautuvus, be to, visi turėjo pistoletus, dauguma - žiūronus.
Liepos būrio vyrai visi buvo uniformuoti. Uniformuotų buvo ir dauguma
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Dagilio būrio vyrų. Uniformomis aprūpindavo Liepos ryšininkas Vincas
Matusevičius. Iš kur jis gaudavo uniformas, aš nežinau. Vincas jas atneš
davo pas mane, nes mano sesuo Verutė buvo siuvėja. Ji uniformas taisyda
vo, tvarkydavo, siuvinėdavo. Verutei padėdavo sesuo Irena ir draugė Onu
tė, taip pat siuvėja.
1946 m. Geležinio Vilko rinktinės 4-os kuopos trečiame būryje buvo
partizanai: būrio vadas Vincas Būbnys-Boksas, Bronius Slavickas-Ko
vas, Pranas Svetlauskas-Kelmas, Juozas Vaičiulis-Audra, Juozas PrabulisNegras ir vokietis Romas. Bronius Slavickas-Kovas ir Romas kovėsi Rytų
fronte vokiečių armijos gretose. Frontui traukiantis į vakarus, jie liko Lie
tuvoje Skiturių k., Simno vls., Alytaus aps., Slavicko tėviškėje, ir 1944 m.
vasarą kartu pradėjo Žuvinto Paliose partizanauti. 1946 m. pavasarį vieno
ūkininko sodyboje jie buvo kareivių užpulti. B.Slavickas-Kovas žuvo, o
Romui pavyko pabėgti.
1947 m. balandžio 27 d. kareiviai apsupo sodybą, kurioje slėpėsi Ro
mas ir J.Probulis-Negras. Probulis gynėsi ir žuvo, o Romas pasidavė gyvas.
Tardymo metu jis išdavė būrio bunkerį. Balandžio 23 d. tarp Žaliosios miš
ko ir Palių, prie Naujavalakio kaimo esantis bunkeris buvo stribų ir ka
reivių užpultas. Bunkeryje buvę Kelmas, Audra ir Ernas žuvo. Buvo išduo
tas ir būrio vado Juozo Karašausko-Liepos bunkeris: laimei partizanai iš
jo jau buvo pasitraukę. Bunkerį kareiviai sudegino. Partizanai iš nendrių
pasistatė naują bunkerį, bet jame žiemoti nebuvo galima, tad žiemą vyrai
slėpėsi kaimuose pas žmones.
Pajutęs, kad esu saugumo įtariamas ir sekamas, 1947 m. gegužės 15 d.
stojau į partizanų gretas.
Aš buvau užaugęs ant Palių kranto, gerai žinojai kiekvieną medelį, krū
melį, takelį. Prisimenu, vieną kartą vadas man sako: "Pas tave ateis mano
ryšininkė Svajonė su mano tolimu giminaičiu Sigitu Šeštakausku, tai tu
juos atvesi į Palias, į bunkerį, nes jie nežino".
1947 m. vieną vasaros dieną po pietų atėjo jauna graži mergina ir jau
nas akiniuotas vyras, tarnautojas su fotoaparatu ir pareiškė norį susitikti
su Liepa. Kadangi aš apie šį susitikimą žinojau iš paties Liepos, nuvedžiau
juos į Palias. Po trumpo pasikalbėjimo su vadu ir kitais kovotojais, Kros
nos valsčiaus tarnautojas ėmėsi darbo su fotoaparatu, į kurio objektyvą
patekau aš, ryšininkė ir visi ten buvę partizanai. Tuomet niekas nenujautė,
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kad po kelių mėnesių šis jaunuolis į savo tėvų sodybą atėjusius praleisti
Kalėdų šventes partizanus išduos Krosnos stribams. Tą 1947 m. gruodžio
23 d. trys partizanai žuvo, vadas Liepa buvo sunkiai sužeistas ir paimtas
gyvas. Jų atminimui buvo sukurta ši daina:
Štai jau ir atėjos šaltas rudenėlis
Ir pradėjo kristi lapai nuo šakų.
Sukaustė žemelę rudenėlio šaltis,
Pasipuošė žemė kilimu baltu.
Nerasdami vietos žaliojoj giružėj,
Ėjo jie į kaimą slėptis tarp trobų.
