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 ĮŽANGINIS  ŽODIS 
 
 Juozo Zabielavičiaus atsiminimai apie Virbalį yra pirmas Magdeburgo teises 
turėjusio miesto kraštiečio praeities aprašymas. Atsiminimų saugotoja – Virbalio miesto 
biblioteka, pakviesdama parašyti jam įžanginį straipsnį, suteikė malonų rūpestį – autorius man 
artimas žmogus. 
 Juozą Zabielavičių galima vadinti Virbalio enciklopedija. Ir ne tik Virbalio. Kur jis 
surinko tiek žinių? Jų ieškojo ir rasdavo knygose, laikraščiuose, bažnyčios rūsiuose, tačiau 
geriausiu žinių šaltiniu buvo žmonės, kiti kraštiečiai.  
 Virbalis nuo seno garsėjo kitų tautybių gyventojais, ypač gausiomis žydų, vokiečių 
bendruomenėmis. Susikalbėdamas žydiškai, vokiškai, lenkiškai, Juozas su pasisekimu lesiojo iš 
gudresnių virbaliečių jų šeimų buities ar veiklos faktus. Tapęs Vilkaviškio apskrities jaunu 
agronomu inspektoriumi, buvo laukiamas svečias (gal būt ir būsimas žentas) dvaruose, kurių 
ponai retai kuris mokėjo gerai lietuviškai. Klausydamas jo pasakojimų, skaitydamas laiškus, 
visada stebėjausi jo atmintimi ir loginiu mąstymu. Prisėdęs ilgesniam laikui, gražia, taisyklinga 
rašysena užrašinėjo ne tai, ką yra skaitęs knygose, bet iš savo atminties ir patirties. Kas skatino jį 
rašyti atsiminimus? Kas gi dar, jei ne meilė gimtinei, stiprūs įspūdžiai, patirti jaunystėje. Jis 
kasmet per didžiąsias šventes atsirasdavo Virbalyje. Atvažiavęs tartum atgimdavo, su džiaugsmu 
pasakodavo, rašydavo, lankydavo draugus.  
 Ar Juozo Zabielavičiaus vaikystė buvo kuo nors ypatinga? Tėvai buvo raštingi, 
darbštūs ir kantrūs. Iš dvylikos vaikų užaugo Juozas, Stasys, Petras, Vladas ir Onutė (a. a. 
mokytoja Laukaitienė). Nedidelė, šiaudais dengta trobelė , kur jie visi glaudėsi kartu su seneliais 
stovėjo Raudondvario gatvėje, prie dabartinių stalių dirbtuvių. Juozukas, nuo mažens pratinamas 
prie darbo, buvo stiprus ir guvus; tėvai ne veltui jį vadino „geležiniu vaiku“. Į mokyklą jis atėjo 
jau mokėdamas rusiškai ir lenkiškai. Mokytojai, (mokė rusų kalba)kuriuos jis labai gerbė, matyt, 
pastebėjo gabų mokinį – Juozukas visam gyvenimui pamilo knygą ir mokslą. Iš mokyklos 
pareidavo jau paruošęs pamokas. Namuose laukė broliukai ir darbai darbeliai. Skabrus vaikas 
greitai tapo tikru tėvo pagalbininku. Kai tėvas veždavo grūdus į Karaliaučių, visada imdavo 
Juozuką ir su juo pasitardavo jau penkiomis kalbomis.  
 Labai brangios vaiko širdžiai vietos buvo Vigainės ir Paviržupės slėnis, apie kurias 
daug prirašyta atsiminimuose, daug kalbėta. „Būdavo, guliu su Albinu Karuža Vigainėse ant 
skrandų. Ganomi arkliai ramūs, nors aplink galybė paukščių ir vabzdžių šnekų ir šnaresio. 
Kalbam apie pasaulio gyvūniją, gamtą, valstybes, žmones. Net apie žvaigždes...“ Kita nuostabi 
jo vaikystės vieta – Paviržupės upelis, su gėlėtais slėniais, šaltiniais, alksniais, ir ievomis. Upelio 
krantuose – medžių šaknys ir olos, kur veisdavosi vėgėlės, vėžiai ir lydekos. Paviržupė tekėjo 
pro Virbalgirį, kažkada garsų liepomis, ąžuolais, skroblais ir piliakalniu su lapių ir barsukų 
olomis. „O kokie gardūs Virbalgirio riešutai,... o raudonikiai – kepurės dydžio!..“ 
 Mokytis į Dotnuvos Ž Ū akademiją Juozas išėjo su lašinių paltimi krepšyje. Tuo 
laiku žmonės, apiplėšti vokiečių ir rusų kareivių, gyveno ateitimi, pradėdami nuo nieko. Juozas 
mokėsi ir dirbo.  
 Dar didesnis išbandymas buvo II-as Pasaulinis karas. Virbalio bendruomenė buvo 
suardyta, trečdalis gyventojų (žydų) – sušaudyta, miestas sudegintas. Visi Zabielavičiai atsidūrė 
Vokietijoje. Kai priartėjo rusų frontas, jiems teko apsispręsti. Nors Juozas buvo girdėjęs apie 
rusų kareivių žiaurumą, tačiau vokiečių elgesys su belaisviais ir žydais buvo dar akivaizdesnis. 
Jo sprendimas – „Lietuvoje nors ir ant akmens“ buvo lemiamas. Į Virbalį grįžo visa Zabielavičių 
giminė, kaip ir buvo pasitraukę. Grįžo viską praradę, bet laimingi, kad likę gyvi. Gal būt Juozą 
galima laikyti gimusiu po laiminga žvaigžde. Vokiečių ir rusų kareiviai į jį taikėsi tris kartus, tris 
kartus grėsė Vokietijos ir Tarybų Sąjungos lageriai... 
  Likęs Juozo Zabielavičiaus gyvenimas prabėgo okupuotoje Lietuvoje. Kritiškai 
mąstančiam žmogui nebuvo lengva. Išlikti padėjo nuostata: „mūsų nedaug, todėl būkime tylūs, 
kaip pelės ir drąsūs, kaip liūtai“. Padėjo ir mėgstamas agronomo darbas. Dirbo gražiose Levens 
pakrantėse, Panevėžio raj., kur jį ištrėmė į kolūkį pirmininkauti. Matyt, protingai vadovavo, kad 
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sugebėjo sutaupyti 5 milijonus rublių. Deja, po jo atėjęs kitas sugebėjo tuos milijonus panaudoti 
tik statydamas pirtims tarybiniams ponams nuprausti ir vaišinti. Prisimindamas vaikystę, laikė 
balandžius, triušius, bites. Skatino ir kitus sodinti mišką, sodą, auginti gyvulius, mylėti žemę, 
patiems išsikepti duonos, pasigaminti skilandžių, dešrų.  
 Gražiausias ir naudingiausias, kaip jis pats manė, gyvenimo laikotarpis – buvo 
darbas Klaipėdos krašte. Gubernatoriaus patarėjas žemės ūkio klausimais, kooperatyvų, 
bendrovių, pieninių steigimas – buvo svarbiausios jo veiklos sritys. Už tai apdovanotas 
Gedimino III-čio laipsnio ordinu. Kai dauguma tarnautojų mėgo puotas, jis plaukdavo su žvejais 
į Kuršių marias. Niekas jo nematė nei rūkančio, nei geriančio. Gyvenimą be tikslo laikė 
nelaimingu. Nugyveno gražų gyvenimą – 90 metų. Gal dėl to, kad mylėjo žmones, ypač vaikus. 
Darbas ir knyga liko jo kasdieniniais palydovais.  
 Ar suskaudo Juozui Zabielavičiui širdį, kada pamatė išartas Virbalio bendruomenės 
ganyklas – vigaines, grioveliu pavirtusią Paviržupę, mylimą vaikystės šaltinį naftos ieškotojų 
užverstą dumblu? Manau, kad taip. Kai tėvų sodintus alksnius nuosavoje Paviržupės pakrantėje 
iškirto vienadieniai žmogeliai, jo svajonė atstatyti tėviškę, liko neišsipildžiusi... 
 Žinau, ką pasakytų šiandien Juozas Zabielavičius, mano tėvas, jauniesiems 
virbaliečiams, kurie dar neatradę savo vigainių ir paviržupių. Kreiptųsi klausdamas, kiek dienų 
reikia dirbti, kasti, arti žemę, kad atrastum puodynę, pilną ne aukso, bet meilės gimtinės gamtai, 
žmonėms, jos istorijai?  
 
  
 
   Rimvydas Jonas Zabielavičius 
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 Praėjus keliems dešimtmečiams po Žalgirio mūšio, po kurio nutrūko nuolatiniai 
kryžiuočių žygiai į Lietuvos gilumą, nespėtose užgrobti Sūduvos žemėse prasidėjo, palyginti, 
ramus periodas. Didžiuliais miškais apaugęs kraštas, buvo retai apgyvendintas. Žmonių 
sodybėlės su pilaitėmis buvo tik kur-ne-kur Šešupės, Šeimenos, Širvintos pakraščiuose .Tokios 
senų laikų pilaitės liekanos yra išlikę Virbalio giraitėje prie pat Paviržupės pietinio skardžio, pro 
kurį eina gilus, stačiakrantis griovys. Kartu su nemažiau stačiais Paviržupės krantais jis apjuosia 
apie 1 ha vis dar gana ryškų pylimą. 
 Tuometinės Lenkijos – Lietuvos ir šiaurės vakarų ir vakarinėje dalyse padėtis 
bendrai buvo ramesnė. Visai kitaip buvo valstybės pietryčiuose, kuriuos nuolat puldinėjo Krymo 
totoriai ir Padnieprės kazokai. Matomai, kunigaikščiui Zignantui (Žygimantui senajam) ir už jį 
daug energingesnei karalienei Bonai parūpo tvirčiau įsikurti ramesnėje Paprūsėje. Tam reikalui 
buvo pasirinkta ir dabartinio Virbalio vieta. Bonos iniciatyva iš šalies pietryčių buvo atkelta 33 
šeimos Tai buvo pirmieji Virbalio gyventojai. Atsikėlėliai, save vadinantys lenkais, turėjo 
neperdirbtas lenkiškas pavardes, kai kurios iš jų išlikę ligi šių dienų. Tai Smolskiai, Novickiai, 
Jelenevskiai, Podolskiai, Zabielavičiai, Šidlovskiai, Dlugovskiai, Nievedomskiai, Ciprisevičiai, 
Kislovskiai, Dombrovskiai ir kt. Ilgainiui liaudis daugelį lenkiškų pavardžių sulietuvino, o 
parapijų klebonai metrikų knygose nemažai lietuviškų pavardžių sulenkino. Iš Galinio padarė 
Galinovski, iš Jovaro – Javorovski, o iš Kairio – net Levitski. 
 Pirmoji medinė Virbalio bažnyčia buvo pastatyta dabartiniame miestelio parke, 
vadinamame miesto sodu, prieš pašto pastatą. Kapinės buvo toje pačioje vietoje, o jų pradžia 
buvo vakarinėje dalyje.  
 Naujakuriams paskirtos žemės buvo beveik tose pačiose ribose, kurios išliko iki 
kolūkinės sistemos. Be to, Virbaliui priklausė žemės plotai, kur jau nuo antrojo lenkmečio 
įsikūrė trys Ostankino kaimai : vienas – Mažučių dvaro pusėje, kitas – Kybeikių kaimo pašonėje, 
trečias – ribojosi su Rutkiškio ir Unijos dvarų žemėmis. Tų laukų viduryje kūrėsi Virbalio 
miestas, iš visų keturių pusių apsuptas 150 – 300 metrų pločio nedirbamos žemės sklypais, 
vadinamais „rikavonėmis“. Vakaruose jos ribojosi su kapinėmis ir keliuku ėjusiu nuo Vigainių 
iki girios, o šiaurėje dideliu 15 ha ruožu priėjo prie pat Vigainių. Pietuose virbaliečiams buvo 
priskirta 400 ha ploto Virbalio giraitė, kuri pradžioje buvo didesnė negu dabar. Šiaurinėje 
miestelio dalyje, kartu su plačiomis „rikavonėmis” miesteliui priskirtas taip pat 400 ha ploto 
bendros ganyklos, vadinamos Vigainėmis. Be to, Virbaliui dar buvo priskirta ir iki 1888 m. 
priklausiusi Budavonės giria prie Bartininkų.  
 Nemažus žemės plotus ir dvarus gavo Virbalio parapija ir vienuolynas. Visuose 
trijuose Virbalio laukuose jie gavo po valaką žemės. Parapijai priklausė Raudondvaris, o 
vienuolynui – Nevadolės, Vaišvilų, Podvarko dvarai.  
 Įsikūrus Virbalio administraciniam centrui, didžiausiam Suvalkijoje, iš Lenkijos 
ėmė plūsti šlėktos, kurių vien Virbalio administraciniame centre įsikūrė 82 dvarai, o jiems kartu 
su žemėmis atiteko ir visi joje esantys miškai. Iki I pas. karo apie 60 proc. Virbalio ploto 
priklausė privatininkams, likęs, įskaitant Vigaines, Virbalgirį, „rikavones“ ir kitus plotelius, buvo 
bendra visuomenės žemė.  
 Virbalis – vienintelė visoje Suvalkijoje vietovė, kurioje iki kolektyvizacijos 
išsilaikė rėžių, margų, pusmargių, daržų ir pusdaržių sistema. Pagal valakų sistemą Virbaly buvo 
tokie laukų rėžiai: pusvalakiai – 15 margų, treiniai – 10 margų, ketvirčiai – 9 margai, šeštainiai – 
5 margai, ašmenukai – 3,8 margo. Visuose trijuose laukų plotuose buvo įterpti margai, 
pusmargiai, o nuo  miesto ribų iki rėžių zonos – suskirstyti daržai po 0,75 ha ir pusdaržiai po 38 
arus.  
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 „Ašmenukas“ simbolizavo mažažemį; už jį dvigubai didesnis „ketvirtis“ – 
vidutinioką, o pats plačiausias – pusvalakis – stambų gaspadorių. Terminas „buožė“ atsirado tik 
1917 m. „Šeštainis“ su „treiniu“ buvo tokie tarpiniai „šniūrai“. Iš abiejų šniūrų galų ėjo siauri 
keliukai, vadinami „sienutėmis“ ir vienas nuo kito ribojosi siauromis, kartais vos matomomis, 
rūpestingai iš abiejų pusių skaptuojamomis ežiomis. Ten, kur tokių šniūrų savininkai nebuvo 
tokie gobšūs, ežios buvo platesnės. Ežių skaptavimas dažnai būdavo visokių nesusipratimų, 
barnių, pykčių, net muštynių ar teisinių bylų priežastimi.  
 Margai, pusmargiai, daržai ir pusdaržiai buvo papildomi priedai prie pagrindinių 
žemės plotų – „šniūrų“. Juos valdė arba šniūrų savininkai, arba kartais ir mažažemiai, visokie 
amatininkai, tarnautojai, rečiau – kiek prasigyvenę darbininkai. Stambesnius daržus valdė ir 
Virbalio klebonai. Vienas stambiausių Virbalio žemės valdytojų buvo Kauno pramonininkas 
ponas Rekašius, o vėliau – žydelis Skudskis.  
 Iki 19 a. vidurio Virbalio daržų, margų ir šniūrų plotuose nebuvo nei vienos trobos, 
visi pastatai koncentravosi prie miestelio šoninių gatvių. Nors jos turėjo savo oficialius 
pavadinimus, liaudis jas vadino savais vardais, dažniausiai gatvėje gyvenusio stambiausio 
ūkininko pavarde. Dabartinė Vištyčio gv. buvo praminta „Varijacka ūlyčia“, Birutės – 
„Rekašio“, Maironio – Vižanskio, Vaičaičio –„Vitmoserio“ (pietinėje m. dalyje). Gatvės 
šiaurinėje miesto pusėje taip pat turėjo savas „pravardes“: Vymerio, Kizlausko, Raudondvario 
.Visi žinojo, kad miestelio pietuose, prieš „Varijacką ūlyčią“ grupelė trobesių buvo vadinama 
Cibakaimiu dėl to, kad jų gyventojai laikė kelias ožkas ir ožį. 
 Savo vardus turėjo Vigainių, laukų ir giraitės atskiros vietos. Vakarinėje Vigainių 
dalyje buvo „duobės“, “festungė“, „prūdvietė“, „gojus“, „pagojys“; per vidurį – „dubinė“, 
„kupstynė“; o rytuose – „razalynė“. Į pietus ėjo Kybeikių, Navadolės ir „Zeremskelio, Pajevonio 
keliai; į pietryčius – Mažučių kelias. Aukščiausia Virbalio laukų vieta buvo rytinėje miškelio 
pusėje ir vadinosi „Kazokakalniu“. Pačiame miške buvo ir tebėra „lapkalnis“, „barsukynė“, 
„majuvkynė“, „kurapkynė‘.  
 Per Virbalio laukus tekėjo , dabar jau paverstos grioviais, 3 upės. Didžiausia – nuo 
Kazokakalnio prasidedanti Širvinta, tekėjusi pro Alvito, Unijos, Rutkiškio ir Šiaudiniškių 
dvarus, lėta, bet labai žuvinga upė. Ties Vaišvilais prasidėjo, per Virbalgirį ir pietinius laukus 
raitėsi stačiakrantė Paviržupė, kurioje buvo vėžių, vėgėlių, užplaukdavo lydekos; prie 
geležinkelio įtekanti į Širvintą. Ir dar nedidukas, netoli Kazokakalnio iš keleto šaltinių 
prasidedantis Piktupelis, kuris tekėdamas pro rytinę miestelio dalį, sudarė pelkėtą vietovę, 
vadintą Narbūdiškiais. Toliau, pralindęs keleto gatvių tiltais, visuose tarpugatviuose sudarė nuo 
50 iki 70 metrų pločio neišbrendamus, ajerų ir viksvų prižėlusius liūnus. Net Piktupelyje, kuris 
jau Vigainėse įtekėdavo į Paviržupę, veisėsi dyglės su pypliais. Visi trys upeliūkščiai, pavasarį, 
tirpstant sniegui, arba po didesnių vasaros liūčių virsdavo srauniomis, šniokščiančiomis upėmis. 
Ypač smagiai prasiverždavo Paviržupė, kai per žiemą Virbalgiryje susikaupęs sniegas staiga 
tirpdamas užliedavo jos vagą, o išsiveržę vandenys dažnai užtvenkdavo Nevadolės vieškelį. 
Plačia vaga nešdama vandenis link geležinkelio,  ten įsiliedavo į Širvintą, užpildama gilų duburį, 
skenduoliais pagarsėjusią „juodduobę“. 
 
 PLIMBALYS 
 
 Tikrumoje turėjo vadintis „Plynbaliu“. Tai nedidelis, dabar jau tik keleto ha pločio 
nusausėjęs žemės plotelis. Seniau čia buvo neišklampojama, priaugusi nendrių, viksvų, švendrų, 
niekad neišdžiūstanti dauba. Į tą vietą neįbrisdavo nei žmogus, nei gyvulys. Tačiau ją labai mėgo 
visokie balų paukščiai – laukinės antys, tilvikai ir kiti paukščiai. Pavasario vakarais galėdavai 
išgirsti iš Plimbalio liūno toli girdimą didžiojo baublio balsą.  
 Senovėje ir dar šio šimtmečio pradžioje, įvairiose balose, liūnuose, ypatingai 
vakarinėje Vigainių pusėje – „festungėje“, „prūdvietėje“ ir „gojuje“, kurie ir sausiausią vasarą 
buvo neišbrendami, knibždėjo daugybė balų paukščių. Ten savo peryklas turėjo didžiosios ir 
mažosios laukinės antys – kryklės, perkūno oželiai, kurie rytmečiais ir prieš saulėlydį, 
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bežaisdami padangėje, savo plunksnų birbynėmis imituodavo ožiuko mekenimą, o nusileidę į 
liūną, be paliovos cikendavo „ciku – ciku“. Savo turnyrus ten gausiai rengdavo pavasariniai 
frantai – gaidukai, o paskui anteles besigainiojantys aistringi gaigaliukai vienas kitą stengdavosi 
pralenkti ne tik greitumu, plunksnų blizgesiu, bet ir savotiškai, gaigališkai narsiu riksmu. 
 Ūkanotomis ankstyvo pavasario dienomis, oras būdavo pilnas šen ir ten , bet 
daugiausia į šiaurę skrendančių paukščių riksmo, iš kurio ypač išsiskirdavo laukių kiauksėjimas, 
ančių kvaksėjimas, žąsų gagenimas ir gervių trelės. Gamta buvo pilna gyvybės. 
 
 
 VIRBALIO   ŽMONĖS 
 
 Tos pirmosios 33 iš Lenkijos pietryčių atsikėlusios šeimos sudarė tik besikuriančio 
miesto branduolį. Nedidelę palydą su savimi atsigabeno ir iš Lenkijos atsikėlę dvasininkai. 
Žemės gavę lenkų šlėktos, be vietinės darbo jėgos negalėjo nei jos arti, nei sėti, nei trobas statyti. 
Todėl į šią Sūduvos teritoriją per Nemuną iš Veliuonos, Skirsnemunės, Jurbarko ir kitų vietų 
pradėjo keltis ir daugiau stipresnių ir ryžtingesnių žmonių. Tai buvo viena iš atsikėlusių žmonių 
grupė, kuri pirmiausia užimdama Panemunius, (Užnemunę) pamažu stūmėsi į pietus. Senovėje 
iki  Novos upelio įsikūrę gyventojai vadinosi veliuoniškiais, o persikėlę per ją iki pat Šešupės – 
zanavykais. Kita žmonių grupė į Sūduvą kėlėsi nuo Kauno, Prienų, Alytaus ir slinkdamiesi iki 
Prūsų sienos, pagal kitus kalbinius ypatumus sudarė vadinamų kapsų grupę. Mažiausiai atsikėlė 
iš buvusios Jotvingių žemės, dabar – Dzūkijos.  
 Jau nuo Pajevonio, Bartininkų, Kalvarijos, Krosnos į pietus gyveno kiek kitokio 
būdo žmonės. Gyvendami kalvotose, akmenuotose, žemės ūkiui daug mažiau tinkamose nei 
Suvalkijos lygumos žemėse, žmonės ten niekada nebuvo turtingi, kryžiuočiai pas juos didesnių 
grobių nesitikėdami, rečiau juos ir lankė. Be to  jie buvo daug narsesni ir karštesni už lygumų 
žmones ir užpuolikams atkakliau priešinosi. Tokio būdo dzūkai yra ir šiandien.  
 Į Virbalį iš visų pusių rinkosi gana skirtingų tipų žmonės. Nemažai jų buvo ir iš 
Prūsijos. Taigi virbaliečiai sudarė iš visos Lietuvos suplaukusių, susimaišiusių gyventojų grupę.  
 Dabartinis Kybartų miestelis susikūrė tik 19-to šimtmečio viduryje, kai buvo 
nutiestas geležinkelis. Balose paskendusio nedidelio pasienio kaimo vietoje buvo pastatyta 
didžiulė Virbalio geležinkelio stotis su muitine, ekspedicijų kontoromis, sandėliais.  

Sūduvoje apsigyvenusiems buvo reikalinga druska, geležis, buities daiktai, kuriuos  
atsigabenti buvo galima iš toliau, daugiausia iš artimiausio jūros uosto – Karaliaučiaus. Su juo 
nuo seno jungė sauskelis Kaunas – Ąžuolų Būda – Pilviškiai – Virbalis – Karaliaučius. Tas 
kelias lengviausiai būdavo pravažiuojamas žiemos metu, kai žemę kietai surakindavo šaltis, 
nutiesdamas „tiltus“ per upes ir balas. Į Karaliaučių žmonės keliaudavo su kailiais, medumi, 
vašku, grūdais, o iš ten grįždavo su druska, geležies bei plieno dirbiniais, audiniais, papuošalais 
ponams ir bažnyčiai. Virbalio geležinkelio stotyje buvo muitinė, įvežamų bei išvežamų spec. 
mokesčiais apmokamų prekių sandėliai.  

Universaliausiais pirkliais buvo žydai, kurie iš vakarų į Lietuvą ėmė keltis dar 
kunigaikščio Gedimino laikais. Nenuostabu, kad pirmoji ir pati didžiausioji žydų kolonija įsikūrė 
kaip tik Virbalyje. Reikia pripažinti, kad žydus Lietuvoje toleravo žymiai labiau negu bet kurioje 
krikščioniškoje vakarų Europos šalyje. Tačiau ir Virbalyje, kaip ir kitur, žydai savo namų langus 
nakčiai užštanguodavo, sergėdamiesi nuo įsilaužimų.  
 Vokiečiai į Sūduvą pradėjo keltis po paskutinio Lenkijos –Lietuvos valstybės 
padalinimo 1793m. Iš apskurusio Zalcburgo arkliais, jaučiais ir karvėmis kinkytais vežimais su 
pačiomis ir vaikais, šunimis ir šiokia tokia manta kėlėsi į Sūduvą, kuri po paskutinio padalinimo 
buvo prijungta prie Rytprūsių. Skaitlingiausia jų kolonija ir citadelė kaip tik ir buvo Virbalyje, 
kuris prūsiškai vadinosi Virballen. Čia jie įkūrė savo parapiją su vienabokšte bažnyčia, klebonija, 
pastoriumi, vargonininku, kuris kartu ėjo ir mokytojo pareigas.  

Atsikėlę vokiečiai turėjo charakteringas zalcburgiškas pavardes, besibaigiančias 
„er“: Wiemer, Hepner, Schumacher, Liotermoser, Breneiser, Rechenberger, Tolker ir t. t. Buvo ir 
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kita grupė vokiečių – Haax, Preis, Veis, Hink, Neus ir kiti. Kvaili katalikų dvasininkai prie 
vokiečių priskyrė ir protestantų tikėjimo lietuvius, tokius kaip Pliuskaitis, Dervelis, 
Ramanauskas, Šurkus, Mačiulaitis ir kiti, kurie namuose kalbėdavo tik lietuviškai ir daugelis iš 
jų vokiškai nė nemokėjo. Visi Virbalio vokiečiai kalbėjo zalsburgiška „platt“ tarme, kuri nuo 
literatūrinės skyrėsi dar daugiau negu ukrainiečių nuo rusų.  
 Prūsų valdžia į Sūduvą, kuri buvo praminta Naująja Prūsija, atsikėlusiems 
vokiečiams pastatė trobas ir aprūpino gyvenimo pradžiai. Jų namai buvo dengti degto molio 
„prancūziškomis“ raudonomis čerpėmis, ir vien iš namų buvo galima atskirti, kur gyvena 
vokietis. Į mietelį ir aplinkinius kaimus atkelti vokiečiai buvo aprūpinti konfiskuota bažnytine 
žeme, dvarų arba iš vietos katalikų atimta žeme.  
 Vokiečių tarpe buvo nemažai gerų amatininkų – kalvių, račių, malūnininkų, balnių, 
siuvėjų. Ir visur, kur buvo įsikūrusi stambesnė jų kolonija, buvo ir rakalis – skūralupys, kurio 
pareiga buvo nulupti kritusius gyvulius, sudoroti jų lavonus ir padėti žandarams nuplakti 
nusikaltėlius. Būdami neblogi gaspadoriai, geri amatininkai, tvarkingi žmonės, vokiečiai sudarė 
uždarą  ir iš lietuvių tarpo ryškiai išsiskiriančią bendruomenę. Tenka pripažinti, kad ir jų 
tarpusavio ar giminingi santykiai buvo gana oficialūs ir toli gražu ne tokie jautrūs kaip tarp 
lietuvių arba žydų. Be to visi vokiečiai buvo akli evangelikai, tikėjo šv. Jono pranašystėmis – 
apokalipsiais, burtais, pikta akim, užkeikimais ir kitais „paibeliais.“ Net ir paskutiniu laiku, 
keliaujant per vokiečių gyvenamą kaimą, kryžkelės viduryje galėdavai pamatyti pribarstytų 
plunksnų kamblių, kad „žąsys geriau sektųsi“. Norėdami pakenkti savo kaimynui, naktimis į 
šiaudinius stogus prikaišiodavo „užburtų“ skudurų, „dieveldrekio“, gyvulių plaukų ar dar ko 
nors. Retai kuris į savo tvartą įsileisdavo kaimyną, kad, atseit, karvės neužtraukintų, nenužiūrėtų 
gyvulio ar vištų, ar neužneštų kitokios nelaimės.  
 Lietuviai vokiečių nemėgo daugiau, negu prie jų labiau prisitaikiusių žydų. Juos 
pašiepdavo, vadindami „fliukais“, „notangariais“, „striukiais“ ir kitokiais vardais. Nemažą 
vaidmenį vaidino ir katalikų kunigų skleidžiama propaganda ne tiek prieš žydus, kurių vieną 
velnias būtinai turėjo išnešti didžiąją naktį, kiek prieš vokiečius, kurie visą laiką „bendravo“ su 
velniais ir raganom.  

Kunigai kūrė ir platino visokius antiprotestantiškus pamfletus, giesmes, pamokslus, 
pasakas esą, vokiečiui mirštant, varpai skambina „bombil eius, bombil zvei,“ o kapuose, 
leidžiant į duobę, giedodavę „lys, lys į amžiną skylę, iš jos daugiau neišlys, ilgą pypkę nerūkys“.  
Visokių „bambiziškų“ giesmių, gadzinkų, pamokslų galima surašyti į storiausią knygą. Jei 
lietuviui tarnauti pas žydą buvo tik sarmata, tai pas vokietį – didelis griekas, nes per jį 
neišvengiamai „papildysi smertiną nuodėmę pėtnyčioje ėsdamas lašinius“.  

Jeigu joks katalikų kunigas neduodavo šliūbo skirtingų tikybų poroms, tai 
evangelikų kunigai suženydavo kataliką su evangeliku, abu užrašydami ne tik evangelikais bet ir 
vokiečiais. Ir koks tada sukildavo triukšmas katalikų ir ypač kunigų „gvardijoje“, davatkų tarpe. 
Prisimenu, kai mano vaikystės metais lietuvio evangeliko duktė ištekėjo už Vinco Zarembos, 
davatkų pykčiui nebuvo galo, o basi apsiskarmalavę lietuvių vaikai gatvėse pilna burna rėkė: 
„Ramanauski, liuteri, ženyk savo dukterį, tavo duktė ubagė, galą bambos nudegė“.  

O apie vedybas tarp krikščionių ir žydų negalėjo būti ir kalbos. Kai šio amžiaus 
pradžioje lietuvį pamilusi žydaitė bažnyčioje pasikrikštino ir juos kunigas suženijo, tai apie 
bažnyčią susirinkusi goveda žydų kėlė neišpasakytą triukšmą. Žydelkos aimanuodamos rovėsi 
plaukus, o po šliūbo visi susirinkę ją viešai iškeikė, palaikė mirusia ir...nutilo; jiems jos daugiau 
jau nebuvo.  
 
 VIRBALIS   XX   AMŽIAUS   PRADŽIOJE 
 
 Toks, kokį aš jį prisimenu, apie kokį girdėdavau iš savo labai protingos , tais laikais 
išsilavinusios senelės, senų Virbalio beraščių kerdžių, bernų ir gaspadorių.  
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Išskyrus mano raštingą senelę, visi kiti buvo beraščiai. Tačiau turėjo gerą atmintį ir 
buvo pastabūs. Vieni jų gimę, augę ir pasenę Virbalyje, kiti piemenavę, bernavę aplinkiniuose 
dvaruose ar pas stambesnius ūkininkus. Beveik visi buvo geležinkelio ir Virbalio stoties statybos 
liudininkais. Kai kurie dar prisiminė lenkmetį, 1864 m. sukilimą, baudžiamuosius kazokų reidus, 
kurie pakeliui į Pajevonį, Virbalgirio rytiniame gale, ant kalnelio pakorė kelis sukilėlius, jų tarpe 
du brolius ūkininkus Puodžiūnus iš Pajevonio. Beveik visi iš savo tėvų ir senelių buvo girdėję 
apie Napoleono karus, jo armijos bėgimą iš Rusijos. Vienas tų bėglių buvo lenkų dalinio kareivis 
Tovskis, mano mamytės prosenelis, radęs prieglobstį šalia Gižų, Stoškų kaime pas Andrių 
Stoškų, kurio dukterį vedęs, davė pradžią Tovskių giminei. Lietuvių tarpe jis sulietuvėjo ir 1920 
m. išduotame pase mano pusbrolis buvo užrašytas Tauckaus pavarde.  
 XX a. pradžioje Virbalis buvo jau ne toks, kaip, sakykime, vos prieš 10-20 metų. 
Išskyrus patį didžiausią rikavonių plotą šiaurinėje dalyje, kurį už 1.500 rublių miesto valdžia 
pardavė Raudondvario sąvininkui Juozui Puniškai (po 100 rb. už margą), visos kitos rikavonės 
aplink miestelį dar buvo neliestos. Pavasariais visi kas norėjo ginė į laukus avis, vos 
pastovinčias, sulysusias karves, bet daugiausia žąsis su pulkeliais žąsiukų. Puniška savo valdas 
apkasė aukštu grioviu, aptvėrė ir griežtai žiūrėjo, kad nei koks virbalietis, nei jo gyvulys į jo 
valdas nepatektų.  
 Negrįstose gatvėse ir pradžiūvus, ir purviniausiu metų laiku virbaliečiai vaikščiojo 
siaurais lentiniais „tratuarais“. 
 Tai šen, tai ten per miestelį pervažiuodavo ketvertu arklių kinkyti dvarų 
ilgavežimiai, su visokia skurdžia manta, seniais ir moterimis, nemažu pulkeliu dėžėse 
kudakuojančių vištų, prie vežimo galo pririštu šuneliu ir kai kada – karve. Abu pririštieji 
nesispyriodavo, mat jau būdavo pripratę per kiekvienas Jurgines kilotis iš vieno dvaro kumetyno 
į kitą. Tokį patį, iš molio sudrėbtą, su molio asla, dviem mažais langeliais, purvina priemene su 
dar didesniu purvynu aplink gana tirštai apgyvendintą kumetyną, iš kurio retai girdėdavosi 
linksmas juokas, bet greičiau nuo ankstyvo ryto iki nakties – barniai, keiksmai, vaikų verksmai, 
o kartais ir klykiančių mušamų moterų balsai.  
  
 JURGINĖS 
 
 Pas gaspadorius šieno, truputis avižų liko tik arkliams, kuriais dirbant vasarojų 
sėjos lauke, reikia geriau pašerti. Žiemkenčių laukuose jau nuo vieno galo iki kito, pavyzdžiui, 
nuo Ostankino šiaurėje iki Kazokakalnio pietuose žaliuoja rugiai ir tik kur ne kur truputį 
tamsesnės spalvos kviečiai, kurių tada augindavo 20 kartų mažiau negu rugių. Kitas bendrojo 
trilaukio plotas paliktas pūdymui. Į jį per Jurgines išgindavo apsipešiojusias, su kiekvieno 
savininko skirtingais įkirpimais ausyse, avis ir smailanugarias degląsias. Avelės su ėriukais, be 
perstojo mekendamos, bėgiodamos skabo lendančias žoleles, o ilgašnipės, beknaisiodamos 
žemes, suranda sliekų, visokių vikšrų ir kitokių kiauliškų delikatesų, kuriais tuo laiku pasisotina 
labiau negu menkomis žolelėmis. Po poros savaičių į tuos pačius pūdymus išeidavo prakaulės 
karvės su subliuškusiais tešmenimis, iš kurių pieno dažnai visai neišspausdavo, nebent tik menką 
„švantūzę“. Todėl jas išleisdamos iš tvartų moterys džiugindavo savo vaikus, žadėdamos vakare 
po puodelį pieno. Beveik kiekviena gaspadinė, belaukdama tarpuvartėje triūba ir ilgabotagiu 
vytiniu „apsiginklavusių“ kerdžių, prašydavo geriau priganyti jos karvutę, žadėdama kiaušinų 
arba dešrelę.  
 Trečiojo lauko šniūruose vieni arė rudenį neapartas ražienas, kiti išilgai šniūrų 
medinėmis akėčiomis jau pureno dulkstančią dirvą (drapakų ir geležinių akėčių tada dar nebuvo), 
o dar kiti už sprando užmazgę baltą lininę paklodę, jau barstė miežius arba avižas. Jau pirmame 
šio šimtmečio dešimtmetyje, o kai kur ir kiek anksčiau, į vasarojų pradėta sėti dobilus, kurių 
plotams kasmet didėjant ir jų savininkams protestuojant, gana greitai užsiraukė gyvulių kaimenių 
ganymas pūdymų plotuose. Todėl nuo pirmų ganiavos dienų tekdavo naudotis vigainėmis, kur 
seniau gyvulius išgindavo tik per Sekmines, žolei jau gerokai pakilus.  
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 SEKMINĖS -- KERDŽIŲ,  PIEMENŲ,  BERNŲ  IR  PUSBERNIŲ  ŠVENTĖ 
 
 Sekminių išvakarės Vigainėse. Bernai su pusberniais savo arklius, su kuriais 
dirbdavo „šniūruose“ pavasario darbus, dažnai mylėdavo labiau negu savo gaspadorius. Iš savo 
gaspadorių gavę sekminpinigių po 12, 15 kapeikų, o gal net po visą pusrublį, iš geresnių, ne 
storaskūrių ir po dešrelę arba kumpio gabaliuką. Apsukresni bernai, niekuo neapdovanoti, 
įsigudrinę nukniaukdavo kokį pustuzinį kiaušinių, kartais su visa višta arba nuo aukšto 
nukabindavo puspaltį lašinių, ir visa tai temdavo į vieną vietą. Žiūrėk, tai vienas, tai kitas traukia 
iš užančio „sotkę‘ arba visą „monopolinę dvacatkę“. Toks jau išdidesniu žvilgsniu permeta kitus, 
ne tokius apsukrius draugus. Tik vienas nabagas Geležiūniukas iš savo Maižiešiaus, pagarsėjusio 
Virbalio šykštuolio Kizlausko nieko neiškombinavęs. Draugai jį užjausdami, savotiškai ir 
pašiepia: „tau reikėjo, girdi, į maišą pasikrovus, atvilkti nors bičių avilį; dabar prisikopinėtume 
medaus“. 
 Iš išvaizdos gana šiurkščių vyrų krūtinėse vis tiek plaka geros širdys, ir 
Gekežiūniukas greitai pasijunta nuoširdžių ir užjaučiančių draugų tarpe kaip lygus su lygiais. 
Susėdę ratu aplink sausų karvašūdžių laužą, po smulkutį gurkšnelį taupiai traukdami iš 
buteliuko, vis žvilgčioja į jų tarpe naują, neseniai Virbalyje atsiradusį Preiso berną Feliksą 
Veiverį, nedrąsų, tylų vyrą, ir bendri kąsniai ir buteliukas jį kol kas aplenkia.  
 Pagaliau vyriausias bernas Ališauskas, į Veiverį atsisukęs, šūkteli: „Na, ko sėdi 
kaip pinda ant kopūsto; duok šen žąsį. Kitaip tu mums ne draugas“. Vargšelis drebančiom 
rankom išsitraukia iš užančio į popierių suvyniotą sidabrinį pusrublį, kurį atkišęs Ališauskui, 
nusikaltusio balsu pralemena: „Tai viskas, ką turiu“. Iš jo paimtą rublį rūpestingai apžiūrėjęs 
Ališauskas kreipiasi į vyresniuosius: „Na, ką, ar priimsim?“. – „Priimsim, jei išlaikys 
staupijimą.“ – šūkteli „seniai‘. Tuoj čiumpa drebantį naujoką, du už rankų, du už pakinkių ir, 
prinešę prie didžiausio kupsto, gerai įsiūbavę, trenkia jį, kad žemelė sudunda. Veiveriui akys ant 
kaktos išvirsta, sustena bernas, bet nesurinka. Kad ir nubraukęs ištryškusią iš skausmo ašarą, jis 
jau drąsiai sėda į vyrų tarpą, ir tuoj pat priverčiamas patraukti iš buteliuko, prie kurio dar 
nepripratęs.  
 Paskui eilė ateina dar dviems pusberniams, kurie jau su besikalančiais ūsais jau turi 
teisę būti bernais. Abu šį krikštą atlaiko  daug vyriškiau už Veiverį ir, vienas pristatęs vištą su 
kiaušiniais, o kitas ne tik dešrą, bet ir puspaltį, jau glebėsčiuojasi su „seniais“. 
 Atsimenu, kaip, būdamas nedidelis, mamos išsiprašęs į naktigonę, tupėjau prie 
nuošaly sėdėjusio mažo, baltutėlio seneliuko Pliuškaičio, kuris nuo ankstyvo pavasario iki pirmų 
rimtesnių šalnų, visas naktis praleisdavo vigainėse. Ir tik dėl tų dviejų sūnaus arklių, be kurių ir 
jam, ir bet kuriam Virbalio gaspadoriui būtų buvęs badas. Arklius naktimis vogdavo, todėl bernai 
ir pusberniai juos prižiūrėdavo, kad čigonai ar kas kitas su jais neperjotų per rubežių į Prūsus, iš 
kur jo jau nebeatgausi. Man, vaikui, buvo įdomu naktimis stebėti įsismaginusius tuos bernus, 
kartais besiimančius, bešūkaujančius, grubius bet labai draugiškus vyrus. Man, mažam tada buvo 
gyvenimo priešaušris, o devintą dešimtį bebaigiančiam seneliui Pliuškaičiui – gyvenimo 
saulėlydis.  
Ir šiandien prisimenu jo balsą, gerų akių žvilgsnį, truputį pavydžiai ir liūdnai mestą į tuos jaunus, 
energingus vyrus. „Ir aš buvau toks...Eisiu padaboti, ką daro arkliai. Ar nesėlina vagys“- lyg sau 
, lyg man tai kalbėjo... 
 