Atsirado vienas niekšas išdavikas Negailėjo brolių nei savo namų.
Dūmuos ir gaisruose tvartui jau paskendus,
Mūsų broliai šoko iš baisios ugnies,
Ir jau savo brangios tėviškėlės niekad
Mūsų mieli broliai daugiau nematys.
Švininės bitutės ore zvimbinėjo,
Jos visur ieškojo brolių parduotų.
Žuvo trys broliukai ant smėlėto kalno,
Žuvo nesulaukę nė šventų Kūčių.
Budeliai jų kūnus į roges sudėjo
Ir vežė į Krosną juos ant pajuokos.
Visą kelią brolių šventas kraujas tiško,
Baltas sniegas tapo raudonos spalvos.
Ankstyvą rytelį, saulei patekėjus,
Priglaudė mūs brolius žemė Lietuvos.
Tegul jie čia ilsis, Dievas juos palaimins,
Angelai iš perlų vainikus nupins.
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Išdavikų, deja, buvo visose Lietuvos partizanų apygardose, rinktinėse,
kuopose, net būriuose ar jų slapstymosi vietose. Išdavikų buvo ir Ąžuoli
nių kaime. Tai Pranas ir Aleksandras Buzai. 1944 m. rudenį Pranas pa
spruko pro partizanų automatų ugnį iš Vyšniauskų sodybos ir nuo tada
gyveno Simne, dirbo vietos kalėjimo viršininku. Aleksandras iki 1949 m.
gyveno kaime ir slapta palaikė ryšius su Simno stribais, sudarinėjo sąra
šus areštams ir trėmimams, nors ne kartą buvo partizanų perspėtas, bet
nesunaikintas. Stribo Jušinsko šeima gyveno Zailių kaime, o pats Jušins
kas - Simne. Jų sūnus buvo partizanų suimtas ir nuteistas mirties bausme.
Partizanai užeidavo pas Jušinskus ir ragindavo, kad vyras mestų išdaviko
kelią, grįžtų į namus ir dirbtų ūkio darbus, bet jis nepaklausė. Jo šeimos
niekas nebaudė ir negrasino, nors gyveno prie pat Palių.
Zailių kaime gyveno ir dabar tebegyvena Juozas Balulis. 1945 m. pra
džioje jis buvo išėjęs į partizanus, netrukus suimtas, bet greitai vėl paleis
tas. Niekšiški Balulio darbai ne kartą partizanų buvo svarstomi. Vėliau,
jau Atgimimo metais, Juozas Balulis buvo paklaustas, kodėl tuomet jis
taip elgėsi. Šis ramiausiai atsakė: "Aš dariau taip, kaip man išėjo".
Zailių kaime gyveno trys broliai Tamuliai. Visi trys dirbo ryšininkais.
Du brolius Krosnos stribai suėmė ir nuteisė kalėti, o Antanas pabėgo ir
slapstėsi kaimuose pas žmones. Vėliau buvo suimtas ir užverbuotas sekti
partizanus Vytauto rinktinėje, bet buvo partizanų išaiškintas ir nuteistas
mirties bausme.
Dagilio būrio partizanai kartu su Medžiotojo būriu turėjo bunkerį
tarp Žaliosios miško ir Palių tankumynų. Jame slėpėsi Feliksas ČereškaKarvelis, Albinas Anzelis-Medžiotojas, Petras Zalieckas-Dagilis, Jonas
Zalieckas-Beržas, Vladas Iršius-Skroblas, Julius Iršius-Kėkštas, Juozas
Vaičiulis-Vėjas, Antanas Durneika-Žvirgždas, Vladas Murauskas-Ulonas
ir vokietis Hansas.
Albino Anzelio-Medžiotojo žmona 1946 m. vasario 16 d. su dviem
mažamečiais vaikais buvo išvežta į Sibirą. Kelionės metu vagone mirė
sūnus. Išbuvus apie metus Sibire jai pavyko pabėgti ir su dukra grįžti į
Lietuvą. Dukrą atidavusi auginti žmonėms, pati atėjo pas vyrą į bunkerį,
kuriame be partizanų rado dar ir dvi merginas, viena iš kurių buvo Stasė
Stebulytė iš Ąžuolyno k., Liudvinavo vls.