 SEKMINIŲ   RYTAS 
 
 Saulei tekant, jau nuo Skudskio malūno, nuo mažens įpratusio iš didelio kerdžiaus 
rago išgauti įvairias gražias gaidas, pasigirsdavo ilgo, lieso juodaakio kerdžiaus Karaškos ragas. 
Gaspadinės, skubiai prasitrynę mieguistas akis, su kibirais rankose, pralindusios pro liepų 
šakomis apkaišytas šiaudinių pastogių duris, smukdavo į tvartus pamelžti žalmarges. Paskui nuo 
raišetų nuleidę – šiū prie vartų. Ir kiekviena jau iš vakaro paruošusi pyrago puskepaliuką, ar 
dešrelę, tuziną kiaušinių ar sūrelį, o dar ir iš vyro išprašytą auksiną (15 sidabrinių kapeikų), savo 
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vainikuotas karves leisdavo pro vartus į dulkstančią gatvę, į besiartinančią kaimenę. Ištikimi 
Karaškos pagalbininkai šunys Vilčius ir Nerva, bėginėdami kaimenės pašaliais, dabojo, kad kuri 
alkanesnė smaliūgė neįsibrautų į kokio gaspadorio daržą. Pats Karaška prie kiekvienų vartų vis 
naują „ariją“ užvesdamas, nešinas ilgu vytiniu ir rinkine, kurios karvės už vis labiau bijojo, vis 
pažvangindamas žygiavo paskui kaimenę. O paskui jį ir jo pati Katrė su vaikais, kurių kiekvienas 
su krepšeliais vis krovė gaspadinių paduotas dovanas. Žiūrėk, kokioje tarpuvartėje bestovintis 
gaspadorius ima ir atkiša mažutį „sotkelį“. „Į tavo sveikatą, Maksiai“,- sušunka pradžiugęs 
kerdžius, nors abu supranta, kad ta sotkelė ne vieną lašą prakaito ištraukė.  
 Kitoje, vidurinėje miesto gatvėje ilgą seno beržo tošies triūbą papučia senukas 
Tupčiauskas. Tas geraširdis pasakorius gano miesto žydų karves, melžiamas į „košer“ kibirus, jų 
pienas perkošiamas į „košer‘ varinius puodus, nepaliestus „ne košer“ gojų rankų, kol atsiduria į 
jermulkėmis apsirengusių žydelių taip pat „košer“ pilvus. Ir nors stambesnės ir tešmeningesnės 
žydelių karvės neapvainikuotos, jų nameliūkščių užštanguotos durys šakomis nepapuoštos, 
giedančiu balseliu kalbanti šlubo Lindės Sorė, jos tolimesnės kaimynės Sarabašė arba Čirkė 
Tupčiauskui paduoda visą „chalą“, o ilgabarzdis Ickus, padavęs visą pusrublį, švelniai 
prakalbina: „Nu, Tupčiauskai, kai pargysi karves, užeik.  Gausi geros arbatos ir stiklelį 
šabasuvkės. Tu geras žmogus.  
 Rytiniame Virbalio gale pratriūbija seniausias kerdžius Stankevičius. Pro bažnyčią, 
abu Vymerius, kaip ir Karaška gaspadorių apdovanotas, taip pat dviejų šunų padedamas, gena į 
vigaines trečiąją kaimenę.  
 Saulutė vis aukščiau bekildama, nušviečia Virbalio laukus, vigaines ir žemumoje 
išsidėsčiusias miestelio trobas, tarp kurių vis aukštesnis bažnyčios bokštas. Varinių, nežinia 
kodėl aklinai bokštuose uždarytų varpų melodingas skambesys plaukia į visas puses. 
Dulkstančiais keliukais į miestelį rieda vežimai, iš kurių ruginiuose šiauduose sutūpę žmonės, 
lyg tai visa kam abejingais veidais, keliauja atlikti tradicinės tikybos pareigos. Takais žąsele eina 
pėstieji. Vyrai, užraitę ūsus, nublizgintais batais, pasipuošusios devynklosčiais sijonais, 
išmargintais žiursteliais, apsigaubę baltomis skarelėmis, kurpes per pečius persimetę, basomis, 
tyliai ir susikaupę žingsniuoja įvairaus amžiaus moterys. Bet melodingus varinių varpų balsus, 
avelių mekenimą, karvių bliovimą staiga sudrumsčia kirkės plieninių zvanų aštrus, toli girdimas 
gaudesys. Bet po valandėlės ir jis nutyla, ir vėl visur įsigali tingi Sekminių ramuma. 
 Galvą ant kupsto padėjęs, aukštienlinkas atvirtęs, įsižiūriu į dangaus 
begalybę,sekdamas toje neapsakomoje mėlynėje besiraitančius baltų debesėlių kamuolius. Mano 
galvelę ir menką vaiko kūnelį apima bekraštis noras paplaukioti kurio nors iš jų... 
 
 SEKMINIŲ   DIENA   VIRBALYJE 
 
 Praginus gyvulių kaimenes, pradeda atgyti visas miestelis. Gaspadinės, gaspadoriai, 
visa šeimyna tvarkosi, švarinasi. Vyrai, skustuvus į diržus paaštrinę, gramdo savaitę ar dvi 
neskustus smakrus. Moterys prieš veidrodžius, o dažnai tik jų šukes tvarkosi plaukus, o vyresnės, 
jau gelstančius veidelius slaptomis skaistina, patrindamos rausvinančiu popieriumi, kuriuo 
būdavo apvynioti kavos ritinukai. Priemenės švariai iššluotos, molio aslos baltu smėliuku 
pabarstytos. Tą dieną ir pusryčiai būdavo skanesni, sotesni, su pyragu, gal net sviestu ar baltu 
sūriu, gabalėliu kumpio, ir kava su cukrumi. Pagaminama maisto daugiau, kad nereikėtų virti 
pietų, o valgio pakaktų tai ir kitai, ir net trečiai dienai. Į bažnyčią besiruošdamos moterys iš 
kuparų ištraukia mėtomis kvepiančius undarokus, švariai užlaikomas ir metų metais nešiojamas 
jekes, jaunos – baltas, senesnės – tamsesnes arba kvietkuotas skepetaites. Jos gražiai nusivalo jau 
tuziną metų nešiojamas kurpes, vyrai – dar nuo šliūbo dienos išlaikytus kamašus, o jaunieji – 
juchtinius aulinius čebatus, bent pusvalandį blizgintus taukuotais suodžiais. Šimtmečio pradžioje 
švaksas dar buvo reta ir ne tokia pigi prekė. Apie kaklus vyrai apsisegę „elckius“ arba 
pasmakrėje užsimazgę švarią gėlėtą skarelę, o paseilintus ūsus šauniai užraitę, kudlas susitvarkę, 
mučes švariai nudulkinę, visi su šeimomis, ruošiasi į bažnyčią. Vienas kitas švariai iškrapštęs 
pypkę, prikemša supjaustyto lapinio tabako, iš titnago išskelta rūkstančia pintimi , arba iš 



11 
 

pakuros ištraukę anglelę, užsidega tabaką, patraukia aitrų dūmelį,nuolat papsėdamas, kad 
neužgestų. Nors zapalkų – švėbelių dėžutė kainavo tik 3 kapeikas, tačiau tos kapeikos vadinamos 
tryleikiais, turėjo savo vertę. Daugumai einančių į bažnyčią, pakakdavo į nosinę suvynioto ar 
apie ranką apsukto rožančiaus, o mokantieji slebizavoti, nešėsi ir gražiai apkaustytas dar 
praėjusio šimtmečio Otto Mauderodės leidimo maldaknyges, jau pageltusiais lapais, kurias 
skaitydamas šių laikų žmogus nieko nesuprastų. Pavyzdžiui, skaitant kurį nors „Antiponą“ arba 
„gadzinkas“, prasidedančias žodžiais „kas nori panai Marijai slūžyti ir jos asablynu  milasnyku 
būti...“ 
 Žydeliai pradeda atidarinėti savo kromus, tarpduriuose sustoję, sveikina 
praeinančius nuolatinius klijantus, klausinėdami apie jų šeimas, nors patys jas gerai pažįsta. 
Žydeliai ypatingai lipšnūs tiems, kurie ne už kapeikas, o rublius pas juos perka.  
 Iš lovos stenėdamas ropščiasi ir storiausias Virbalio gyventojas „staršas zemskis“ 
Stepaniukas. Pasiraivęs, atsisuka į kampe pakabintą ikoną su degančia prie jos lajine ampulka ir 
tris karus per save permetęs įprastą žegnonės ženklą „gospodi, pomilui, gospodi, blogoslavi‘, 
pradeda mautis plačiausias kelnias, kurios tą sekminių rytą niekaip nenori užsirangyti ant jo 
sudribusio pilvo. Galų gale, savo senosios Glašos padedamas, įsistena į kelnias, vaikai apmauna 
aulinius čebatus, aptempia munduru, sieksniniu diržu apjuosia; furažką, kurią vėl tris kartus 
peržegnoja, užsimauna jau pats. Prie kairiojo šono pasikabinęs  savo galybės simbolį, niekad iš 
makštų neištraukiamą šoblę ir paskutinį kartą prieš ikoną persižegnojęs, išpūškuoja į gatvę, 
kurioje jis jau jaučiasi ne toks sudribęs, gana tiesiai muštro žingsniu žygiuojantis uniformuotas 
žmogysta. Kaip rūpestingas tvarkos sergėtojas, kairėn ir dešinėn aštrius žvilgsnius svaidydamas, 
prieina degtinės monopolio parduotuvę, kurioje dirba mažai ką už jį plonesnis vokietys Gildė. 
Stabteli: „spit, sukin syn“ sumurma, „a nūžna rasdavit červiaką.; nu, pasmotriam“. Eina toliau ir 
jau iš tolo mato prie savo parduotuvės durų medžiagomis prekiaujantį rudą žydą Gochenbergą, 
kuris mėgina pasislėpti , o savo vietoje pastatyti žmoną Bašę, bet jau per vėlu...Belieka tik 
nutaisyti nuolankiausią povyzą ir už save penkiariopai sunkesnę pabaisą pasveikinti: „zdravija 
želajam, gaspodin staršij“, kuris jau bruka savo pilvą pro Gochenbergo kromo duris. „A nu ka 
davai svoj aršin“ – šūkteli nelaimę nujaučiančiam žmogeliui. „On ū tebią korotkij“. „Nu čto vy, 
čto vy, gospodin staršij, būdte zdorovi i živite sto liet. Etim aršinom mieril moi otiec i moi 
dieduška, i vsiegda pravilno.“ „Nie baltai, tiepier niepravilno“ – rikteli storulis, ir nabagui 
žydeliui nieko neliko, kaip atmatuoti penkis aršinus naujai gauto „koverkoto“ Stepaniuko 
kelnėms. Gochenbergas, kaip ir kiti Virbalio žydai, gerai žinojo, kad staršas, gaudamas 15 rublių 
mėnesinės algos už tuos 5 aršinus negalėjo mokėti nė kapeikos.  
 Dar su didesniu nuolankumu staršą sutikdavo mėsininkas Kolofas, kuris kiekvieną 
sekmadienio rytą Stepaniuko žmonai atsverdavo 5-6 svarus geriausios jautienos, o sena, gudri 
karčiauninkė žydelka Vižanskienė, mačiusi šilto ir šalto, nelaukdama, kol Stepaniukas pradės 
grasinti protokolu už nešvarą ir prirūgusį kvapą, paslaugiai sodina svečią atskirame, geresniems 
lankytojams skirtame kambaryje, iš kurio Stepaniukas jau ne tokiu tvirtu žingsniu traukia namo 
dar storesnis ir raudonesnis. Parėjusiam žmona iškratydavo munduro kišenes, kuriose rasdavo 
kelis pusrublius, kurių savininkai buvo geriau žinomi suktai Vižanskienei negu pačiam 
Stepaniukui. O išmaitinti ir aprengti 7 vaikų šeimą buvo tikrai nelengva. O dar reikėjo apženyti ir 
vyriausiąją, negražią, prakaulę dukterį.  
 Stepaniuko pavaduotojas, pagyvenęs, ramus žmogelis evangelikas Milkūnas, tokią 
atsakingą valdišką tarnybą galėjo gauti tik užsirašęs vokiečiu, tuo tarpu, kai kitiems ji buvo 
neprieinama. Gaudamas po 12 rublių mėnesinės algos, jis turėjo tenkintis nuo Stepaniuko stalo 
nukritusiais trupiniais. Tarp kitų pareigų, jam reikėdavo stovėti bažnyčioje, kai buvo giedama 
išpiepusio caro ar kurio jo šeimos nario, hemofilija sergančio caraičio garbei.  
 Bet ir jis, žiūrėk, eina gatve, taip pat uniformuotas, ilgas į Don Kichotą panašus 
sudžiūvėlis, tik be šoblės, prie diržo laikydamas ilgą plieninį virbą, vadinamą „šmeikeriu“. Jis 
turėjo teisę tuo virbu perbadyti kiekvieną vežimą, kiekvieną jame esantį maišą ar pundą, 
patikrinti, ar nėra ten kontrabandinių prekių ar draudžiamos literatūros. Jeigu šieno prikrautam 
vežime, po kartimi būdavo paslėptas bėglys, norėjęs patekt į Prūsų pusę, tai šmeikerį pamatęs 
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vežėjas, rankoje turėjo jau paruoštą trirublį, kurio paveiktas šmeikeris, į šiaudus tik baksteldavo, 
bet kiaurai niekad neperverdavo. Tačiau atsitikdavo ir taip, kad vokiečiams šienas ar šiaudai 
nepatikdavo, ir liepdavo grįžti. Bet ir tada vežėjas jau būdavo paruošęs kitą trirublį, kad 
apsaugoti po kartimi prislėgtą keleivį.  
 Tai buvo pats lengviausias būdas persikelti per sieną žmonėms, neturintiems 
reikiamo dokumento. Persikelti kitose vietose, kur kas 200 metrų sieną saugojo kareiviai, buvo 
nesunkiai įveikiama kliūtis tik šio amžiaus pradžios legendiniam kontrabandininkui raitajam 
Krivičiui, kurio ristūno neįstengdavo pavyti nei visas būrys raitelių. O šiaip ant rubežiaus 
paguldė galvelę ne vienas trirublio neturėjęs vargšelis, tarp kurių atsimenu jauną Kizkausko 
berną Bronių Vaitiekų ir jauną merginą Marijoną Šlekytę, kurią kareivis pirma išprievartavo, o 
paskui perdūrė durklu.  
 Virbaliečiams ne toliau 25 km. nuo sienos atstumu, buvo išduodamos 3 mėnesiams 
sienos perėjimo kortelės, į kurias buvo galima darašyti dar du mažamečius vaikus. Nors su tomis 
kortelėmis buvo galima nueiti tik pusiaukelę iki Gumbinės, tačiau tiek apsukrūs žydeliai, tiek 
kiti, mokėję vokiškai susikalbėti, nesunkiai nukeliaudavę ir iki Karaliaučiaus arba Berlyno, o 
turintys pinigų, pasiekdavo ir Ameriką. Kas turėjo mažiau pinigų, stengdavosi pasiekti Esus 
(vok. Essen), pramonės miestą, kur labai trūko darbininkų, ypatingai juodam ir pigiam darbui.  
 Pasieny veikė nelegali žydelių agentūra, palaikiusi ryšius su lengvai paperkama 
pasienio valdžia ir sienos saugotojais. Už tam tikrą kainą, minimum 5 rb., be rizikos pervesdavo 
per sieną ir atgal.  
 
 
 VIRBALIO   MOKYKLOS 
 
 Šio amžiaus pradžioje mokančių skaityti ir rašyti virbaliečių buvo ne daugiau kaip 
10%, o „juodadarbių“ tarpe ne daugiau kaip 2 %. Iš eilinių darbininkų pažinojau raštingą, 
neblogai apsiskaičiusį, pažangių pažiūrų siuvėją Joną Būbnį, paprastą berną Vincą Stankūną, 
laiškanešį Jasulaitį. Berods, ir viskas. Daugiau raštingų buvo tarpe gaspadorių, kurie turėjo 
daugiau galimybių lankyti pradžios mokyklas. Ne mokytesni už lietuvius buvo ir vokiečiai. 
Mokyčiausi buvo žydai, kurie Virbalyje turėjo ir savo privatų „chederį“, kuriame jermulkę 
užsimovęs pusrabinis, visiems žydukams garsiai kalė žydiškas maldas iš talmudo. Tačiau 
tokiame chederyje galėjo mokytis tik žydukai, bet ne žydelkaitės. Galima drąsiai tvirtinti, kad 
didesnė dalis žydų savo kalbą žinojo ir žodžiu, ir raštu.  
 Bet paprasta liaudis troško mokslo, ir bemoksliai su pavydu žiūrėjo į pamokytus. 
Prisimenu, kai ėjau į mokyklą, girdėdavau savo kaimynus sakant: tau gerai, išmoksi , tai ne taip 
jodys ant sprando. 
 Šio amžiaus pradžioje artimiausios mokyklos buvo Vilkaviškyje, Vištytyje ir 
Naumiestyje. 1906 m. pradėjo veikti Pajevonio, Alvito ir Bartininkų mokyklos. Kybartuose 
veikė mokykla, kurioje buvo dėstoma tik rusų kalba (prichodskaja škola). Pradžioje ir Virbaly 
buvo dėstoma rusų kalba, tačiau nuo 1905 m. po valandą du kartus per savaitę buvo mokoma ir 
lietuvių kalba.  
 Dar spaudos draudimo laikais, žiemomis po kaimus vaikščiodavo skaitymo ir 
rašymo mokantys seniai, vadinami „daraktoriais“. Mokslo knygos buvo maldaknygės, 
lementoriai, kalendoriai, iš kurių mokė pažinti raides, sudėti žodžius. Toks daraktorius, stambus 
vienakis senis Jonas Starkevičius gyveno Virbalyje, „Kizlausko“ gatvėje, Kulikausko bakūžėje. 
Tėvas mane ten nuvedė, kai dar neturėjau 6 metų. Ant dviejų suolų, pristatytų prie ilgo stalo, 
susėsdavom dvylika vaikų, kai kurie jau pusėtinai paūgėję ir geri peštukai. Ypač didelis padauža 
buvo toks Antanas Venclova iš Mažučių. Bet kai kartą už kažkokį išdykavimą senasis 
Starkevičius Antanui, pervertęs per suolą įpylė per pliką užpakalį „šešiolika“, nusigandęs 
išbėgau lauk ir parėjęs namo kategoriškai pareiškiau, kad daugiau mokslų neisiu.  
 Pirmoji valstybinė mokykla Virbalyje buvo įkurta 19 a. pradžioje, kai mieste buvo 
uždarytas dominykonų vienuolynas, kuris išlaikė ir parapijos mokyklą apylinkės dvarponių 
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vaikams. Mokykla susidėjo iš 5 skyrių ir prieskyrio tik pradedantiems vaikams, kurie pirmais 
metais išmokdavo tik raides pažinti, sudėti žodžius ir skaičiuoti bent iki šimto.  
 Pamokos buvo vedamos rusų kalba. Antradieniais ir penktadieniais po vieną, 
paskutinę valandą lietuviai buvo mokomi lietuviškai, lenkai – lenkiškai, vokiečiai – vokiškai. 
Nors pamokos, pasikalbėjimai su mokytojais būdavo tik rusų kalba, per pertraukas mokiniai 
kalbėdavosi tarpusavy gimtąja kalba. Mažiausiai girdėjosi kalbant lenkiškai. Lietuvių kalba buvo 
negryna, atmiežta vokiškais, lenkiškais, vokiškais žodžiais ir labai skyrėsi nuo dabartinės. 
Tuometinė lietuvių kalba buvo tokia, kokią randame ano šimtmečio leidiniuose, spausdintuose 
Tilžėje, Otto Mauderodės spaustuvėje. Tokią kalbą naudojo ir tėvai, ir kunigai per pamokslus. 
Vieninteliai užsilikę iš tų laikų žodžiai buvo „knyga“ ir „plunksna“. Sąsiuvinį vadinom „kajetu“, 
pieštuką – „alufku“, plunksnakotį – „ručka“, rašalą – „atramentas“, kuprinę – „rancu“ ir t. t. Tie 
žodžiai buvo lenkų, rusų, vokiečių arba prancūzų kalbų skoliniai.  
 
 VIRBALIO   MOKINIAI  
 
  Tuometinę Virbalio mokyklą lankė ne tik virbaliečiai, bet ir aplinkinių kaimų 
paaugliai. Jei miesto vaikai pradėdavo jau nuo 7-8 metų, tai kaimiečiai būdavo keletą metų 
vyresni, kadangi mažesniems atkeliauti iš Šiaudiniškių, Šikšnių, Kybarčiukų, Kybeikių, 
Kaupiškių, Nevadolės, Vaišvilų ar Mažučių, būtų buvę per sunkus kelias, ypač rudenį ir žiemą. 
Miesto vaikų tarpe buvo ir berniukų, ir mergaičių, o iš kaimų ateidavo tik berniukai. Iš kaimų 
ateidavo tik ūkininkų vaikai. Virbaliečių tarpe buvo ir darbininkų vaikų :Vincas Buzikas, Balys 
Pečkauskas, Simas ir Jonas Guzikai ir mano geriausias mokyklos draugas Vincukas Piečaitis.  
 Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens vaikščiojom basi, rečiau su šliuraitėmis, 
žiemą – klumpėmis, kurios pastoviai buvo prikabintos sniego. Truputį geriau apautos ir 
aprengtos buvo mergaitės. Žydukų tarpe nebuvo nė vieno baso, nors utėlių turėjo ne mažiau už 
„gojų“ vaikus.  
 Jeigu lietuviukai, vokietukai, lenkiukai ir rusiukai tarpusavyje greitai 
susidraugaudavo, tai žydukai sudarydavo daugiau uždarą bendriją, sakyčiau, net labiau 
privilegijuotą, nes šeštadieniais ar kitokių šabų dienomis į mokyklą jie neidavo. Ir kaip ramu, 
jauku ir gera būdavo tais šeštadieniais, kai nesigirdėdavo jų erzeliavimo, nesijautė aklinai 
uždarytuose butuose gyvenantiems žmonėms būdingo pelėsių kvapo. Nors žydukai kokiais 
ypatingais gabumais ir nepasižymėjo, tačiau buvo tikri zūbrytojai ir turėjo daugiausiai 
pritepliotus sąsiuvinius ir knygas, nes mažiau naudojo smulkų smėlį rašalui sugerti. Labiausia jų 
nemėgo lietuviai už nuolatinius skundimus, dėl kurių tekdavo paklūpoti kampuose, atsiimti 
liniuočių per delną ar sėdynę, arba atsėdėti valandą, kitą po pamokų. Žinoma, tokie dalykai retai 
likdavo be revanšo. Tai nosis žydukams lašiniais ištrindavom, tai spilkele į sėdynę 
baksteldavom, tai dilgėlėm pašventindavom. Bet tik žydukus, o ne žydukes.  
 
  

MOKSLAS   IR   MOKYTOJAI 
 
 
 Senoji Virbalio mokykla, kurią lankė mano senelė, du dėdės, tėvas, kurią baigiau ir 
aš, nuo senų laikų Suvalkijoje turėjo gerą vardą. Ją baigęs, jau galėjai būti valsčiaus raštininku, 
gauti geresnę vietą geležinkelio stotyje, įstoti į Veiverių mokytojų seminariją arba kunigų 
seminariją Seinuose. Nors mokslas ir buvo dėstomas rusų kalba, tačiau be antinacionalinių 
tendencijų. Žinoma, buvo aukštinama Rusija, garbinamas caras, kurio portretai kabėjo visose 
klasėse, o povyza atspausta ant visokių pinigų, pašto ženklų ir t. t... 
 Per visus 5 metus pagrindinė knyga, pritaikyta visoms klasėms, buvo M. Daviso 
„Rodnoj mir“, kurios pirmajame puslapyje didelėmis raidėmis parašyti žodžiai „mama, papa, 
lapa, lampa“. Paskutinės, penktos knygos turinys atitiko maždaug dabartinės 7-8 klasės vadovėlį. 
Paskutinėje klasėje buvo baigiamas aritmetikos kursas ir mokoma geometrijos pagrindų. Juos 
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žinodamas, jau galėjai matuoti stačiakampių, trikampių ir kitų daugiakampių plotus. Gerai 
žinojau Rusijos istoriją ir pasaulio geografiją. Reikėjo gerai mokėti rusų gramatiką ir gamtos 
mokslo pagrindus. Jau 3-je klasėje žinojom, kad iki saulės yra 21 milijonas mylių arba 147 
milijonai varstų.  

Metrinės sistemos tada nebuvo. Mato vienetai buvo pėdos, sieksniai, o medžiagos – 
verškai, aršinai. Svorio matai buvo – zolotnykai, svarai, pūdai. Tūrio – stuopos, četvernikai. 
 Vadovėlis „Rodnoj mir“ buvo geras tuo, kad jau nuo 3 –čios klasės prasidėdavo 
gana įdomūs, populiariai parašyti gamtos, žemės ūkio aprašymai, įdomesni istoriniai įvykiai. Ir 
mokyklą baigęs geltonsnapis mokinys žinojo Puškino, Lermontovo Kolcovo ir kitų poetų eiles, 
visas Krylovo pasakėčias.  
 Be Rusijos istorijos buvo mokoma „Carstvo Polskoje“, nes Virbalis, būdamas 
tuometinės Suvalkų gubernijos sudėtyje, buvo vadinamo „privislienskij kraj“ dalis, arba viena iš 
dešimties visos srities gubernijų. Toje istorijoje Lietuva buvo atvaizduota labai simpatiškom 
spalvom. Ir jos kunigaikščiai, ir kunigaikštystė bešališkai  ir be tendencingubo, kurį dabar galima 
matyti Gardino istoriniam muziejuje.  
 Tiek mano tėvas, tiek seneliai, o ir kiti senesni žmonės, su pagarba atsiliepdavo 
apie savo mokytojus 20 –to amžiaus pradžioje, dirbusius Virbalio mokykloje. Ne kitokie ir mano 
jausmai jiems, prisiminus, mažiems, basiems neretai apiplyšusiems ir neprivalgiusiems pypliams 
pasišventusius, dorus žmones, gerus pedagogus. Gerai prisimenu iki pensijos Virbalyje 
išdirbusius Vitkauskus, pusiau paralyžuotą invalidą Lukšą, stambų, nervingą, bet labai mylėjusį 
vaikus Mordosą, vokietį Fridrichą Gofmaną, buvusį griežtą, bet kartu ir labai gerą mokytoją, 
kuris taip „įkaldavo“ žinias mokiniui į galvą, kad jos ir per 65 metus dar iš jos neišbyrėjo.  
 Padriki ir gana sujaukti prisiminimai apie seną Virbalio kleboną Saurusaitį, kuris 
trečiadieniais ir šeštadieniais mokė tikybos. Greta siaubingų velnio galybės ir visokių peklos 
kančių dūšioms sieros liepsnose ir smalos katiluose, buvo smagu pasiklausyti, kaip dievulis iš 
molio lipino Adomą, o iš jos šonkaulio padirbo Ievą, kaip Nojus keliavo medinėje dėžėje per 
visuotinį tvaną, apie pranašo Jono trijų dienų kalėjimą šamo pilve, apie įvairius pranašo 
Elijošiaus (Elijo) keliones į dangų ugniniu vežimu, kinkytu trimis širmiais ir daug kitų įdomių 
fantastiškų nuotykių. Tai buvo šykštus, bet ne labai piktas klebonas, kur kas labiau pakentęs 
vaikų išdaigas negu mūsų netolimas kaimynas, taip pat dūšių ganytojas, pastorius Von Mačulski.  
 Nemaža šventė mums būdavo caro ir jo šeimos narių vardinės bei visokie 
minėjimai. Tokiomis dienomis nebūdavo pamokų, tik katalikų vaikai turėdavo nueiti į bažnyčią 
išklausyti keleto psalmių, o svarbiausia – griausmingai skambančios šv. Ambroziejaus giesmės. 
Ją atgiedodavo tik vienas vargonininkas Stasys Jeleniauskas, kuris nuostabiai grojo ir Mocarto, 
Betoveno, Grygo, Šumano kūrinius.  
 Kiek atsimenu, nei mokykloje, nei už jos ribų santykiai tarp Virbalio kunigų ir 
mokytojų niekad nebuvo artimi ir draugiški. Išskyrus senį Mordosą, nė vieno kito mokytojo 
nemačiau bažnyčioje. O gerasis senukas Vitkauskas, kurio ne kartą teko viešai atsiprašyti už 
išdaigas, man baigus mokyklą, tėviškai pasakė: „vaikeli, niekam nebučiuok rankos, net kunigui. 
Tik savo tėvams ir tetai“. 
 
 VIRBALIO   „ŽIBURIO“   MOKYKLA 
 
 Kai po 1905 m. revoliucijos caras buvo priverstas padaryti liaudžiai tam tikrų 
nuolaidų, jomis visų pirma pasinaudojo katalikų kunigai. Marijampolėje jie įkūrė „Žiburio“ 
draugiją, kurią rėmė tretininkų, gyvojo rožančiaus ir kitos katalikiškos organizacijos. Pradėjo 
leisti kvailo, davatkiško turinio laikraštuką „Šaltinis“, kurį dažniausiai įbrukdavo per 
kalėdojimus. „Žiburio“ draugijos skyrius buvo įsteigtas ir Virbalyje. Jo pirmininku, klebono 
valia, buvo išrinktas Šikšnių palivarko toks keistas, senas viengungis, kuris, stovėdamas 
bažnyčioje, kas 5-ios minutės išpūsdavo žandus ir paskui iš lėto išleisdavo. Tos draugijos vardu 
ir buvo įkurta Virbalio „Žiburio“ 3- jų klasių mokykla. Nuo 1911 m. iki pirmojo pas. karo ji 
buvo mediniame, privačiame name, gatvelėje, einančioje pro rytinį kapų kampą link Paviržupės. 
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Joje per tuos 3 metus mokytojavo pensininkas Juozas Butauskas. Turėjo 20-30 mokinių, kuriuos 
irgi mokė rusų kalba, pagal tą pačią programą, kaip ir valstybinėse mokyklose, tik su didesniu 
lietuvių kalbos pamokų skaičiumi. Ją lankė daugiausia darbininkų ir kai kurių smulkesnių kaimo 
ūkininkų vaikai. Šią mokyklą šefavo Virbalio parapijos vikaras Pranas Naujokaitis.  
 Kaip jau minėjau, Virbalio žydai turėjo savo „bachuraną“, savo „chederius“. 
Vokiečiai neturėjo nieko. Už mokslą mokėti nereikėjo, ir tik vaikų mamytės įvairiomis progomis 
mokytojams pasiųsdavo paršelį, žąsį, kiaušinių ir panašiai.  
 

1905 METAI 
 
 Buvau 5 metų, bet jau gerai atsimenu. Vieną vakarą apkabinęs raminau verkiančią 
mamytę. Tėvas, kaip ir kiti kariuomenei tinkami vyrai, bijodamas mobilizacijos, persikėlė į 
Eitkūnus, o iš ten su keliais kitais virbaliečiais, ketino dumti į Ameriką. Tačiau nežiūrint to, kad 
visoje Rusijoje, išskyrus Suomiją, vyrai jau buvo mobilizuoti karui su Japonija, Vilkaviškio 
apskrityje mobilizacijos nebuvo.  
 Revoliucinės nuotaikos neaplenkė ir šio Paprūsės krašto. Atsimenu kalbas apie 
kumečių streikus dvaruose, degtinės monopolinių parduotuvių sudaužymus, tvarkos saugotojų 
zemskių apmušimus, bruzdėjimus Virbalio geležinkelio stotyje... 
 Sekmadieniais per pamokslus kunigai prakeiktinai barė piktos dvasios išperas, 
bedievius cicilikus, užsimojusius suardyti paties dangaus nustatytą tvarką. Nors mano mamytė 
buvo tikinti, tačiau kunigus vertino kritiškai. Sekmadieniais, grįždama iš bažnyčios, močiutė 
dažnai parsinešdavo pasirinkusi aplink bažnyčią arba net pačioje bažnyčioje pribarstytų lapelių 
su atsišaukimais.  
 Carui pralaimėjus karą su Japonija, nors ant paties caro portreto nedaug spjaudė, 
bet mūšį ties Mukdenu pralaimėjusio kariuomenės vado Kurapatkino portretas atsidūrė ant pačių 
pigiausių papirosų pakelių po 3 kapeikas už 20 štukų.  
 Caro valdžia buvo priversta daryti nuolaidas. Buvo panaikintas įsakymas 
spausdinimui naudoti rusiškas raides, vadinamas „kirilica“. Leista kurtis kultūrinėms 
organizacijoms, kooperatyvams, palengvintas perėjimas į pasienį, duota daugiau teisių vietinei 
valdžiai ir kt. Žinia, tuo daugiausia pasinaudojo žydeliai, kurių teisės iki 1905 m. buvo labiausiai 
suvaržytos. Jie neturėjo teisės apsigyventi nei Peterburge, nei Maskvoje, nei Gruzijoje. Žydų 
nepriimdavo į tų miestų aukštąsias mokyklas. Visur kitur ir gimnazijose, ir aukštosiose buvo 
laikomasi „numerus elausus“ dėsnio, pagal kurį žydų tautybės studentai negalėjo viršinti 10 % 
bendro moksleivių skaičiaus. Tačiau jeigu žydams buvo sunku įsibrauti į mokyklas, tai kyšių 
pagalba jie sugebėdavo pralysti visur kitur. Net į caro rūmus, kur viską lemiantį Rasputiną buvo 
papirkęs žydelis Simanovičius. Caro valdininkų tarpe mažiausiai paperkami buvo mokytojai, 
profesoriai, mokslininkai, poetai, kiti literatai. O šiaip nepaperkamų lyg ir nebuvo.  
 
  
 KELIONĖS   Į   AMERIKĄ 
 
 Tiek Virbalyje, tiek visoje Lietuvoje tais laikais šeimos būdavę gausios. 
Beraščiams arba mažaraščiams tada dažniausiai likdavo vienas kelias – eiti bernauti arba 
slūginiauti pas stambesnius ūkininkus, parsisamdyti kumečiais kokiame nors dvare. Gauti darbą 
prie geležinkelio taip pat buvo nelengva. Todėl visi, kurie patys arba su tėvų pagalba 
neapsirūpindavo 110 rublių suma, reikalinga „šipkartei“ gauti ir visokiems formalumams 
sutvarkyti, apie Ameriką ir nesvajojo. Ryžtingesni stengėsi dasigauti iki Anglijos, kur juos tuoj 
užverbuodavo Škotijos anglių kasyklų savininkai.(Glazgovo apylinkėse dar ir dabar yra, jau 
baigianti išnykti, lietuvių kolonija) Na, o už 10 rb. Buvo galima pasiekti Essus miestą 
Vokietijoje. Tačiau visų didžiausia svajonė buvo pasiekti tų laikų „pažadėtąją žemę“ – Ameriką. 
Į ją stengėsi nuvykti ne tik sveiki vyrai ir merginos, bet ir persekiojami politiniai nusikaltėliai, ir 
ne tik politiniai. Nuo valdžios persekiojimų į Ameriką spruko ir Daugėlaičių stambaus ūkininko 
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Juozo Vabalo sūnus Albertas, studentavęs Peterburgo universitete ir gavęs „ochrankas“ už 
aktyvią revoliucinę veiklą Rusijos socialdemokratų tarpe. Amerikoje jis pasivadino savo 
motinos, nuo Stalupėnų kilusios Prūseikaitės pavarde, prie kurios pridėjo savo dirmavonės vardą 
– Leonas (vardas, suteikiamas sutvirtinimo sakramento metu). 1909 m. Į Ameriką taip pat spruko 
Lekešių parapijos jaunas klebonas virbalietis Juozas Slavynas, kuris, ištuštinęs parapijos kasą, 
vieną naktį atkeliavo pas mano tėvą, ir kitą dieną, prispaustas kartimi vežime po šiaudais, buvo 
nuvežtas į Eitkūnus. Ir ta kelionė atsiėjo jam tiek, kiek vienos mišios už mirusius.  
 Tačiau, patekus į Eitkūnus, tas ilgas „kryžiaus kelias“ tik prasidėdavo. Vokiečiai 
Eitkūnuose buvo įvedę taip vadinamą karantiną: jų daktarai stropiai tikrindavo kiekvieno 
sveikatą, labiausiai „kibdavo“ į akis, ieškodami „trichomos“ (trichamanozės) Jei tik pajusdavo 
pas kurį atliekamą rublį, tas nuo šios ligos būdavo „gydomas“ iki tol, kol kam belikdavo tik 
šipkartė. 
 Buvau 6 metų, kai mama mane nusivedė į Eitkūnus, atsisveikinti su pusbroliais 
Pijum ir Juozu Brazaičiais, kurie rytojaus dieną turėjo išvykti į Bremeną, o iš ten laivu plaukti į 
Ameriką. Iš 16 vaikų teta Brazaitienė užaugino 8. Vyriausioji dukra Uršulė jau seniau buvo 
iškeliavusi laimės ieškoti. Buvo antra Kalėdų diena. Didelėje karantino salėje aplink apšepusią 
eglutę šen ir ten vaikščiojo ne mažiau šimto jaunų, sveikų ir mano akim labai gražių vyrų. Tarp 
jų buvo ir mano pusbroliai. Atrodo, kad mudu su mama buvom vieninteliai, atėję išlydėti bėglių. 
Daugeliui jų kitą dieną, žiūrint pro vagonų langus į greitai tolstančius Vištyčio kalnus, skaudžiai 
nusmelkė širdį ir nusirito sūri ašara. Sudie, Lietuva...Tos išsvajotos laimės Amerikoje taip ir 
nesuradę, abu pusbroliai mirė nesulaukę nė 35 metų.  
 Dar anam šimtmety  į Ameriką iškeliavo ir mano dėdė Juozas Zabielavičius, 
kuriam jau po dviejų metų, besileidžiant į šachtą, nutraukė abi kojas, ir vargšelis mirė. Kiek 
geriau susiklostė mamos brolių Vinco ir Jurgio Tauckų likimas, kurie taip ir nevedę artimai 
bendravo su Leonu Prūseika ir abu mirė beturčiai.  
 Kiek žinau, iš Virbalio į Ameriką išvyko Vladas Dlugauskas, barono, kurį pavydi 
moteris vienose vestuvėse nunuodijo sūnus, Vladas Galinauskas bei Jonas Jasiulevičius. Visi 
bėgo, nenorėdami patekti į kariuomenę. O daugiausia iškeliaudavo žydų, jei tik jiems pavykdavo 
išsipirkti nuo kariuomenės, trukusios nuo 3 iki 5 metų.  
  
 
 KITI   VIRBALIO   GYVENTOJAI 
 
 JUOZAS   ZAREMBA 
 Gimė apleisto Nevadolės dvaro moliniame, apgriuvusiame kumetyne, pastatytame 
šlapiausioje vietoje. Po metų gimė jo brolis Jonas. O dar po metų nuo geltligės mirė jų tėvas. 
Silpnos sveikatos motinėlė, pati nežmoniškai vargdama, vaikus augino kaip tik išmanė. 6 metų 
sulaukęs Juozukas pradėjo piemenauti tai pas vieną, tai pas kitą Karklupėnų ūkininką, per metus 
užtarnaudamas po 5 rublius, tris maišus bulvių, 2 maišelius rugių ir 2 svarus vilnų, daugiausia-
„pakojų“. Iš kurių jam ir Jonukui numegzdavo po porą pirštinių ir kojinių. Apie mokyklą 
Juozukas nė negalvojo. Savo nelaimei, jam vis tekdavo kieti gaspadoriai ir dar bjauresnės 
gaspadinės, kurių būdavo nuolat apibaramas, aprėdomas nunešiotais skarmalais ir jam vis 
nedatekdavo  gardesnio kąsnio. Vos saulei užtekėjus, bet kokiu oru nuo ankstyvo pavasario iki 
pirmų šalčių, suaugusiems dar besivartant pataluose, Juozukas jau gindavo pro vartus aveles, 
kiaules, kelias karves su veršiais. Labiausiai bijodavo, kad gyvuliai nesueitų į javus, nes už tai ir 
rykščių kliūdavo. Taip ir augo, visų apleistas, nelaimingas laukų vaikas. Kartą, palikęs gyvulius, 
pamėgino nubėgti pas motinėlę, bet tuoj jį atsivijo raitas gaspadorius ir, motinėlės akyse 
apmušęs, grąžino prie gyvulių. Motinėlė tik ašarą nubraukė ir nieko padėti savo vaikui negalėjo.  
 Taip bepiemenaudamas Juozukas išaugo iki pusbernio. Ėmė samdytis tai pas vieną, 
tai pas kitą Virbalio žydą. Netrūko jų tarpe ir tokių, kurie tik pusę suderėto atlyginimo atidavę, 
kitą pusę atiduodavo arielka, prie kurios Juozas netruko priprasti. Paskui jis parsisamdė pas 
Maižiešių Kizlauską, kuris buvo aršesnis lupikas už bet kurį Virbalio žydą. Pas jį Juozas buvo 
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blogai maitinamas, skarmaluotas, kaip ir pats jo gaspadorius, kuris belupdamas aukštas 
palūkanas už paskolintus pinigus, gasdindamas vekseliais, Virbaly buvo jau ne vieną nubaginęs 
ir pasigrobęs jų turtą. Miestelyje jau turėjo 6 namus.  
 1908- ais atėjo metas Juozui Zarembai išeiti į kariuomenę. Ir kai išėjo, taip be 
žinios ir dingo. Net ir vargšė motinėlė nežinojo, kur guli jos sūnaus kauleliai. Į žiaurių karininkų 
rankas papuolęs, kur nors Sibire, užuitas, gal paskutinę savo gyvenimo akimirką šaukė, kaip 
kartą girtas miesto griovy parvirtęs ir žemę rankomis draskydamas: „mano motinėle, mano 
motinėle“. Nes nieko kito be jos savo gyvenime taip ir neturėjo.  
 