Anzelienė merginas iš bunkerio išprašė. Stasei Stebulytei tai nepa
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tiko ir 1948 m. vasario 10 d. ji prie bunkerio atvedė Liudvinavo stribus ir
kareivius. Žuvo Vladas Iršius-Skroblas ir Albinas Anzelis-Medžiotojas. Jo
nas Zalieckas-Beržas buvo sunkiai sužeistas ir vežant į Marijampolės li
goninę mirė. Žuvusiųjų kūnai buvo niekinami prie stribų būstinės Liudvi
nave. Iš bunkerio pabėgo sužeistas į ranką būrio vadas Petras ZalieckasDagilis, į šoną sužeistas skyrininkas Jonas Vaičiulis-Vėjas, Antanas Dur
neika-Žvirgždas, Julius Iršius-Kėkštas ir vokietis Hansas. Kuopos vadas
Feliksas Čereška-Karvelis basas per sniegą nubėgo į už penkių kilometrų
esantį Daukšių kaimą pas Joną Deltuvą ir Amalviškių pelkėse partizanų
įrengtoje laikinoje ligoninėje ilgai gydėsi nušalusias kojas. Bunkeris buvo
sudegintas.
Likę gyvi partizanai nusprendė Stebulytę nubausti mirties bausme. Il
gai teko laukti pamiškėje prie Stebulių sodybos, kada sugrįš Stasė į namus.
Pagaliau sulaukė. Nuosprendį įvykdė 44-os kuopos partizanai Vitas Šikar
skas-Sakalas ir Jonas Račius-Klevas.
Anzelienė buvo suimta ir nuteista 5 m. kalėjimo.
Po bunkerio sunaikinimo partizanai susijungė į vieną bunkerį, kuriame
vadovavo Dagilis.
Šiame būryje buvo astuoni partizanai. Bunkerio jau nestatė, žiemos
metu gyveno kaimuose pas žmones, o vasarą - Paliose po atviru dangumi.
Pučiant stipriems vėjams ar lietui lyjant pastogės nebuvo, bet tai dar nebu
vo tragedija. Vyrai su malda ir daina tikėjo šviesia ateitimi.
1948 m. balandžio mėn. 10 dienos naktį mane ir kovotoją Antaną Dur
neiką-Žvirgždą vadas Dagilis pasiuntė aplankyti nušalusias kojas besigy
dantį kuopos vadą Karvelį. Balandžio 11 dieną, paryčiu grįžome iš Alma
viškių į Daukšių kaimą, į Jono Deltuvos sodybą, kur buvo apsistoję mūsų
būrys. Į namą įleido vadas Dagilis, liepė eiti pailsėti, o pats liko sargyboje.
Mes atsigulėme ir vos tik užmigome, kai staiga vado šauksmas: "Vyrai, ant
kiemo stribai!" visus pažadino. Staiga pasipylė automatų serijos, pasigirdo
komanda: "Iš namo atsišaudo Žvirgždas ir Drąsuolis, kitiems - trauktis į
Palias ir neleisti stribams užimti geresnių pozicijų. Kada mes būsime Pa
liose, neleisime pakilti stribams ir pasitrauksite jūs!" Tomis dienomis mū
sų būryje svečiavosi Geležinio Vilko rinktinės štabo darbuotojas Stumb
ras, kurio didelio sugebėjimo vadovauti išsiveržimui iš apsupimo dėka, visi
laimingai pasitraukė. Žuvo tik vienas kovotojas Hansas.
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1948 m. gegužės 29 d. ryte mes, būrelis partizanų, patraukėme nuo
Daukšių pusės per Palias Žuvinto link. Priėję pelkių pakraštį, apsistojome
sename Liepos bunkeryje. Prabuvome apie dvi valandas ir tarėmės ką da
ryti toliau. Vyrai pasiūlė man nueiti į kaimą atnešti šiai dienai maisto. Taip
daryti teko ne pirmą kartą. Tiesa, vasarą tai būdavo rečiau, o žiemą pereiti
būreliui laukais, pamiške ar mišku buvo pavojinga, nes likdavo pėdsakai.