 
 „ANGELIUKŲ“   PRIĖMĖJA 
 
 Basas ar klumpėtas eidamas į mokyklą, gatvėse neretai sutikdavau mažą, švarutėlę, 
baltu žiursteliu prisijuosusią, senutę Būbnienę. Visados nešdavosi pintinėlę, kurioje, be švarių 
drobinių palučių, būdavo gabaliukas muilo, koks nors pyragėlis, sūrelis ar šiaip skanesnis 
kąsnelis. „Sveikas, Juozuk, - pasveikindavo. – Dar neseniai tave iš Virbalio garnio atėmiau, Ėmė 
ir atnešė tavo mamytei. Bet turiu eiti...“Senutė skubėdavo tai pas Geležiūnienę, tai pas 
Antanavičienę, Maknavičienę ar kurią kitą, priimti jau ne pirmą, ne antrą, o neretai ir dešimtą 
garnio dovaną. „Geras rankeles turi, - sakydavo Virbalio moterėlės. – Ir į ką kreipsiesi, jeigu ne į 
ją. Tas mano Jurgis, kad tik padaryt, o dar raukosi išgirdęs, kad aš jau ne viena...“ 
 Atskubėjus pas Šaraitienę, kuri tampoma skausmų, šaukia: „motinėle, gelbėk, oi, 
neišlaikysiu...“- „Na na, tik nesidraskyk, ne pirmutinis. Tuoj mes jį turėsim“. Ir, žiūrėk, už 
pusvalandžio tas mažutis sutvėrimas jau geldoje. Senutė šiltu vandenėliu jį perplauna, bambutę 
užpila kažkokiomis žolelėmis, suvynioja ir paduoda pradedančiai atsigauti mamai. „Motušėle, tai 
jau paskutinis. Tegul pasiunta tas mano Jonas, kad aš jį prisileisčiau.“- Eik, eik, durnele, tą patį ir 
pernai sakei. Imk geriau pyragėlį, užkramtyk. Ana, kaimynka Zabielavičienė su pieno puodynėle 
ateina.“ Ir jeigu naujam žmogeliui atsiradus, Jonai, Jurgiai, Baltrai ir dauguma iš vyriškos 
brolijos buvo dažniau „indiferentiški“ arba į savo Onas, Mares ir Agotas net žvairomis 
skersnodavo, tai moterėlės, gimdymo skausmus pernešusios, viena kitą užjausdavo ir 
raminančiu, šiltu žodeliu paguosdamos, kuo galėdamos viena kitai padėdavo. Tai pyrago, tai 
pieno puodynėlę, tai sūrelį ar mėsytės gabaliuką atnešdavo. Tik, deja, jeigu gerosios Būbnienės 
rankelės ir sveikutėlį vaikelį iš garnio gaudavo, o gimdymo skausmus atlaikę mamytės, juos greit 
užmiršdavo, tačiau tik šiek tiek daugiau nei pusė naujagimių jau pirmais metais gyvenimo skurdą 
pakeldavo. Atsimenu, kai mano mamytė beveik kas metai paragindavo: „eik, Juozeli, pabučiuok 
savo broliuką“, - tai už mėnesio, kito, kartais po metų, vėl – „eik, pabučiuok ir atsisveikink su 
broliuku, kurio dūšelė jau danguje su angeliukais.“ O aš buvau mamytės „geležinis“ vaikas. 
Išlikdavo tik „geležiniai“. 
 
 
 PANIEKINTA   IR ATSTUMTA 
 
 Važiuodamas arkliais į laukus, dažnai sutikdavau taku pro kapus einančią 
šviesiaplaukę, skaisčiaveidę, mėlynakę, kokios 18 -19 metų merginą, kurią tikrai galėjai 
pavadinti gražuole, jei ne savaitėmis pilnėjantis jos liemenėlis. Iš Karklupėnų į Virbalį 
atsibasčiusi, nieko artimo čia neturėdama, visų, ne tiek vyrų, kiek moterų buvo sutikta 
blogiausiais paniekinančiais žodžiais ir žvilgsniais. „Už slūginę“ jos nenorėjo imti ne tik 
katalikai, bet ir vokiečiai ir net žydai. Senasis Lipkus sakydavo: „Ui, vei, ką aš su ja darysiu, kai 
garnys benkartą atneš? “Nusilpusią ir patvory susmukusią ją rado senutė Būbnienė, gyvenusi su 
savo šimtamečiu senuku, kuris visą amželį ištarnavo kumečiu aplinkiniuose dvaruose. „Kur tave 
dėti, vargšele, – dejavo senutė. – Gal mano Jonelis nesupyks, o kokį nors kampelį ir duonos plutą 
vis rasime...Tie prakeiktieji, bedūšiai Lavinskai...Sūnus sugadino merginą, o seniai ją be nieko 
išvarė. Mat bagočiai ir dar iš kunigų giminės. Velniai, o ne žmonės...“ 
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 Ir taip geltonplaukė Olesė pas senukus susilaukė dukrytės, kurią pati Būbnienė 
priėmė, geldoje apiplovė ir suvyniojo į švarią drobę. O vieniša motina, dar ilgai nedrįso išeiti į 
gatvę. Gi seniai Lavinskai ir jų sūnelis dėl to nesikrimto, patys nuo geresnio kąsnio 
neatsisakydami, nenorėjo ir pagalvoti apie giminės atžalą.  
 
 
 GYDYTOJAI,    GUMBAS   IR   GILTINĖ 
 
 Nors senovėje ir išlikdavo tik stipriausi, tačiau visomis ligomis sergančių, kuprotų, 
raupsuotų, vienakojų, žingsniuojančių su koja , įnerta į savo gamybos šakalį, padususių, 
virstančių nuomariu, ištisom šeimom išmirštančių nuo paveldimos ligos, džiovininkų, su 
išvirtusiais viduriais (išvaržom), besigaluojančių chroniškomis ligomis, buvo daug daugiau negu 
dabar. Neapsiriksiu tvirtindamas, kad ne tik biednuomenės, bet ir labiau pasiturinčių šeimų 
vaikai buvo kirmėlėti, su mažom ir pančio ilgumo kirmėlėm pilvuose. Tymai, kokliušas buvo 
neišvengiama vaikų liga. O kai įsisukdavo raupai, geltligė , o baisiausia – skarlatina, difteritas, 
dėmėtoji ar vidurių šiltinė – tos į kapus nuvarydavo begalę žmonių, o neretai ir visus tos pastogės 
gyventojus. Tada per Virbalį, balta skraiste apsisukusi, keliaudavo negailestingoji giltinė, 
skindama žmones kaip pievoje žolę. Mamytė už vartų vaikų neišleisdama, įspėdavo: „vaikai, už 
vartų – giltinė“. Ji nusinešė mano vaikystės draugus – Jonuką Noneliuką, Pranuką Vizbaruką, 
Vladuką Navickutį ir daug kitų.  
 Bet daugiausia dėl visokių negalavimų ir kančių buvo kaltas „gumbas“. 
Besikankinantys, pilvus susiėmę, ir apžadus darė, ir keliaudavo į Vilnių prie stebuklingojo 
Aušros vartų Marijos paveikslo, užpirkdavo mišias ir ubagams didesnes „almužnas“ dalindavo, 
turgaus bobelių visokiomis žolelėmis, „dyveldrekiu“ gydėsi ir dėles ant pilvo dėdavo, bet niekas 
nemačydavo.  
 Senovėje buvo paplitęs dar vienas gydymo būdas – burtai, užkalbėjimai ir velnio 
varymas iš nevidono apsėsto kūno. Buvo tos srities Pagarsėjusių „specialistų“, daugiau vyrų 
negu moterų tarpe. Jie turėjo nemažą klijantūrą. Virbaly aname amžiuje nuo velnio žabangų 
„gydė“ tikra ragana Štarienė, pagarsėjusi ne tik gerais, bet ir blogais darbais. Galų gale už 
padeginėjimus Narbūdiškių pelkėse ją uždobė Gailevičiaus bernas Ališauskas, gyvenę tame 
miesto gale. O per I-ąjį pas. karą nežinia iš kur Virbalyje atsiradęs „Tamistėlė“ turėjo daug 
didesnį pasisekimą, negu bet kuris Virbalio gydytojas. Apie kojų čiurnas aprištais šniūreliais 
vaikščiojo tada nemažai Virbalio moterų ir mergelių.  
 Seni žmonės dar prisiminė trumpai Virbalyje gydytojavusį Vincą Kudirką, po jo – 
Kazį Grinių, o jau mano kartos, - šio amžiaus pradžioje atsikėlusį Igną Junovičių, kuris čia 
pradėjo ir pabaigė savo gydytojo karjerą.  
 Bet iki I-ojo pas. karo Virbalio ligonius daugiausia aptarnavo žydelis felčeris 
Gurvičius, kuris žmonėms buvo ir prieinamiausias, ir pigiausiai atsiėjo. Jo taksa buvo 20 
kapeikų, o Junovičiaus – pusė rublio. Gurvičius gydė nuo visokiausių ligų, turėjo nemažą 
praktiką, ir su juo galėjo „susilyginti“ nebent jau po I –jo karo Virbaly atsiradęs, save 
tituluojantis „vyresniuoju gydytojo padėjėju“ Juozas Botyrius, tikrumoje – nemokša ir šarlatanas.  
 Junovičius buvo rimtas gydytojas ir aplamai pažangus žmogus. Svarbiausia – ne 
lupikas. Pas rimtą ligonį, ypatingai pas gimdančias moteris keliaudavo kad ir vidury nakties, per 
pūgą ar lietų. Bet jo „markę“ stengėsi gadinti kunigai, mat buvo ateistas, su kunigais ryšio 
nepalaikė, todėl jų ir cypdavatkių akyse buvo prakeiktas parmazonas.  
 Kai kada virbaliečiai, ypač vokiečiai, susirgę, kreipdavosi į Eitkūnų gydytojus. 
Prisimenu seną Eitkūnų gydytoją Urboną, kurį virbaliečiai ne tik gerbė, bet ir mylėjo. Šis 
paprastas, kuklus, labai pareigingas žmogus pirmojo karo metu, kai Virbalyje nebuvo nei 
gydytojo, nei vaistinės, be ypatingo atlyginimo atkeliaudavo su tais laikais deficitiniais vaistais. 
Ne vienas susirgęs ir beviltiškoje būklėje atsidūręs virbalietis, nuo Eitkūkų sėdęs į traukinį už 2 
markes, pasiekdavo Karaliaučių, kur universitetinėje ligoninėje taip pat gydė veltui. Reikėjo tik 
mokėti susikalbėti vokiškai. Ta ligoninė – poliklinika išgelbėjo gyvybę ir mano tėvui, sirgusiam 
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dešinės rankos kraujo užkrėtimu. Ligoninėn jis pateko krizinės būklės, kur nedelsiant buvo 
operuojamas, o po 5 savaičių sveiką išleido į namus be jokio atlyginimo. Toje pačioje ligoninėje 
3 metus gydėsi mano brolis Petras, sirgęs kojos kaulo tuberkulioze. Liko invalidas, bet liko ir 
gyvas.  
 
  
 VAISTINĖ 
 
 Ano amžiaus pabaigoje iš Lenkijos į Virbalį su tam tikru kapitalu atsikėlė 
provizorius lenkas Bulovskis. Pasistatęs mūrinį namą toje vietoje, kurioje dabar statomas 
dviaukštis kooperatyvo namas, jame įrengė pirmą Virbalio vaistinę. Dalį vaistų parsigabendavo 
iš Vilniaus, dalį – iš Lenkijos. Bet didžioji dalis vaistų buvo jo paties gamybos. Iš visokiausių 
žolelių, sakų, deguto, vaško, žiedų, sulčių, lapų ir šaknų pagaminęs, ant buteliukų, dėžučių, 
maišelių prilipinęs etiketes „apteka Bulawskiego, Werzbolow“, sudėdavo į stalčiukus su 
lotyniškais vaistų pavadinimais. Vaistus išduodavo su receptais ir be jų. Daugelis buvo įsitikinęs, 
kad provizorius apie ligas išmano ne mažiau negu pats daktaras. Tokie, atėję į vaistinę, stačiai 
paprašydavo: „ponuli, duok liekarstvos nuo gumbo, niežų, dantų skausmo, vidurių užkietėjimo 
“ir nuo visokių kitokių nemačių. Ir gaudavo. Kartą, nuėjęs į vaistinę supfleisterio(toks sakų, 
vaško, lajaus ir aliejaus mišinys, parduodamas mažojo piršto didumo lazdelėmis po 5 kapeikas 
gydyti šunvotėms), pastebėjau žmogelį iš kaimo, kuris prašė vaisto, pagaminto iš meškos taukų, 
dyveldrekio, paparčio žiedo, negimusio veršiuko smegenų ir dar kitų komponentų. Visa tai, kaip 
visada linksmai nusiteikęs, provizorius per pusvalandį sutaisė ir, gavęs pusrublį, padavė 
žmogeliui. 
 Didžiausias Bulavskio konkurentas buvo turgaus bobutės. Per jomarkus ir atpuskus 
turgaus aikštės pašaliuose sutūpusios su savo žolelėmis ir šaknelėmis, surinktomis iš Virbalgirio 
ir Podvarko giraičių, balų ir upelių pakrančių, kurios vaistinėje pavadintos jau kitais, lotyniškais 
vardais, įgaudavo ir kitą mačį, ir kitą kainą. 
 Kai mano mama kreipėsi į Junovičių, klausdama, kaip pagydyti geltlige susirgusį 
tėvą, gavo tokį atsakymą: sugauk 25 utėles ir gyvas įvyniok į uogiene pagerintus miltinius 
blynus; paduok taip, kad nežinodamas, kas juose yra, suvalgytų. Pasveiks, nes kitokių vaistų 
nėra. Ir tikrai, tėvas ir keli man žinomi žydai, kurie žinojo kokį ne „košer“ vaistą valgo, 
pasveiko. Ir nepasveiko, kurie nuo tokio vaisto atsisakė. Mirė mūsų kaimynas, geras, ramus 
žmogus Buikus ir jo duktė, kurie užsispyrę tvirtino, geriau mirs, negu valgys utėles. Ispanų 
rašytojas Blasko Ibanesas savo knygoje „Rašytojo kelionė aplink pasaulį“ rašo apie Indijos 
utėlėtą parijų kastą, kurioje niekas neserga gelta, nes ten nepriimta sugautą utėlę traiškyti nagu, 
bet tik tarp dantų ir kaip pas mus semečkas (saulėgrąžų sėklas) praryti  
 Kai pradėjau pirmininkauti „Paežerio“ kolūkyje, sužinojau, kad toje Aukštaitijos 
dalyje jau seniai liaudis gydosi utėlėmis. Jas gyvas išgeria, sumetę į miežinį alų su puta.  
 Nuo senų senovės liaudis naudodavo savo pačių pagamintus vaistus. Šieno pabirų 
užšutintas skystis su druska padėdavęs nuo reumato. Iškilusias karpas gydydavo arklio seilėmis. 
Susirgus viduriais, išgerdavo metėlių, užpiltų degtine. Vaikams kirmėles varydavo karčiomis 
citvaro sėklomis ir t. t. Motinos ir močiutės visada turėdavo prisidžiovinusios ramunėlių, 
liepžiedžių, puplaiškių, kmynų, ožkabarzdžių, ajerų, šalpusnių žiedų, žolelių ar šaknelių. Visos 
jos „mačydavo“ nuo vienokios ar kitokios ligos. O kai visą šeimą užpuldavo niežai, išsitrindavo 
„zabadilkomis“, kurios degindavo kaip dūšias čyščiuje (skaistykloje). Bet po tokio čyščiaus 
atkentėjęs, žmogus jau taip švarus būdavo, kad nors į dangų... 
 
  
 

VIRBALIO   LIUOSININKAI 
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Pirmieji į Virbalį atsikėlę gyventojai gavo ir žemės, ir medienos savo žemoms, 
moliu plūktoms, šiaudais dengtoms trobelėms pasistatyti. Ilgainiui čia atsikeliantys neturėjo 
nieko. Baudžiavos laikais tokias atbėgėliais buvo iš dvarų ištrūkę baudžiauninkai, vėliau – 
kumečiai, visai nusigyvenę ūkininkai, o dažniausiai – beturčiai bernai ir slūginės, kurie labai 
nenorom šykščiųjų prabaščių suženyti, sudarydavo dviejų plikų beturčių šeimą. Visas jų turtas 
buvo keli pakuliniai drabužėliai, klumpės, iš neobliuotų lentų sukalti keli būtiniausi rakandai. Bet 
tarp jų buvo abipusė, be išrokavimo meilė, ir noras gražiai gyventi. Kurioje nors gatvėje gaudavo 
pasisamdyti trobos galiuką su vienu ar dviem langeliais, ir ten turėjo tilpti viskas: kampe – lova, 
po ja – duobė su bulvėm, po pečka – 2 -3 vištelės, jei ir jas turėjo. Vyras parsisamdydavo bernu 
arba pripuolamai uždarbiavo, daugiausia pas žydus, iš jų per savaitę išspausdamas 1 -2 rublius. 
Žmona už dar mažesnį atlygį patarnavo žydelkoms. Pavasariais pas didesnį gaspadorių jie 
išsinuomodavo 2 -3 lysves žemės bulvėms ir daržovėms pasisodinti. Už tas pora lysvių per 
rugiapjūtę atlikdavo 4 – 5 dienų baudžiavą.  
 Netrukus atsirasdavo pirmas, po metų – antras, toliau – trečias, ketvirtas, ir taip 
toliau, .vaikeliai. Utėlėti, basi, murzini, apiplyšę bambliai sekiodavo paskui motinos sijoną, 
prašydami duonutės. Tikrumoje jie ir buvo maitinami duona ir bulvėmis. Užaugdavo, jeigu 
neįsisukdavo šiltinė, skarlatina, difteritas, kurie vieną, kitą, o kartais ir visus pasiimdavo. Tymai 
ir kokliušas neaplenkdavo beveik nė vienos trobos. Liuosininkai ne tik nedejavo dėl kasmetinio 
šeimos padidėjimo, bet net buvo patenkinti. Paūgėjusį 6 – 7 metų pyplį atiduodavo į kaimą 
kuriam nors ūkininkui už piemenį, suderėję už jį 3 – 4 gorčius rugių, 2 – 3 maišus bulvių, pora 
svarų vilnų, pora saujų linų ir 5 – 6 rublius. Mergaitės per vasarą ganydavo žąsis, arba būdavo 
nešiotėmis gaspadorių vaikams.  
 Gerai, jei tokie bejėgiai padarai patekdavo padoriam gaspadoriui. Tačiau beširdžių 
Paprūsės kaimuose buvo kur kas daugiau. Ir niekad neteko girdėti, kad tokie mažamečiai vergai 
būtų kada garsiau užtarti net iš bažnyčios sakyklų.  
 Tiems mažiems piemenėliams beaugant, metai po metų virstant beraščiais 
pusberniais , bernais ir slūginėmis, jų senstantys tėvai jau žinojo, kad, kai juos apleis jėgos, teks 
užsiimti vietelę prie bažnyčios durų ilgoje, išmaldos prašančiųjų eilėje, arba, einant kiemas iš 
kiemo, už poterius įsidėti terbelėn duonos kampelį  
 
 ŽAGARINĖS   BOBOS 
 
 Visais metų laikais keliais ir takeliais iš Virbalgirio į miestelį po vieną ar kelios, po 
surištų žagarų ilgą pundą ant pečių užsikorę, link namų keliaudavo liuosininkų moterys. Su kuru 
ne tik liuosininkams, bet ir arkliuką turintiems būdavo striuka. O jo neturint, tuo arkliuku būdavo 
vargšės moterėlės. Po Virbalgirio krūmus belandžiodamos, prisigenėdavo sausų šakų, dažnai 
girios sargo pabartos, su ta sunkia našta kas šimtas žingsnių stabteldamos, keliaudavo virti 
bulvienės savo šeimynai, nors kiek pašildyti skurdžius savo namelius.  
 
 ŠTAPELIUOTOJOS   IR VARPŲ   RINKĖJOS   
       
 Nors visi gaspadoriai bulvių lauką po du kartus perardavo, stengdamiesi kuo 
švariausiai jas išrinkti, tačiau kažkiek jų žemėje vis dėl to likdavo. Ir, žiūrėk, kokia nors sena 
bobulytė su keturnage šake ant ne tokio pikto gaspadoriaus lauko užėjusi, jau ir „štapeliuodavo“ , 
rodos, švariai nurinktą ir sulygintą dirvą. Taip per dieną beštapeliuodama, žiūrėk, ir 
prisirinkdavo kokį pusmaišėlį, kurį vakare ant savo senos kupros užsimetusi, pardūsaudavo į 
savo tamsų, nekūrentą, pelėsiais atsiduodantį kampą.  
 Nežinau, gal ir lengvesnis buvo varpų rinkėjų darbas. Pasikabinusios po kaklu 
krepšelį, žingsnis po žingsnio linkčiodamos, pakeldamos rugio ar miežio varpą ir peiliuku nuo 
šiaudo atskyrę, dėdavo į krepšelį. Kiek prisirenki, močiute, - užklausdavau. Ugi per tris dienas – 
po gorčių rugių ir miežių. Ant girnų rugelius susimalus, išsikepsiu savos duonos kepaliuką. Bet 
reikia miežio grūdo ir mano dviem geroms vištelėms...  
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 TEISMAS   IR   NUTEISTIEJI 
 
 Anais laikais Virbalyje buvo miesto ir Kybartų valsčiaus teismas. Iki 1914 m. karo 
teisėjavo išsimokslinęs juristas Juozas Stankūnas, kilęs iš Lauckaimio (Antano Sniečkaus dėdė). 
Jį pažinojau jau daug vėliau kaip labai ramų, lėtą, niekad nesikarščiuojantį ir nepaperkamą 
žmogų. Bylos būdavo nagrinėjamos du kartus per mėnesį, o sunkesnėse privalėjo dalyvauti ir 
kunigas teisiamojo ir liudininkų prisaigdinimui. Tačiau visos sunkios bylos – žmogžudysčių, 
padegimų, stambesnių vagysčių – būdavo sprendžiamos Marijampolėje arba Suvalkuose. 
Virbalyje nuteisdavo iki 3 mėnesių, kuriuos ir atsėdėdavo „kozėje“, raudoname, užštanguotais 
langais, apkaustytomis durimis budinkėlyje prie miesto valdybos. Jo dvejose kamerose buvo 
tikram kalėjimui būdingi „patogumai“: narai ir kampe spec. kibiras. Sargavo toks nepiktas 
zemskis Milkūnas, kuris kelioms savaitėms arba porai mėnesių nuteistąjį, nakčiai paleisdavo pas 
žmoną. Anksti rytą šis turėdavo vėl prisistatyti ir patupėti už užrakintų durų.  
 Marijampolėje arba Suvalkuose nuteisti kriminaliniai ir politiniai kaliniai 
atsidurdavo Kalvarijos sunkiųjų darbų kalėjime. Nuo kareivinių jis skyrėsi tik apkaustytais 
langais ir dantyta siena su sargybinių bokšteliais kampuose ir prie varų, kuriuos saugojo 
ginkluoti kareiviai.  
 1908 m. iš Virbalio Kalvarijoje atsidūrė 4 čigonai – Liudvikas, Petras, Mykolas ir 
Pranas. Jų pavardžių niekada niekas ir neminėdavo. Visi keturi gavo po penkis metus už 27 
arklių iš Virbalio vigainių pavogimą. Nors čigonus ir nuteisė, bet nei vienas nukentėjęs, kaip ir 
mano tėvas, arklių neatgavo.  
 Tais pačiais metais į Kalvariją pateko Šiaudiniškių gaspadorius Bačinskas su savo 
tarnaite Puplinskiūte, su kuria sutartinai nuodijo savo pačias. Nunuodijęs ir palaidojęs vieną, po 
metų vesdavo kitą taip pat su geru kraičiu. Po jos – trečią, ir pakliuvo tik numarinęs ketvirtą, kai 
jau ne tik Šiaudiniškių, bet ir kitų kaimų žmonės ėmė rėkte rėkti, tuo priversdami tardymo 
organus įsikišti ir išaiškinti visą aferą. Bačinskas su Puplinskiūte niekad negrįžo ir kur abu galą 
gavo , niekas nežinojo.  
 Kai kada, ginkluoti šautuvais su durtuvais kareiviai, per Virbalį varydavo 
sermėguotus, klumpėtus vyrus link Kybartų. Jiems einant per bruką (grindinį), žvangėdavo 
granginės, o rankos priekyje būdavo surakintos. Dažnai suporuoti po du, o jų kojos viena 
grandine prirakintos viena prie kitos. Niekas jų iš paskos nelydėdavo, niekas nežinojo ir 
nesirūpino sužinoti, kas jie tokie ir ką padarę, nes prie tokių vaizdų visi buvo pripratę.  
 Retkarčiais pro miestelį pereidavo pulkas kareivių. Jie kartais užtraukdavo 
kareivišką dainą, bet iš nelinksmų širdžių ir pavargusių krūtinių ji skambėdavo neįspūdingai.  
 
  
 
 
 NEVEDOMSKIS  
 
 Kur teismas, ten ir advokatas. Tokias pareigas Virbalyje užėmė nedidukas, 
kuprotas žmogelis, apie kurio pavardės kilmę žmonės spėlioję. Atseit, jis buvo rastinukas, kurį 
krikštijant buvo pridėta tokia pavardė nuo lenkiško žodžio „neviadomij“ – nežinomas. Jis 
mokėjo gerai rusiškai skaityti ir rašyti, anksčiau dirbęs teismo raštininkas, neblogai nutuokė apie 
teismines procedūras.  Į jį ir kreipdavosi beraščiai ir mažaraščiai, norėdami užvesti bylą ar 
paduoti apeliaciją. Už „prosbos“ surašymą Nevedomskis imdavo nuo 20 kapeikų iki dviejų 
rublių. Nors nebuvo turtingas ir turėjo nemažą šeimą, mėgo girtuokliauti. Kartą, jam taip 
nusigėrus, mano kaimynė Vizbarienė jau ruošėsi pašaukti kunigą. Iš kažikur pasipainiojęs 
žydelis felčeris Gurvičius tą nabagą pavertė ant šono ir sušuko: „Janku, Janku, tobie čiort krenci, 
i palci, i nogi, i renci.“  
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 Nevedomskis, kuris būdavo sukalbamesnis, kai jį pavadindavo „pone, advokate“, 
su savimi visada turėdavo pora arkušų popieriaus, gerai paaštrintą žąsies plunksną, kaliamorį su 
atramentu ir krepšelį su smėliu, trindavosi ne tik apie teismą, bet ir apie valsčiaus ar miestelio 
raštinę, ir turėjo gana plačią klijantūrą. Į jį nesikreipdavo tik žydai, kurie iš viso niekuomet 
nesikreipdavo į teismus ar policiją. Jų nesutarimus tyliai , gojams nežinant, išspręsdavo 
sinagogoje rabinas, ir dėl jo sprendimų apeliacijų niekuomet nebūdavę. Nė vienas žydas 
nesėdėjo Virbalio „kozėje“. 
 
 
 PREKYBOS   REIKALAI 
 
 Kol nebuvo geležinkelio, vakarų gamybos prekės į Virbalį dažniausiai buvo 
gabenamos žiemą, rogių keliu. O ten tomis pačiomis gurguolėmis išveždavo javus, odą, vašką, 
medų, pelenus. Virbalis buvo ir iš tolimiausių Suvalkijos vietų atkeliavusių gurguolių sustojimo 
vieta. Nuo čia iki Karaliaučiaus – dvi dienos kelio.  
 Tokių gurguolių kelionėse jaunystėje dalyvavo ir mano senelis Andrius Tauckus. 
Gurguolėje būdavę 10 -20 porų arklių, pakinkytų į visokio turto prikrautas roges. Nuo Gižų, 
Keturvalakių, Šunskų, Pilviškių atvažiavę ir pernakvoję to turto savininkai, kitą dieną traukdavę 
toliau. Kai kada prie jų prisidėdavęs vienas – kitas žydelis. Kartu su tėvuku beveik visada 
keliaudavo ir jo abu pusbroliai , Matas Zeikus ir Juozas Besarparis, visoje apylinkėje pagarsėjęs 
kaip didelis šposininkas. Prūsuose jis apsimesdavo daktaru ir burtininku. Tais laikais daug 
skurdžiau už suvalkiečius gyvenę evangelikai prūsai, dažnai buvo apsukrių lietuvninkų pašaipų 
objektu. Kurioje nors dūminėje prūsokų stuboje apsistojus, vietiniai žmonės, sužinoję , kad 
atvažiavo garsus daktaras ir burtininkas, skubėdavo jį pamatyti. Daugiausia juos Besarparis 
„gydė“ užkeikimais, prūsams nesuprantamais žodžiais, kurie, pamenu, prasidėdavo taip : 
„vardan dūzeli, tūzeli, šiūri, knabi, diki, šnabs“. Besarpario „gydymo receptūroje“ buvo 
visokiausių juokingų šposų : apibėgti aplink stalą, kartojant velnią baidančius žodžius, draudimas 
šlapintis, atsisukus į saulę ar mėnulį ir panašiai. Kad padarytų didesnį įspūdį, Besarparis 
užsidėdavo akinius, prie savęs turėdavo storą knygą, kurioje, būdamas beraštis, nieko nesuprato.  
 Rimtesniu prekybos centru Virbalis tapo, nutiesus geležinkelį ir prie stoties įkūrus 
muitinę su dideliais sandėliais, ekspeditorių kontoromis.  
 Laimėjusi 1870 – 71 m. karą su prancūzais ,Vokietija iš jų išlupo 150 milijonų 
markių grynu auksu. Vokietija , oypač Prūsija pradėjo greitai atsistatyti. Pasienyje išaugo tokie 
miesteliai kaip Eitkūnai ir Širvinta. Ten nukeliavus, buvo galima įsigyti įvairių pramonės ir 
maisto prekių už žymiai mažesnę kainą. Tais laikais virbaliečiai, o tuo labiau kybartiečiai 
Eitkūnuose pirkdavo ne mažiau, negu pas save. Vokiečių krautuvės buvo daug didesnės, 
prašmatnesnės, su gausesniu asortimentu. Vokiečių pardavėjai buvo labai paslaugūs, mokėjo 
lietuviškai. Tačiau ten „ant bargo“(kreditan) nebuvo galima gauti, o kas blogiausia, - ne visada 
laimingai prasmukdavai pro muitininkus. Ypač bjaurios buvo muitininkės bobos, kurios mūsų 
moteris kai kada išrengdavo iki nuogumo.  
 Tais laikais ir pas mus, ir Eitkūnuose tvirtom kainom galėjai pirkti degtinę, alų, 
tabaką ir degtukus. Perkant visa kita, tuo labiau pas žydą, be derybų neapsieidavo , ir juo 
prastesnė prekė, tuo ilgiau trukdavo derybos. Eitkūnuose pigesni buvo medvilnės gaminiai, 
metalinė manufaktūra, silkės, gėrimai. Bet rusiška vilna buvo geresnė ir šiek tiek pigesnė.  
 Jeigu virbaliečiai keliaudavo apsipirkti į Prūsus, tai prūsai, atsikėlę į mūsų pusę, 
pinigų palikdavo dar daugiau. Pirkdavo čia daug pigesnę mėsą, kiaušinius, monopolyje 
griebdavo rusišką vodką, kurią vertino labiau negu savo likerius ir „verschnitt“ konjakus. Bet 
daugiausiai pinigų palikdavo, pirkdami arklius, nupenėtas kiaules, karves, žąsis ir grūdus. 
Virbalio jomarkuose prūsai buvo svarbiausi pirkliai.  
 
 
 JOMARKAI   IR   TURGŪS 
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 Dar karaliaus Zigmanto (Žygimanto) Augusto laikais, gavęs Magdeburgo teises, 
Virbalis įgijo teisę keturis kartus metuose rengti jomarkus: antradieniais prieš Verbas, 
Devintines, Žolinę ir Visus šventuosius. Didžiausi būdavę žolinės jomarkai. Jau iš vakaro į 
miestelį atkeliaudavo karabelninkai, kurie visą mantą susikrovę į stumdomus vežimėlius, arba 
pasisamdę arkliuką, įsitaisydavo patogiausioje turgaus aikštės vietoje, visada centrinės gatvės 
šiaurinėje pusėje. Iš trijų šonų aptrauktų linine medžiaga, paremtų keliomis kartelėmis, 
įrengdavo savo „parduotuvę“- būdą, atvirame šone pastatydami staliuką prekėms sudėti. 
Pernakvoję būdoje ant poros dėžių, karabelninkai jau iš anksto ryto pradėdavo ruošti savo 
prekystalįir virš jo ant šniūro kabinėti savo prekes: įvairių spalvų ir dydžių rožančius, kurių 
brangiausi buvo su išardomu kryželiu, katro viduje, atseit, būdavęs įdėtas medžio nuo Kristaus 
kryžiaus skiedrytė, visokio dydžio medžiaginiai škaplieriai, medalikėliai, šventųjų paveikslai ir t. 
t. Spalvoti Marijos ir Kristaus paveikslai – su pervertom širdim. Tuos paveikslus spausdinę 
Berlyno žydai, šventuosius stengėsi pavaizduoti sentimentaliai gražiais veidais su 
nekalčiausiomis akimis. Ant stalo gulėdavo didelės ir mažos maldaknygės, kantičkos, 
kalendoriai, elementoriai, kapeikiniai šventi paveikslėliai, kryželiai, paprastos grabnyčios ir 
išdailintos žvakės, paprastas ir kvepiantis muilas, žirklaitės, adatos, juodakriauniai sulenkiami 
peiliai ir kitos prekės. Ypatingai vertinga prekė tuo metu buvo kvepiantis muilas, kuriuo 
prausdavosi tik per Velykas ir pirmą Kalėdų dieną. Prie karabelninkų būdelių dažniausiai būdavo 
ramu. Pristoję žmogeliai atidžiai klausydavę karabelninko aiškinimų apie jo prekių šventumą ir 
stebuklingą galią. Jis tvirtindavo, esą, kai kurie rožančiai ir abrozai pakrapyti paties popiežiaus. 
Iš visų karabelninkų tarpo išsiskirdavo toks pusiau lietuvis, pusiau rusas, pusiau čigonas kažkoks 
kudlotas hibridas, iš savo būdekės garsiai šaukdavęs : „Kupi, kupi, kupi, kvepiančio peilio, 
juodakriaunio muilo, šidla, vidla, šmaravidla, po piat, po piat, po piat“. Ir pirkėjų jam 
netrūkdavę.  
 Tarp karabelninkų palapinių, šiaip nuošalesnėse vietose, ant patiestų maišų 
tupėdavo bobutės, apsistatę krepšeliais su visokiomis žolelėmis, šaknelėmis, sėklelėmis, 
žievelėmis, saugodamos, kad iš kitam šone pastatytos puodynės neišbristų medicinskos dielės. 
Jos mokėdavo išaiškinti, kas tinka nuo gumbo, kas nuo patrūkimo, niežų, kosulio, prakaitavimo, 
nuomario ir „ant ausies“ –„ stypžolių“ nuo negalėjimo...Ir visa tai dešimt kartų pigiau negu 
Bulovskio vaistinėje.  
 Kuriam nors kampe, apstotas žioplių, šposininkas ant tabareto (kėdė be atlošo) po 
dviem puodukais raičiodavo tamsų rutuliuką, siūlydamas kirsti lažybų iš 10 ar 20 kapeikų, po 
kuriuo puodeliu ansai randasi...Kitoje vietoje toks pat tipas žioplius viliodavo visko mačiusiomis 
kortomis. Tačiau labiausiai apstotas būdavo aklasis smuikininkas Vincukas, kuris su jaunučiu, 
būgnelį mušančiu „pravadyrium“, traukdavo liūdnas ir kartais linksmesnes lietuviškas daineles 
apie ponus, davatkas, senmerges...Prisimenu vieną tokią : „netur pinigų, tai davatkauja; kuri 
neiškenčia – tai paleistuvauja“... 
 Turgaus aikštė pilna vežimų. Priekyje – su grūdais. Už jų – su kriuksinčiom 
kiaulėm, žvygenčiais paršeliais, mekenančiom avim, gagenančiom žąsim ar kudakuojančiom 
vištom. Atskiroje eilėje prie pritaisytų barjerų, iš pietų į šiaurę, pririštos įvairaus amžiaus 
žalmargės, veršiai ir buliai. Apie vienus, apčiupinėdami, sukinėjasi mėsininkai žydai, kitur koks 
diedukas su bobute renkasi jų kišenei pajėgiamą, dar stuopą pienelio duodančią karvutę. Tokią 
nusipirkę, padavę druska pabarstytos duonos riekutę, džiaugdamiesi vedasi namo. Dabar savo 
bakūžėje jau ne vieni, o kruopas nuo šiol galės valgyti užbaltintas.  
 Kitoje eilėje prie bažnyčios sustatytos voros mediniais lankais aptrauktų kubilų, 
duonkubilių, bačkų, medinių kibirų, balijų, geldų, sviesto muštuvų. Greta – medinės drobynos 
(leiterės), grėbliai, rėčiai, liepinių karnų virvės...Kalvis su savo dirbiniais, atkeliavęs nuo 
Pilviškių.     O puodžius apsistatęs visokio dydžio puodynėmis, puodais, puodeliais, lėkštėmis, 
uzbonais, bliūdais, švilpiančiais ančiukais, reklamuoja savo molio dirbinius. Visi indai, pastatyti 
ant delno, nuo lengvo sudavimo švariai skamba. Be jų niekas neapsieidavo. Šalia jų – krūvelė 
„austriškų“ dalgių, kuriuos bandydavo į akmenis skambindami, ir kaip už geriausius austriškus 
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mokėdavo po rublį, dvigubai tiek, kiek už vokiškus. Juos pirkdavo tik patys tvirčiausi pjovėjai ir 
rugių kirtėjai.  
 Keliose atskirai pastatytose būdose – pintinės kringelių (riestainių), didelių, 
mažesnių ir visai mažyčių, bandos pyrago ir suraitytų bulkų. Tai vis lauktuvės likusiems 
namuose. Kitokių lauktuvių būdavę pas karabelnykus, krie savo gamybos dropais pagardintus 
saldainius, suvyniotus į skaisčiai žvilgantį, margą popierių, parduodavo už kapeiką po štuką 
(vienetą).  
 Tarp vežimų, karabelninkų palapinių ir visokių rakandų visur pilna žmonių. Vieni 
kažinko skuba, kiti lėtai iš vietos į vietą žirglioja, ne tiek pirkti norėdami, kiek šiaip šmažinėja, 
tai kainos pasiklausdami, tai ilgiau pastoviniuodami ties smagiai tampoma armonika. Virbalio 
šiaučius (batsiuvys) Guzikas ant dėžių išrikiavęs vieną su kitu tvirtai surištus čebatus, kurių 
vieną prisimatavęs, porą gali gauti už vieną rublį.  
 Bet didžiausias triukšmas ir sujudimas vykdavo arklių turgaus gatvėje. Geriausius 
arklius jau iš pat ryto išsirinkęs, su savininku tvirtai suderėjęs, į savo tvartą nusivarė kupčius 
Chaim Ickis Abelovičius. O turguje liko visi tie, kurie jau neverti nė 100 rublių ir kurių tikrai 
nepirks iš Prūsų atkeliavę kupčiai. Tačiau arklių dar pilna gatvė. O kur arkliai, ten ir čigonai. 
Juodi, kudloti, suleidę į čebatus plačiausias kelnes, raudonais marškiniais ant kurių, ant kurių 
užvilkti berankoviai bruslotai, maskatuodami diržais ir makarais, šūkaudami eina prie kiekvieno 
arklio, apsukę ratu pražiodina ir dar uodegą pakėlę, dirsteli, kas po ja darosi. Jie žino ir arklio 
būdą ir jo vertę ne blogiau už arklių pirklį Caimą Ickį. Į jomarką čigonai atveda ir savo arklius, 
kurie dar prieš mėnesį ar pora savaičių pirkti ar išmainyti aname jomarke buvo vos 
bepakrutančios padlos (bedvesiantys gyvuliai). Dabar, apvalyti, apkarpyti ir tokie žvalūs, kad net 
buvęs jų savininkas vargiai beatpažintų. Dabar jis vien nuo švystelėjimo makarais piestu stoja, ir 
jį vos gali išlaikyti. „Gerai būtų įsitaisius tokį žirgą, - pagalvoja koks nors ženytis pasiruošęs 
bernas ar naštys.- Su tokiu ne sarmata ir pas mergą nuvažiuoti“. Tarytum jo mintį atspėjęs, 
prisistato mekleris (makleris), diplomatiškai išgirdamas čigono arklį ir šimtą fėlerių suranda 
numatomo pirkėjo arkly. Pamažu einama link mainų. Sumokėjęs čigonui dar kokią dešimtrublę 
priedo, iš kurios rublis atitenka mekleriui, žmogelis laimingas keliauja link namų. Bet juo arčiau 
namų, tuo labiau mato vargšas bernas, kad naujasis jo žirgelis vis labiau klumpa ir vis smarkiau 
plaka šonais. Bet prekė jau nupirkta... 
 O tuo tarpu turguje toliau vyksta prekyba arkliais. Garsiai kalbėdami, vieni 
girdami, kiti peikdami tą patį gyvulį, ir žingine ir risčia po keletą kartų bevaikant (tai jau 
meklerių amatas), ne kartą visu smarkumu delnais sukirtus, pagaliau sandėris baigiamas.  
 Paties pigiausios, apie rakalį(gyvulių odų dyrėjas) besapnuojančios padlos kaina 
turguje vos 5 rubliai. Už vidutinį darbinį arklį mokėdavo 60 – 80 rublių, už gerą – 100 – 120 
rublių, už gerą veislinę kumelę – 150 -200 rublių, o už rinktinį 3-4 metų visur tinkamą arklį iš 
Prūsijos atvykę vokiečiai, kurie pigesnių kaip už 120 rublių arklių nepirkdavo, „įsiūlydavo“ iki 
400. Tuo metu tai buvo labai dideli pinigai. Be to, jie mokėdavo kokiais nori – popieriniais arba 
auksiniais. Tačiau tada liaudis popierinius pinigus daugiau vertino negu auksinius, kuriuos buvo 
galima lengviau pamesti.  
 Nuo pat ryto po turgų vaikščioja , apie vežimus sukinėjasi sermėguotas žmogelis, 
atvykęs iš toliau, bene pamatys prieš kelias dienas dingusį savo arklį. Deja, jei arklys buvo geras, 
tai dabar gerai paslėptas kokiam užkampyje arba taip apkirptas, o ne retai ir perdažytas, kad jo 
buvęs šeimininkas galėtų atpažinti nebent jei arklys sugebėtų prašnekti savo kalba. O būna ir 
taip. 
 Visos penkios Virbalio karčiamos jomarko dieną ūžte ūžia. Karčiaunykai – senasis 
Šefleris, gudrioji Vižanskienė, apsukrusis Almonaitis bėginėja nuo staliuko prie staliuko, 
nešiodami litrines bonkas alaus, sotkes, sorokovkes ir dvacatkes bonkas šnapso, o prie jų dar 
kringelį ar dešros, stengiasi neparslysti ant prispjaudytų grindų. Jų plaučiai apsipratę su tirštais 
tabako dūmais, ausys – su barniais, ginčais ir keiksmais. Ir senoji Vižanskienė visai nesijaudina, 
kai koks nešvankus nusigėrėlis ją pavadina sena pasileidėle. Žinodama, kad pas tokį dar yra 
pinigo, kurio vieta jos seife, priėjusi gana lipšniai užklausia: „na, Jozai, ką tau dar padot?“ 
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 Tik šlėktiškos fanaberijos pilno Gromnickio karčiamoje žkonių nei pusę tiek 
nesusirinkę, kaip pas anuos. O pas žydelį Volpianskį rinkdavosi tik švaresni gaspadoriai 
sugaspadinėm. Ten būdavo švariau ir tyliau, o jomarkas ir išgėrimai niekada nepasibaigdavo 
kruvinomis muštynėmis, kurios būdavo gana neretos pas jo kolegas. Po tokių jomarko 
pabaigtuvių darbo būdavo ir Virbalio felčeriui Gurvyčiui, kuris už patepimą jodu ir aprišimą 
imdavo po 10 kapeikų, o už numuštos nosies prisiuvimą, ar peiliu padaryto plyšio užlopymą, 
nulupdavo iki pusės rublio Tokių kreivanosių buvo gana daug, nes ne visada Gurvičiui 
pasisekdavo jas gerai prisiūti. 
 Tokie jomarkai Virbalyje išsilaikė iki pirmo pasaulinio karo. Vėliau jie sumažėjo. 
Kiekvieną penktadienį vykdavo nedideli turgai, kai suvažiuodavo keliolika vežimų su savo 
prekėmis, daugiausia maisto produktais. Už vietą jomarke spec. muitininkas rinkdavo 
atitinkamus mokesčius savivaldybės naudai, o jo mandato įrodymas buvo po kaklu pakabinta 
varinė lentelė ir kriukis rankoje.  
 