Eidami žiemą per sniegą stengdavomės žengti vienas į kito pėdas, kad at
rodytų nueita vieno žmogaus, o paskutinis dar ir šakų tempdavo paskui
save, kad užmaskuotų pėdsakus.
Taigi, aš išėjau į kaimą maisto. Pirmiausia užėjau pas Jurgį Nevulį ir su
juo ėjome pas mano tėvus. Eidami pakeliui dar užsukome pas kaimyną
Buzą. Aš pasiteiravau, kas naujo kaime. Atsakė, kad viskas tvarkoje. Tada
visi trys patraukėme pas mano tėvus, gyvenančius už kokių 400 metrų ir,
nieko pavojingo nepastebėję, įėjome į namus. Į žengus į priemenę, mus
staiga apsupo dešimtys rusų ir stribų. Pasirodo, jų buvo pilna klojime, svir
ne, tvarte ir sode. Vadinasi - pasala. Mane ir Nevulį suėmė, Buzą paleido
namo. Paliose likę partizanai, nesulaukdami manęs grįžtant su maistu, pa
traukė atgal link Daukšių. Nuėję į Palių vidurį, išgirdo Daukšių pusėje
šaudant. Partizanai metėsi atgal. Pasirodo, tą dieną vėl vyko Palių valy
mas. Eidami per Palias, rusai šaudydami spaudė partizanus prie Žuvinto
ežero kranto ir Zailių kaimo. Tą dieną Žuvinto, Bambininkų, Ąžuolinių,
Zailių kaimuose buvo pasislėpę rusai ir laukė iš pelkių pasirodant partiza
nų. Partizanams traukiantis, Paliose į kojas buvo sužeistas Žvirgždas. Prieš
keletą dienų į Sibirą buvo išvežta jo šeima. Dabar užtikę sužeistą Žvirgž
dą, stribai ir kareiviai jį nukankino, nupjovė galvą, išnešė ją iš pelkių į Dauk
šių kaimą, padėjo ant kelmo ir reikalavo, kad žmonės atpažintų.
1949 m. birželio 15 d. Norvertavo k. žuvo Palių partizanų būrio vadas
Petras Zalieckas-Dagilis ir būrio vadas Vitas Šikarskas-Sakalas. Spalio 20
d. Daukšių beržynėlyje žuvo Antanas Pūkas-Dūlis, Juozas Vaičiulis-Vėjas
ir Vladas Murauskas-Ulonas. Buvęs su jais Julius Iršius-Kėkštas tuo metu
buvo nuėjęs toliau į Palias ir, išgirdęs šūvius, pasitraukė. Likęs vienas, nuėjo
į Daukšių k. pas Vitą Vyšniauską-Bebrą ir kadangi šis jau slapstėsi nuo
kariuomenės, prikalbino jį stoti į partizanus. Jie abu žuvo 1950 m. rug
pjūčio mėn. Norvertavo k., Liudvinavo vls., prie Juknelio sodybos. Tai buvo
paskutiniai Palių partizanai.
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Taigi 1948 m. gegužės mėn. 29 d. buvau suimtas ir nuvežtas į Alytaus
kalėjimą. Mane tardė rusas tardytojas Gulbinas, o jam talkino Alytaus stri
bas. 1948 m. liepos mėn. mane atvežė į Marijampolės kalėjimą. Čia vėl
tardymai, akistatos, nes Marijampolės kalėjime sėdėjo vadas Liepa ir keli
ryšininkai. 1948 m. rudenį iš Marijampolės kalėjimo išvežė į Vilnių, į Lu
kiškių kalėjimą. Ten buvo lengviau, nes tardymai jau buvo baigti. 1948 m.
prieš pat Naujuosius Metus, išvežė į Mordovijos lagerius.
Mordovijos lageriuose dirbau miško gamyboje ir žemės ūkio darbus.