 
 ŽĄSŲ   KELIONĖS   IR   ŽĄSBOBĖS 
 
 Rugpjūčio mėnesį prasidėdavo žąsų varymas plentu, pradedant nuo Marijampolės 
ir baigiant Eitkūnais. Šio šimtmečio pradžioje, kada vokiečiai už žąsį vidutiniškai mokėjo po 
rublį, jas augino vos ne kiekvienas kaimietis.. Jų auginimas nebrangiai atsiėjo. Tik pirmą mėnesį 
žąsiukus gerai pašerdavo, o vėliau jie atsiganydavo pūdymuose ir ražienose. Virbalyje žąsų 
turėjo ne daugiau kaip koks penktadalis ūkininkų.  
 Plentu žąsys keliaudavo pulkais po 400 – 500 kiekviename. Paskui kiekvieną pulką 
važiuodavo vežimas, į kurį sudėdavo nusilpusias ar padus pasimušusias žąsis. Iš šonų, ilgom 
lazdom, kurių galuose pririšti skurliai, kiekvieną pulką tvarkė dvi – trys bobos, virbaliečių 
vadinamos žąsbobėmis.  
 Eitkūnuose žąsis iš supirkėjų žydų perimdavo vokiečiai, kurie pietinėje pusėje už 
miesto buvo įrengę milžinišką žąsų atpenėjimo punktą. Iš ten žąsų klegėjimas pasiekdavo Virbalį 
ir jo laukus. Dar daugiau žąsų į Vokietiją buvo vežama traukiniais, kurie nuo vasaros galo iki 
šalčių su spec. vagonais kleketuojančių paukščių kas pusvalandį riedėjo link sienos. Reikia 
pasakyti, kad toms vargšėms žąsbobėms, per dieną uždirbusioms po 20 kapeikų, niekad 
nedingdavo nei viena žąselė.  
 
 VIRBALIO   KROMAI 
 
Šio šimtmečio pradžioje lietuviškų žodžių „krautuvė“ ir „parduotuvė“ dar nebuvo sugalvota. 
Nebuvo ir „pirklio“, o tik „kupčius“; o jei ne sukčius, - tai „kupčelis“. Tada visi Virbalio kromai 
buvo žydų. Tik vienas Juozas Podolskis turėjo nedidelį kromelį prieš dabartinį artezinį šulinį. Jo 
jau seni vaikai dar gyvena Virbalyje. Dar vieną „ne košer“ mėsos parduotuvę greta dabartinės 
gaisrinės pastato turėjo vokietys Pazlak.  
 Iki 1907 m. stambiausiu Virbalio prekybininku buvo Uliamperlis Jo namas buvo 
toje vietoje, kur šiuo metu randasi miesto biblioteka. Tačiau kai jo gerai apdraustas namas su 
visomis prekėmis iki pamatų sudegė, jis sugebėjo toje pačioje vietoje netik atstatyti dviaukštį 
namą, bet ir su atlikusia suma pinigų atidaryti parduotuvę Kaune.  
 Įvairios manufaktūros ir kolonialinių prekių krautuvę ir urmo sandėlį turėjo žydas 
Kaganovičius. Toje vietoje, kur dabar stovi kultūros namai.  
 Stambiausias prekybininkas medžiagomis ir rūbais buvo nedidukas rudas žydelis 
Gochenbergas, prekiavęs Eitkūnuose, o Virbalyje galėjai nusipirkti nebent kepurę. Geležies, 
plieno ir kitais metalo dirbiniais prekiavo toks kultūringas žydelis Benjakauskis. O taip pat 
įvairiausių prekių galėjai rasti šalia Benjakauskio gražiai lietuviškai kalbančios Kaganskienės 
krome.  
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 Mokyklos vaikus rašalu, plunksnomis, sąsiuviniais, pieštukais ir net reikalingomis 
knygomis aprūpindavo šalia mokyklos esanti kuklaus Zingerio krautuvėlė.  
 Neminėjau smulkių kromelių, kurių savininkai džiaugdavosi, jei pavykdavo 
parduoti per dieną už rublį. Toks nabagas tik arbata su „prikuska“ (užkanda), puse silkės ir 
bulvele per dieną pramisdavo. Tokie kaip Geršelis, Chačkis arba Chaje-Čirkė būtų neišgyvenę, 
jeigu jų būtų nepalaikę turtingesni žydai.  
Juodą ir pikliavotą (sijotų grūdų) duoną kepė ir pardavinėjo trys krautuvės. Ickus su žmona Sara 
– Baše prie Raudondvario gatvės; Lipkaus kepykla prie turgaus ir dar viena prie Ulianperlio. 
Kepdavo kapeikines, dvikapeikines bulkutes ir penkiakapeikinę chalą (žydų pyragas), kurios 
gabaliuką gavus, mums , vaikams, jau būdavę balius.  
 Virbalyje gyveno du žydai, iš ūkininkų supirkinėję ir Vokietijoj pardavinėję 
grūdus. Žydai Sokolskis ir Chaitovičius turėjo nemažus grūdų sandėlius miestelyje, tačiau 
didesnė dalis jų supirktų grūdų būdavo supilti dvarų klėtyse, iš kur vežimais buvo gabenama 
tiesiai į Eitkūnus.  
 
 
 VIRBALIO   VARTOTOJŲ   DRAUGIJA 
 ARBA   PIRMASIS   SUVALKIJOS   KOOPERATYVAS 
 
 Po pralaimėto karo su Japonija ir 1905 m. revoliucijos, caro valdžia buvo priversta 
duoti liaudžiai tam tikrų nuolaidų ir teisių. Lietuvoje imta leisti laikraščiai, steigiamos kultūros, 
švietimo draugijos, kooperatinės, gamybinės ir prekybinės organizacijos. Kalendoriuose ir 
laikraščiuose pateikiami kultūringiausių tuo metu Europos šalių – Danijos, Olandijos, Šveicarijos 
pavyzdžiai. Ten kiekviena šeima buvo kokio nors kooperatyvo narė.  
 Prisimenu, kaip Virbalio žmonės nuolat piktindavosi žydų suktybėmis, svarstydami 
apie savo prekybinės draugijos steigimą. Šią mintį labai palaikė ir gyventojus aktyviai agitavo 
Virbalio gydytojas Junovičius, mokytojai, pažangesni ūkininkai, kai kurie ne tokie 
konservatyvūs kunigai. Stipriausią akstiną vartotojų draugijai steigti davė Raudondvario 
savininkas Juozas Puniška. Jis buvo pažangių pažiūrų, savo dvare leido slėpti per sieną pervežtą 
literatūrą. Susitaręs su kultūringu miesto burmistru Adolfu Sofjanovskiu (reformistų tikybos 
lenku), gavo teisę savo lėšomis miesto aikštėje pastatyti mūrinį pastatą, su sąlyga, kad po 25-rių 
metų eksploatavimo, namas pereis miesto nuosavybėn. Šį sandėrį Vilkaviškio apskrities 
viršininkas patvirtino 1906 metais, o kitų metų pavasarį J. Puniška namą jau buvo pastatęs. 
(Tebestovi ir dabar).Susikūrė Virbalio vartotojų draugija. Jos narių tarpe nebuvo nė vieno žydo, 
kurie aplamai buvo labai priešiški tokios draugijos steigimui, keli vokiečiai, visi kiti – tik 
lietuviai. Apie šimtas narių buvo virbaliečiai, kiti – iš aplinkinių kaimų, net nuo Pajevonio, 
Kaupiškių, Lauckaimio, Šūklių, Stolaukio. Viso – 380 narių, kurių kiekvienas įmokėjo 5 –kių 
rublių stojamąjį ir pajaus mokestį. Narių daugumą sudarė ne stambūs ūkininkai, bet mažažemiai 
ir geležinkelio darbininkai.  
 Į kooperatyvo valdybą buvo išrinkti : pirmininku – gydytojas Ignas Junovičius, 
nariais – vikaras Pranas Naujokaitis, vargonininkas Stasys Jeleniauskas, darbininkas Kazys 
Preikša ir ūkininkas Juozas Vabalas. Draugijos parduotuvės vedėju paskirtas dirbti Lauckaimio 
ūkininkas Juozas Tupčiauskas, pardavėjais – raštingi Virbalio jaunuoliai Vladas Navickas, 
Juozas Ciprisevičius ir Juozas Smolskis.  
 Kai kurių prekių imdavo iš Virbalio urmininko Kaganovičiaus, nemažai – iš Kauno 
metalo fabriko ir stambesnių urmo sandėlių. Transportu padėjo draugijos nariai ūkininkai.  
Nors kooperatyvo prekės buvo ne pigesnės, kaip pas žydus, tačiau čia nebuvo jokių derybų, 
aptarnavimas greitas ir kultūringas, daroma 3%nuolaida. Bet pirkėjų netrūko ne tiek dėl kokio 
išskaičiavimo, o greičiau iš patriotizmo. Draugija vis stiprėjo ir prekių asortimentas buvo kur kas 
didesnis, negu bet kurioje privačioje Virbalio parduotuvėje. Parduotuvė veikė ir I –am pas. karui 
prasidėjus. 1914 m. rugsėjo pradžioje , kai rusus prie Mozūrų ežerų vokiečiai sumušė, jai 
besitraukiant į rytus, rugsėjo 10 diena buvo lemtinga ir Virbalio kooperatyvui. Pro miestelį 
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prašvilpė nedideli mūšiai, o paskui kareivius, dedesnei daliai virbaliečių kaip avinų kaimenei 
sekant, likusieji miestelyje kareiviams padėjo parduotuvę apiplėšti , švarutėliai ją ištuštindami. 
 Pati draugija vėl šiaip taip atgijo ir ėmė toliau veikti tik 1920 metais. Tačiau savo 
pirmųjų metų veiklos lygio ji jau nepasiekė. Neliko jau nė vieno iš pirmųjų narių. Lietuvos 
atgimimo aušroje susikūrusi ir sėkmingai veikusi Virbalio vartotojų draugija, savo eilėse 
subūrusi lietuvius ūkininkus, darbininkus (tik 2 inteligentai buvo jos nariai) bendram reikalui, 
įrodė, kad beraštis ir mažaraštis , svetimos ir pragaištingos įtakos nesugadintas lietuvis pajėgus 
vienytis ir buitį ir gyvenimą.  
 
 
 VIRBALIO   PRAMONĖ 
 
 MALŪNAI 
  
 Amžiaus pradžioje Virbalyje buvo 5 vėjiniai malūnai. Du didieji „olenderiai“ 
priklausė vokiečiams broliams Haakams, o trečias – žydui Chaitovičiui, virbaliečių vadinamu 
Ilkum. Šie trys stambesnieji, kurių prie 7 balų vėjo išvystydavo 70 – 80 arklio jėgų galingumą, 
galėjo sukti trejas girnas, „pitlerį“, kruopelką. Vieno iš brolių (virbaliečiai vadino juos Okais) 
malūnas buvo miestelio vakariniame gale prie plento, kitas – rytiniame, taip pat paplentėje. 
Ilkaus malūnas stovėjo pietiniame katalikų kapų šone. Be jau minėtos įrangos šis malūnas dar 
turėjo valcus, skirtus malti kvietiniams miltams. Smarkiam pietvakarių vėjui traukiant, malūnas 
dundėdavo, medinių krumpliaračių sukamos girnos ūždavo, kruopelka tarškėdavo, tik pitlius bei 
valcavimo mašina sau tyliai sukdavosi. Pastoviam vėjui pučiant, viskas vykdavo gražiai, bet jei 
tik vėjas pradėdavo blaškytis, dūkti, tada jau malūnininkui tekdavo taip palakstyti ir pašokinėti , 
kaip dabar nelaksto nė vienas darbininkas. Dar būdavo blogiau, kai viduvasarį arba vidužiemį 
vieną – kitą mėnesį vėjai visai aprimdavę. Tada malūnuose susikaupdavo galybė maišų su 
grūdais. Melnykai nekantraudavo, o girnos nesisukdavo...Bet vis tiek tos melnyčios (malūnai) 
buvo gana sumaniai padirbtas ir naudingas įrenginys.  
 Dvi nedidelės, vienagirnės melnyčaitės buvo už miesto žvyrinės, prie Kybeikių ir 
Nevadolės vieškelio. Jos priklausė žydeliui Skudskiui, kurio molinės trobos išliko ir per II pas. 
karą. Abi melnyčaites aptarnavo vokietys Johanas. 1911 m. viduvasarį, praūžus labai smarkiam 
viesului, apdraskiusiam nemažai trobų, išrovusiam daug medžių, sugriautos buvo ir abi 
melnyčaitės. Jau sekančiais metais šiapus Plimbalio apsigyvenęs Pakalka, atsikėlęs iš Stanaičių, 
pasistatė tokią pat nedidelę melnyčaitę. Didesnė pusė Daugėlaičių, Kybeikių, Kybarčiukų ir kai 
kurie Virbalio gaspadoriai naudojosi šio paslaugaus malūnininko malūnėliu. Dažnai teko girdėti 
nusiskundimų iš rublį, kitą įsiskolinusių gaspadorių, kad malūnininkai jų miltus nugraibsto. Ypač 
miestiečiai burnojo ant brolių Okų (Haak) 
1911 m. irgi šiapus Plimbalio keletas žydų pastatė mūrinį keturaukštį, moderniai įrengtą, malūną, 
valcuotiems kvietiniams miltams gaminti, kuriuos išveždavo į Vokietiją. Vokiečių gamybos, 
stambios garo mašinos varomas malūnas per dieną pagamindavo 20 -30 tonų miltų. Bet jis veikė 
labai trumpai, nes prasidėjus I pas. karui, buvo sudegintas.  
 Jau po karo, 1924 m., buvusio Vitmoserio mašinų fabriko pastate, malūną įrengė 
inžinierius žydas Vižanskis. Tai buvo vienas didžiausių malūnų Suvalkijoje. Vokiečiai jį 
susprogdino per II pas. karą.  
 
 
 VIRBALIO   PLYTINĖS 
 
 Po to, kai buvo nutiestas geležinkelis (Peterburgas – Vilnius – Kaunas – Virbalis – 
Karaliaučius – Berlynas), greta Virbalio stoties pradėta statyti ne vien apvalių rastų, rusiško tipo 
mediniai namai, bet ir plytiniai pastatai. Kadangi tarp Kybartų ir Virbalio buvo gana daug plytų 
gamybai tinkamo molio, pirmoji vokiečio Torklerio pastatyta plytinė uškilo Virbalio laukų gale, 
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tuoj už Plynbalio pelkyno. Kiek vėliau, jau 19 a. pabaigoje, tokia pati žydo Berlovičiaus plytinė 
atsirado netoli geležinkelio. Molis iš laukų buvo gabenamas siauruoju geležinkeliu savivarčiais 
vagonėliais, kuriuos po 2 – 3 temdavo arkliai.  
 Į specialią duobę sumestą, atmiežus vandeniu, molį maišydavo dantytas vilas, 
sukamas arklio. Iškabintą masę dėdavo ant plataus stalo, nuo kurio darbininkai kabindavo į 
dviejų plutų formas. Sukratę, nubraukdavo plieniniu peiliu, ir padėklai po keturias formas 
keliaudavo į džiovinimo pastoges. Torklerio ir Berlovičiaus plytinės kas dieną pagamindavo po 5 
-8 tūkstančius plytų. 1910 m. Berlovičius pastatė dar antrą plytinę, 2 kilometrus nuo pagrindinės.  
 Turtingiausias Virbalio žydas Vižanskis į vakarus nuo Vigainių, turėdamas 30 
margų žemės, paremtas finansiškai dar keleto žydų, prie geležinkelio pervažos, kur eina kelias į 
Kybarčiukų kaimą, pastatė didelę keturaukštę mechanizuotą plytinę, kurios 18 kv. m garo 
variklis buvo 48 arklio jėgų galingumo. Ši plytinė kasdien pagamindavo iki 20 tūkstančių plytų. 
Vižanskis gamino tik plytas, o Tolkleris ir Berlovičius dar ir molines čerpes stogams. Vasaros 
sezonu plytinėse dirbdavo nuo 20 iki 30 darbininkų, žiemą likdavo 10 – 12, kurie degdavo per 
vasarą išdžiūvusias plytas.  
 Vižanskio ir Berlovičiaus plytinės dirbo iki II pas. karo. Ir nors per karą išliko 
nesudaužytos, pasibaigus moliui Virbalio laukuose, buvo išardytos. Tose vietose išlikę dar menki 
pastatų griuvėsiai.  
 Prieš 350 metų statyta Virbalio bažnyčia, vienuolynas ir nedideli vienaaukščiai 
mūriniai miestelio namai, buvo pastatyti iš plytų, pagamintų primityviose senovės plutinėse, 
kurios veikiausiai buvę Virbalio vigainių vakarinėje dalyje, tose vietose, kur dar ir dabar išlikę 
gana gilios duobės, Virbaliečiai taip ir vadindavo tą vigainių vietą – „duobėmis“. 
 
 
 VIRBALIO   ALIENYČIOS 
 
 Be kiaulinių taukų, avių ir galvijų lajaus, maistui virbaliečiai nemažai sunaudodavo 
ir augalinių riebalų – aliejaus. Daugiau – pasninkų prisilaikantys katalikai ir žydai, mažiau – 
liuteronai, kurie daugiau vertino kiaulinius taukus – šmultę. Aliejų spausdavo daugiau iš linų 
sėmenų, mažiau – iš rapsų bei spidrių. Virbalyje veikė dvi žydų alienyčios. Vakarinėje dalyje, 
prie vėjinio malūno – Ilkaus (Chaitovičiaus) alienyčia, o rytinėje – Šimkas alienyčia. Abi, laukų 
darbams pasibaigus, iki pat Velykų spausdavo aliejų ne tik miestiečiams, bet ir visiems apylinkės 
kaimams.  
 Pagaminti gerą valgomą, neprisvilusį aliejų, iš pūdo sėmenų (vieno mušimo) 
gaunant iki 8 stuopų (litrų), reikėjo nemažos patirties, nes naudoti „mechanizmai“ buvo išties 
primityvūs: vienas didžiulis plokščias akmuo, kitas virš jo koks pat sukamas į girnakmenį 
panašus, trindavo po juo pažeriamas sėmenis. Iš sutrintų ir gerai pašildytų sėmenų aliejų 
išspausdavo sunkiu ąžuoliniu presu – svirtiniu. O išspausdavo taip, kad likdavo beveik sausi 
„kalociai“. 
 
 
 VILNŲ   KARŠYKLOS   IR   MILVELIS 
 
 Tiek Virbalio, tiek aplinkinių kaimų ūkininkai augino avis, pirmiausia dėl vilnos, 
paskui – kailiams, skrandoms, ir tik po to – mėsai. Verpimui tiko tik gerai išplauta ir iššukuota 
vilna. Pradžioje avis išmaudydavo kubiluose, o dažnai dar ir po kirpimo plaudavo antrą kartą. 
Šukuodavo (karšdavo) ant specialaus suoliuko, aptraukto smulkiai dantytu vieliniu šepečiu. 
Tačiau jau 19 a. vidury du Virbalio žydai – Lipkus ir Šimkus (pastarasis turėjo ir alienyčią) 
įsitaisė vilnoms karšti rankom sukamas mašinas. Jomis per valandą galėjai iškaršti iki 10 svarų 
vilnų. Žinoma, vilnas mokėjo išsikaršti ir patys gaspadoriai.  
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 O žydelis Zingeris prie turgaus rytinio šono turėjo milvelį, kur namuose išaustus 
milelius atitinkamai suveldavo ir po to gražiai nugliaucuodavo- išlygindavo, naminius audinius 
padarydamas visai panašius į fabrikinius.  
 