1949 m. birželio mėn. mane ir tūkstančius kitų kalinių išvežė į Magadano
lagerius, į Kolymą. Kelionė truko pusantro mėnesio. Tai buvo labai sunki
ir varginanti kelionė: dideliuose gyvuliniuose vagonuose, užkaltais langais
ir uždarytomis durimis, be vėdinimo ir vandens, buvo baisus karštis. Žmo
nės troško, daužė vagono sienas ir duris, bet jų niekas negirdėjo ir vandens
nedavė. Vagonas buvo pilnas stačių žmonių, atsigulti visiems kartu nebuvo
kur, guldavome pamainomis. Prie durų stovėjo "paraška", vadinamas tua
letas. Čia pat ir maitindavo, bet labiausiai vargindavo per rytinį ir vakarinį
patikrinimus. Būdavo, girdime, kaip sargyba ateina "skaityti" kalinių, eida
mi daužo į vagonų sienas mediniais plaktukais, o tų plaktukų svoris apie
pusę kilogramo, koto ilgis apie septyniasdešimt centimetrų. Mes, kaliniai,
visi stovime drebėdami, laukdami kada atsidarys mūsų vagono durys. Du
rys staiga plačiai atsidaro, už durų stovi sargyba su automatais ir šunimis.
Vyresnysis "liuciferis" įlipa į vagoną, laikydamas dešinėje rankoje medinį
plaktuką, atsistoja viduryje vagono, o mums liepia bėgti į vieną vagono
galą, paskui į kitą, o "liuciferis" visus muša ir vis taiko į galvą, ir, jei patai
ko, kalinys krenta be sąmonės. Mes bėgdami susilenkiame ir užsidengia
me galvas rankomis. Taip pravaiko kokį dešimt kartų iš vieno galo į kitą.
Tada palieka savo aukas ir patenkintas išeina iš vagono nesuskaitęs, nes jis
atėjo ne skaityti kalinių - "liuciferis" gerai žinojo, kiek kalinių yra vagone jam reikėjo pasityčioti iš aukų, pribaigti jas morališkai ir fiziškai.
Ta baisi kelionė traukiniu baigėsi liepos pabaigoje. Nuvažiavome į Vla
divostoką, kur išbuvome tris savaites. Po trijų savaičių iš Vladivostoko
paskirstymo punkto apie septynis tūkstančius kalinių nuvežė prie Ochot
sko jūros, susodino į didžiulį laivą, kuris vadinosi "Sovietskaja Latvija".
Laive taip pat buvo ne pyragai. Plaukėme devynias paras per Ochotsko ir
Japonų jūras. Kartu su mumis, politiniais kaliniais, plaukė ir kriminali
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niai nusikaltėliai, vagys ir žmogžudžiai, "blatnieji" ir sukčiai. Laive mus
suvarė į laivo apačią, o sargyba liko viršuje saugoti, kad nebandytume iš
šokti iš laivo į vandenį. Laivo apačioje prie laiptų stovėjo dvi statinės. Vie
na buvo "tualetas", o kita su geriamuoju vandeniu. Tas vanduo iš statinės
greitai ištuštėjo, nes buvo rugpjūčio mėnuo, didžiulis karštis. Išsibaigus
statinėje vandeniui, kaliniai lipdavo laiptais aukštyn ir prašydavo kareivių
vandens. Kareiviai vandens neduodavo, o kai nusibosdavo klausytis kali
nių šauksmo (kaliniai šaukdavo visą parą: vieni pavargę nusileisdavo, juos
pakeisdavo kiti, nes kalinių laive buvo apie septyni tūkstančiai), tada ka
reiviai sakydavo: "Ateikite, pagirdysime". Kaliniams atėjus arčiau karei
vių, šie kaip vilkai griebdavo juos ir išmesdavo į jūrą, sakydami: "Dabar
gerkite sočiai". Šauksmas "vandens" vis vien nesibaigė, nes ištroškusių bu
vo tūkstančiai. Tada kareiviai nutarė pagirdyti ir, paėmę priešgaisrinę žar
ną, paleido vandenį nuo denio į laivo apačią, į prie laiptų stovinčią statinę.
Statinei prisipildžius, vandenį paleisdavo į prie statinės stovinčius kalinius,
nes kaliniai puldavo prie vandens ir gerdavo saujomis.
1949 m. rugpjūčio 10 d. po siaubingos kelionės atsidūrėme Magadano
srities Kanijono gyvenvietėje. Aš dar nebuvau parašęs laiško į namus,
nes galvojau parašyti nuvažiavęs į vietą. 1949 m. rugpjūčio 11d. mane pa
skyrė dirbti į radioaktyviojo kobalto trečiąją šachtą, į baisias dulkes ir nuo
dus. Man pasidarė baisu, kai pirmą kartą pamačiau iš šachtos išėjusius
kalinius. Tie žmonės atrodė siaubingai: išvarginti sunkaus darbo, išbadėję,
drabužiai suplyšę, dulkėti, tik akys žiba kaktose. Ištisus penkis metus toks
buvau ir aš. Dirbome po dvyliką valandų į parą. Darbas buvo nepakenčia
mai sunkus, maitindavo du kartus per parą. Maistas buvo labai blogas:
bulvių ir pieno negavome visai, tik supuvę kopūstai ir įvairios kruopos, o
apie mėsą niekas nė nesvajojo. Tada ir kilo man tokia mintis, kad į tėvynę
aš daugiau negrįšiu ir laiškų niekam nerašysiu, tegul niekas nežino, kur aš
dingęs, tegul niekas nežino, kiek čia skausmo, ašarų ir kančių. Juk visi šitie
žmonės buvo jauni, gražūs, stiprūs, o kas dabar iš jų likę, į ką jie panašūs?
Toks likimas laukia ir manęs... Tikėjimas ir begalinis noras išlikti, gyvas
tikėjimas malda ir Dievu, padėjo išsigelbėti iš to liuciferių pragaro.
1951 m. mane iškvietė KPČ viršininkas ir paklausė, kodėl aš nerašau
laiškų į namus. Paskui padavė lapą popieriaus ir liepė rašyti. Laišką para
šiau, užrašiau adresą ir padaviau viršininkui. Po metų iš kaimynų gavau
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atsakymą. Jie rašė, kad mano tėvai išvežti į Irkutsko sritį. Tėvukas ten jau
mirė.
Kanjono lagerio prižiūrėtojų buvo daug. Jų tarpe - vyresnysis seržan
tas Salogubov. Tai buvo labai žiaurus čekistas. Varydamas kalinius iš dar
bo į lagerį, liepdavo sustoti ir eiti keliais arba keturpėsčiomis, gulti ir vėl
keltis ir tai darydavo rudenį arba pavasarį, kada keliuose daug purvo. Į
lagerį pareidavome visi šlapi, purvini, sušalę, o drabužių džiovinti nėra
kur. Kildavo įvairios ligos, žmonės mirdavo. Aš irgi buvau susirgęs plaučių
ir inkstų uždegimu, buvau peršalęs, nes ten šalčiai siekdavo iki penkiasde
šimt penkių laipsnių. Lagerio ligoninėje išgulėjau pusę metų. Visą gyve
nimą būsiu dėkingas lagerio ligoninės gydytojui kaliniui vokiečiui Hors
tui, kuris dėjo visas pastangas ir mane išgelbėjo nuo mirties, nes aš jau
spjaudžiau kraujais ir buvau be sąmonės.
Kaip daugelyje lagerių taip ir Kanjono lagerio kaliniai buvo sunume
ruoti. Aš nešiojau numerį Z-394, kuris buvo prisiūtas prie kepurės virš
kaktos, ant nugaros ir ant kairės kojos virš kelio.
1954 m. rudenį mane išleido iš lagerio, bet į Lietuvą grįžti neleido. Nors
ir labai norėjosi, bet turėjau važiuoti į Sibirą, į tremtį. Tremtyje išbuvau
trejus metus ir 1958 metais sugrįžau į Lietuvą, į tėvynę, dėl kurios tiek
daug kovota ir kentėta, išlieta daug ašarų ir prakaito. Toks žiaurus liki
mas buvo skirtas ne man vienam. Šimtai, tūkstančiai kovojo su okupan
tais ir stribais, kentėjo kalėjimuose, lageriuose, tremtyje. Daug jų nesu
grįžo į tėvynę, o kurie liko gyvi, grįžo be sveikatos, be kojų, be rankų,
suluošinti, invalidai...
Prisimenu visą eilę žmonių, netekusių sveikatos ar tapusių invalidais:
Pranas Tuškevičius, Juozas Vilčinskas, Justinas Laurynaitis, Juozas Ža
liauskas, Albinas Špėderis, Matas Dulinskas, Juozas Meškotis, Alfonsas
Dambrauskas, Vytautas Vyšniauskas, Jurgis Grigonis, Juozas Balynas, Al
binas Bakutis, Mečys Jagminas, Petras Pūras, Albinas Kaminskas, Petras
Verpetinskas, Gediminas Vaitkus, Jonas Dimbelis, Bronius Auglys, Juo
zas Vasiliauskas, Dulinkevičius, Dimbelis, Gaidys, Tekutis.
Visi šie žmonės, kurių lūkesčiai dabar Nepriklausomoje Lietuvoje pa
mažu pildosi, yra buvę Palių partizanais, ryšininkais ar rėmėjais. Visus juos
tada vienijo bendras tikslas, dėl kurio jie rizikavo gyvybe, rizikavo atsidurti
Sibire. Beveik visi jie buvo ginkluoti, ginklu priešinosi okupantams ir stri
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bams, nė vienas nepasitraukė iš savo pasirinkto kelio, nors matė, kaip žūs
ta draugai, matė, kaip veža į Sibirą artimuosius, bet jie liko ištikimi savo
tėvynei tada ir šiandien! Jie - lyg viena šeima, jų liko nedaug... Tepadeda
jiems Dievas, o žuvusiems už tėvynės laisvę Lietuvos miškuose ar šaltame
Sibire, tešviečia amžinoji šviesa!
RYŠININKĖS BIRUTĖS MATUSEVIČIŪTĖS-KETURAKIENĖS PRISIMINIMAI
Gimiau 1931 m. kovo 12 d. Vytautiškių k., Krosnos vls., Marijampo
lės aps., gausioje savanorio Jono ir Marijos šeimoje. Augome aštuoni
vaikai. Mokiausi Krosnos progimnazijoje. Palaikiau ryšius su Palių parti
zanais: platinau jų atsišaukimus, pati juos rašiau, teikiau jiems žinias,
maistą, siuvinėjau ženklelius, mezgiau pirštines, kojines, kol aš ir mano
sesuo Staselė pakliuvome į MGB akiratį.
Pirmą kartą mudvi su sesute Stasele sulaikė 1946 m. gruodžio mėn.,
per žiemos atostogas. Staselė tais metais mokėsi Marijampolės mokytojų
seminarijoje. Į Marijampolę nuvažiavome traukiniu, kartu palydėjome ir
Leoną Tuinylą, kuris važiavo pas savo seserį į Panevėžį. Jis buvo pabėgęs iš
Sibiro ir slapstėsi pas mus ir mūsų kaimyną Antaną Milių. Jis buvo mūsų
artimas bičiulis, dalyvavo brolio Vinco vestuvėse, buvo mano pabrolys. Vė
liau išėjo į partizanus ir žuvo. Kur, kada ir kaip žuvo, taip nieko ir nežinau.
Pirmas suėmimas mus labai gerai pamokė. Ten mūsų nepaglostė, bet
kadangi daug kas perėjo tą pragaro mašiną, tai nesikartosiu pasakodama
ką pačios pergyvenome. O kai pagaliau vis dėlto paleido, mes su sesute iš
Marijampolės parėjome pėsčios. Po tardymų ir nemigo naktų buvome la
bai išvargę, sunku eiti, sniego daug, atstumas - virš 30 km. O grįžus namo
nesinori viską atskleisti, viską tėveliams pasakyti, nes jie ir taip labai per
gyveno.
Palių partizanai buvo nuolatiniai mūsų svečiai. Vasaros metu su jais
susitikinėdavome Paliose, eidamos uogauti nešdavome maistą, teikdavo
me žinias. Atėjus rudeniui ir žiemai, partizanams prieglobsčio tekdavo ieš
koti pas žmones. Tada pasirinkdavo patikimesnius gyventojus ir apsistoda
vo keletui dienų. Partizanams teko visko pamatyti ir pergyventi, o kartu su
jais vargo, baimę ir pavojų kentė ir tie žmonės, kurie juos slėpdavo ir rem
davo. Bet, deja, iš tų pačių atsirado išdavikas - Sigitas Šeštakauskas (MGB
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