 
 VIRBALIO   RAČIAI,   KALVIAI   BEI   SIUVĖJAI 
 
 Įvairių meistrų būta Virbalyje 19 a. pradžioje. Iš Zalcburgo atsikrausrę jau minėti 
broliai Okai (Haak), trys kalviai broliai Hincai, senas kalvis (Kybartų pusėje) Achenbachas, greta 
mano tėviškės liguistas senis Kuopas, prie žvyrinės- ilgas išdžiūvėlis vokietys Neisas. Alvito 
pusėje kalviavo toks pats išdžiūvėlis, kaip ir kiti , visada suodinas – lietuvis kalvis Medelis. Taigi 
šio šimtmečio pradžioje buvo Virbalyje 7 kalvės, kurių visas įrengimas – švediškas priekalas, 
žaizdras odinės, ranka kilnojamos dumplės, šiurpštokas (spaustuvas), kūjai, replės, kirstukai, 
drožtukai, gręžimo mašinėlė ir „gvintaunykų“(varžtų) rinkinys. Kiekvienoje kalvėje būdavo 
atsargėlė šyninės, kampinės, apvalios ir kitokios geležies, senų sunaudotų dalgių, špižinių puodų. 
Kalviai apkaustydavo vežimus, roges, kauptukus, nukaldavo naudotų dalgių plienu aptrauktus 
kirvius, gamino „bobeles“ dalgiams plakti, plaktukus, kaustydavo arklius. Atlikdavo ir kitus, 
smulkesnius darbus: kam nutraukto dar gero dalgio „sprandą“ naujai uždėdavo, kam kibirą ar 
puodą užlopydavo, kam durų zovieckus (lankstus) nukaldavo, ratų reifus (ratlankius) 
pertraukdavo ir t. t.  
 Ne tik biednesni, bet ir ūkininkai kiekvieną daiktą naudodavo iki tol, kol jis 
galutinai nesubyrėdavo, o tų daiktų amžių nuolat pratęsdavo kalviai. Už savo nelengvą darbą, 
reikia pasakyti, jie gaudavo nedidelį pinigėlį, kartais būdavo mokama ir natūra, o dažnai 
gaspadoriai jiems įsibarguodavo (pasinaudodavo be atlygio). Kalvėse nebuvo jokios 
mechanizacijos, nebent tokia laikytume prie sienos pritvirtintą ranka sukamą bormašynę.(grąžtą) 
Tačiau ir tokiomis priemonėmis jie sugebėdavo darbą atlikti geriau negu dabartiniam, 
mechanizuotam amžiuje. Dviejų Virbalio račių – Hinco ir Pakalkos pagaminti ir bet kurio kalvio 
apkaustyti vežimai išlaikydavo ilgiau negu dabartinio Žąslių fabriko gaminami barškalai. 
 Plėškes (pakinktus) ir balnus gamino vokietys Balbachas, o avių kailius ruginių 
miltų raugu, kartais alūnu, išdirbdavo lietuvis Jonas Balickas, ramiausias ir blaiviausias iš visų 
Virbalio meistrų, kurie – reikia pažymėti – nugerdavo daugiau nei kiti piliečiai. Tačiau didžiausi 
girtuokliai, berods, visoj Lietuvoj buvo pagarsėję šiaučiai (batsiuviai) Juozas Jakubauskas, 
vadintas Kukoriuku, ir Stonys, kuris pasigėręs dažnai nakvodavo su mano tėvo avelėmis. 
Mažesni girtuokliai buvo kriaučiai (siuvėjai), ypač du vokiečiai – Gildžius ir Ybneris. Šitie du 
meistrų tarpe buvo tikri blaivininkai.  
 Kaip ir visur, pasitaikydavo miestelyje keliaujančių kriaučių ir šiaučių. Kiekvieni 
su savo inventoriumi. Pirmieji su žirklėm, adatom, siūlų rinkiniais, kreidos gabaliukais, 
noperskais (antpirščiais), liniuotėm, sunkiu, anglimi kaitinamu prosu (lygintuvu). Antrieji su 
kurpaliais, plaktukais, drotvomis, (batsiuvio siūlai) pikiu, medinėmis vinelėmis, specialiais 
peiliais, odiniu žiurstu (prijuoste). Keliaudavo iš kaimo į kaimą, apsiuvinėdami didelius ir 
mažus, gaspadorius, bernus ir slūgines; šiaučiai gamino naujas kurpes, juchtinius debatus, 
lopydavo senus, prikaldavo naujus puspadžius. Ir apavas, ir anų laikų drabužiai laikydavo 
dešimteriopai ilgiau. 
 Tokie keliauninkai dažnai būdavo ne tik amatininkai, bet ir muzikantai. Prie visos 
savo mantos dar ir armonikas arba smukelius besinešiojantys, subatvakariais linksmindavo 
kaimo žmones, daugiausia – jaunimą. Keliaudami prisiklausę visokiausių gandų, paslapčių bei 
pasakų, jie buvo laukiami pasakoriai ir gandonešiai, o neretai – ir piršliai.  
 Nuo senovės kai kurie Virbalio žydai, keliaudami per kaimus su bačkomis silkių, 
muilu, adatomis, kitokiais mažmožiais, supirkinėdavo iš žmonių viską, ką tik buvo įmanoma 
parduoti. Labiausiai juos domino šeriai ir arklių uodegos. Virbaly jie turėjo dvi dirbtuvėles tai 
žaliavai valyti, šukuoti, rūšiuoti, surišti. Tvankiose, dulkių pilnose patalpose žydukai ruošė visą 
tą labai vertingą žaliavą eksportui į Vokietiją.  
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 Priešgaisriniais sumetimais ano meto Virbalyje buvo uždrausta statyti pirtis, kurios 
buvo naudojamos linų džiovinimui, mynimui ir brukimui. Todėl virbaliečiai, auginę po plotelį 
linų, vėlyvo rudens metu, talkomis juos išmindavo Mažučių ar Karklupėnų linų pirtyse – jaujose, 
iš kurių grįždavo dulkėti ir juodi kaip velniai.  
 Vienas bjauriausių Virbalio vokiečių buvo toks August John, neblogai gaminęs iš 
medžio – kubilus, statines, kibirus, balijas (voneles). Dirbdavo jis pagal užsakymą, bet 
nukakdavo su savo gaminiais į turgus ir jomarkus per šventą Oną.  
 O šiaip gaspadoriai stengdavosi daug ką pasigaminti patys – vežimams leiteres, 
vogelius, grėblius, spragilus ir visokį kitokį inventorių. Daugiausia tų padargų prisireikdavo 
moterims namų ūkyje. Liepinės geldos vaikams prausti, dėželės kruopoms ir miltams laikyti, 
druskinės, kočėlai ir piestos, verpimo rateliai, audimo staklės ir t. t. na, žinoma, ir klumpės, tas 
svarbiausias anų laikų apavas...Šie namų gamybos dirbiniai buvo grubaus, bet tvirto, neretai 
įmantriais raštais dabinto darbo. Kiekviena moteris mokėjo verpti, austi, numegsti savo šeimynai 
kojines ar pirštines, o taip pat šį bei tą pasiūti... 
 
 VITTMOSERIO  IR  VIŽANSKIO  MAŠINŲ  FABRIKAI 
 
 19 a. antroje pusėje turtingesni Vilkaviškio apskrities dvarai apsirūpino 
lokomobiliais, sukamosiomis Lanco arba Wolfo firmų kuliamosiomis, kita lauko dirbimo 
technika. Arkliniai rosverkiai (maniežai), prie jų kuliamosios bei auselinės mašinos atsirado ko 
ne kiekviename 12 – 15 margų ūkyje. Tos mašinos neretai gesdavo, o gedimus dažnai nei dvarų, 
nei miestelio kalviai nesugebėdavo pašalinti. Tuo metu į Virbalį iš Vokietijos atsikėlė turtingas 
vokietys, inžinierius Walter Wittmoser. Rytinėje miestelio dalyje jis nusipirko trimargį žemės, 
kuriame pasistatė mūrinį dviaukštį namelį ir pastatą, kuris virto mašinų remonto fabriku. 
Pradžioje ten buvo kalvė ir dvejos staklės šaltkalvių darbams, kelios gręžimo staklės. 
Apsirūpinęs kuliamųjų mašinų bei lokomobilių atsarginėmis dalimis, Valteris įgijo nemažą 
klijantūrą. Jam dirbo keli atsivežti iš Vokietijos šaltkalviai ir kokie 10 jo paties apmokintų 
Virbalio jaunuolių.  
 1908 m. Wittmoseris pasistatė prie fabriko špižiaus liejyklą, kurioje ėmė liedinti 
įvairias mašinų detalias, pagamindavo maniežus ir kuliamąsias su savo firmine „Wittmoser, 
Wirballen“ marke. 20 colių kuliamąją mašinėlę su pelų atskyrimo sietu, kainuojančią valdiškai 
50 -60 rublių, jis parduodavo už dvigubą kainą ir greit prasigyveno tiek, kad jau 1913 m. įkūrė 
kitą tokį fabriką Vilkaviškyje.  
 1911 m. Virbalyje atsirado Wittmoseriui konkurentas, inžinierius žydas Vižanskis. 
Šis fabrikui įrengti pastatė didelį triaukštį mūrinį pastatą, pradėjo vidaus rengimo darbus ir jau 
ėmė prekiauti kai kuriomis mašinomis, atvežtomis iš Vokietijos. Tačiau 1914 m. liepos 
pabaigoje užklupęs karas privertė tuos darbus nutraukti. O po karo, jau 1924 m. tame pastate 
buvo įrengtas vienas didžiausių Suvalkijoje malūnas. 1944 m. spalio 17 d., traukdamiesi 
vokiečiai kartu su gražiąja Virbalio bažnyčia susprogdino ir Wittmoserio mašinų fabriką, ir didįjį 
Vižanskio malūną. (stovėjo dabartinės Maironio gatvės vidury, dešinėje pusėje)  
 
 
 VIRBALIO  VALDŽIA 
 
 Turėdamas Magdeburgo teises, Virbalis tvarkėsi pagal Pavyslio gubernijose 
veikusį vadinamą Napoleono kodeksą, dar kitaip vadinamą „carstvo Polkoje“. Miestelio valdžia 
buvo pavaldi Vilkaviškio apskrities viršininkui, kurį skirdavo Suvalkų gubernatorius, o tas, savo 
ruoštu, buvo generalgubernatoriaus dispozicijoje. Generalgubernatorių skyrė jau pats caras.  
 Iki 1915 m., kai Virbalį antrąkart užėmė vokiečiai, miestelio burmistru buvo lenkas 
Adolfas Sofjanovskis, kuris į šias pareigas pateko tik todėl, kad buvo ne katalikas, bet 
reformatas. Jis buvo ramus, kultūringas ir taktiškas žmogus, aukšto ūgio, smaila, žilstelėjusia 
barzdele, pailgo veido, mėlynų akių. Žmona – kultūringa lenkė, du sūnūs – studentai, kokių 10 
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metų mergytę ir jauniausią, su manimi vienmetį sūnų. Namuose kalbėjosi tik lenkiškai ir, kiek 
supratau iš savo bendramačio, labai nemėgo rusų.  
 Pagal mano tėvo pasakojimus, prieš Sofjanovskį Virbalio burmistru buvo kitas 
lenkas, geras administratorius Guižinskis.  
 Prie burmistro buvo trijų „lovininkų“ tarybakurią rinkti turėjo teisę tie gaspadoriai, 
kurie turėjo bent akmenuką žemės. Visi kiti rinkimų teisės neturėjo. Prieškarinėj taryboj buvo 
išrinkti katalikas Vincas Kazlauskas, save laikęs lenku (Kozlovskiu), protestantas Augustas 
Preisas (Preiss), ir žydas Chaimas Friedlenderis. Burmistro administracinius patvarkymus 
„lovininkai“ turėjo teisę tvirtinti arba ne.  
 Prie burmistro buvo nuolatinis sekretorius. Tuo metu tai buvo Jonas Luišys 
(nemažas girtuoklis), kasininko pareigas ėjo Frizas Rėdeis. Kieme stovėjusio kalėjimo sargas 
kartu buvo ir valdžios pastato sargu. Oficiali kalba buvo rusų, kurią žinojo ne kiekvienas miesto 
gyventojas.  Aplink miestelį supančios rikavonės, bendrosios ganyklos – vigainės, Virbalgirio 
giraitė ir prie jos esanti 20 margų žemė buvo skirti bendram miestiečių naudojimui. Bendros 
žemės ir Virbalgirio priežiūrai gaspadoriai turėjo išsirinkę trijų asmenų komitetą, į kurį įėjo 
vokietys Vymeris, žydas Sokolskis ir lietuvis, mano tėvas, Maksimilijonas Zabielavičius. Tačiau 
jų balsas valdžioje buvo menkas dėl bendro tarpusavio nesutarimo.  
 Tvarkai miesto laukuose prižiūrėti ir saugoti nuo aplinkinių kaimų gyvulių, ežių 
perkėlinėjimo arba išardymo, buvo dar kitas komitetas, į kurį įėjo mūsų kaimynas Hufas, 
Gailevičius ir Podolskis.  
 Burmistro kanceliarija dar išlaikė savotišką „gandonešį“, kurio pareigas atlikinėjo 
mažutis, simpatiškas, beraštis seneliukas Norelis. Laiks nuo laiko, pasikabinęs ant pilvo būgnelį, 
rėkdavo garsiai apie visiems privalomus miesto valdžios patvarkymus.  
 Miestelis turėjo ir savo pempininką, kuris nuo spalio 15 d. iki balandžio pradžios, 
eidamas su kopėčaitėmis nuo stulpo prie stulpo, vakarais uždegdavo, rytais gesindavo žibalines 
liktarnas. Tokių ubagiškų šviestuvų abiejų centrinių gatvių skersgatvių kampuose būdavo apie 
20. 1910 m. miesto valdžia centrinėje gatvėje ant aukštų stulpų pakabino mechaniškai 
pakeliamas ir nuleidžiamas 6 ryškiai švietusias pirmąsias elektrines lempas. Tokio apšvietimo 
tada dar neturėjo joks kitas aplinkinis miestas. Tos šešios lempos švietė taip, kad buvo įžiūrimos 
iki Gižų.  
 
 
 VIRBALIO  PAŠTAS 
 
 Visoje apskrityje paštą turėjo tik Vilkaviškis. Nuo 19 a. pradžios atidarytas paštas 
Virbalyje ir Vištytyje. Ir tik amžiaus pabaigoje – Kybartuose bei Pilviškiuose. 
 20 a. pradžioje raštingų žmonių miestelyje buvo nedaug. Paprasta atvirutė su pašto 
ženklu kainavo 4 kapeikas, vokas su ženklu – 7 kapeikas, o vokas į užsienį – 14 kapeikų. Tais 
laikais tai buvo nemaži pinigai. Susirašinėjimas su išvykusiais į užsienį giminaičiais buvo retas 
įvykis, sukeldavęs ir kaimynų , ir kitų miestiečių didelį susidomėjimą. Sueidavo tada pas gavusį 
laišką sužinoti, kas dedasi kitame svieto gale. Nauja žinia greitai pasklisdavo ne tik po miestelį, 
bet ir po parapiją.  
 Paštas atkeliaudavo ir iškeliaudavo specialiose karietose su uniformuotais ir 
ginkluotais vežikais bei palydovais. Vienas jų sėdėdavo priešakinėje aukštoje sėdynėje ir 
artėdamas prie miesto, imdavo garsiai žalvarine triūba. Paštininkai gabendavo ir siuntinius, 
pinigus ir valdiškus popierius. Pašte dirbti galėjo tik vyrai. Prisimenu, prieš buvusios klebonijos 
vartus, švariame Ciprisevičių name įrengtą paštą ir kresną, tamsaus gymio pašto viršininką – 
rusą, o taip pat pašto darbuotoją – aukštą, gražų, jauną vyrą Kemerzūną, kuris su laiškanešiu 
Stasiu Jasulaičiu buvo geriausi bažnyčios giedriai. Ir pašto viršininkas, ir Kemerzūnas 1908 m., 
vienas po kito, slapta palikę savo kūdas ir negražias žmonas, su kitom movė į Eitkūnus ir 
išbildėjo į Ameriką su visais pašo pinigais.  
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 1911 m. nuo Kybartų iki Virbalio pašto buvo atvesta vienos vielos telefono linija ir 
Virbalio paštas jau galėjo Morzės abėcėle išsiuntinėti telegramas. Daugiavieles telefono linijos 
nuo Eitkūnų per Virbalį, Vilkaviškį, Marijampolę, Suvalkus ir link Kauno nuo 1915 m. vidurio 
pradėjo nutiesinėti vokiečių karinė valdžia. 
 
 
 VIRBALIO  PARAPIJA  IR  BAŽNYČIA 
 
 1543 m., įkuriant Virbalį, karaliaus Zigmundo Augusto laikais, (senuose raštuose 
Vieržbolovo) buvo įkurta ir Virbalio parapija, trečioji Suvalkijoje po Zapyškio ir Augustavo. 
Pagal išlikusius parapijos archyvus ir senų žmonių pasakojimus, pirmoji medinė bažnyčia buvo 
pastatyta šalia centrinės gatvės, prieš dabartinį pašto pastatą, dabartinio miesto parko viduryje. 
Virbalio kapai buvo ten pat, kur ir dabar, tik jų plotas trigubai mažesnis.  
 Nelikę tikslesnių žinių, kada ta bažnyčia sudegė. Tik iš vargonininko teko girdėti, 
kad ji išstovėjusi virš 100 metų. Vėliau kitoje vietoje pastatyta mūrinė bažnyčia iš Virbalyje 
degtų plytų. Ji buvo renesanso stiliaus, gražiai išpuošta tiek viduje, tiek iš išorės, su dviem 
aukštais bokštais. 19 a. paskutiniame dešimtmetyje ją smarkiai apgadino iš Vilkaviškio atkeltas 
klebonas Juozas Siaurusevičius. Nenorėdamas kad smarkiai išaugę Kybartai, - pelninga parapijos 
dalis – turėtų savo parapiją ir bažnyčią, kurios atsiradimui jis darė kliūčių, sugalvojo praplėsti 
esamą. Praplatino jos šonus pietinėje pusėje, pridurdamas nemažą šv. Jurgio koplyčią, per du 
piliorius pratęsė bažnyčią ir į rytus. Taip bažnyčia neteko savo pirmykščio grožio. Mano tėvas, o 
ir kiti seni žmonės dažnai bumbėdavo dėl vidinių sienų ir lubų freskų bei stovylų (statulų) 
sugadinimo. Šiaurinėje pusėje bažnyčios siena ištisai ribojosi su gatve ir apie bažnyčią neliko 
jokio šventoriaus. Tačiau Siaurusaitis iš miesto valdžios vargais negalais išsikovojo apie 20 arų 
žemės prie rytinio šono, tą sklypą aptvėrė betonine plytų siena, o šventorius tapo reikalingas tik 
didelių atlaidų dienomis. Tai buvo nepaprasto godumo žmogus. Ir nepasakyčiau, kad kvailas. 
Savo šykštumu jis garsėjo tarp kitų kunigų, kurie nenoriai Virbaly lankėsi atlaidų metu. Pas jį 
nenorėjo keltis ir jauni vikarai, kurių, beje, nepageidavo ir pats klebonas. Jis bevelijo vienas 
plūktis ir krautis turtelį, o po jo mirties tą turtą paveldėję jo įpėdiniai nepasistengė net kuklaus 
antkapio pastatyti.  
 Iki penkmečio 1862 -63 metų, Virbalio parapija, kartu su dominykonų vienuolynu, 
įsikūrusiu prie bažnyčios, valdė nemažus žemės plotus. Jai priklausė Raudondvaris, Podvarko ir 
Vaišvilų dvarai, po valaką visuose trijuose miesto laukuose. Po penkmečio caro valdžia parapijai 
paliko tik kelis bendro 10 margų ploto daržus prie Vigainių, į šiaurę nuo Narbūdiškių. Gi 
prarasčių Siaurusaitį Seirijų vyskupas Antanas Karosas (Antonijus Eppus) nepasistengė pakelti 
net iki dekano rango.  
 Iš savo senelės, protingos ir apsišvietusios tais laikais moteriškės, vaikystėje šį tą 
sužinojau apie seniau parapijai vadovavusius klebonus Šipailą ir Varanką. Sako kad abu su 
parapijiečiais buvo ganėtinai nevalyvai grubūs ir brutalūs. Per išpažintis užkraudavo dideles 
pakūtas (atgailas) ir už menkiausią nieką; prieš pamaldas pasmerktuosius versdavo gulėti 
„kryžium“ ne tik bažnyčios viduje, bet ir lauke prie durų. O ypatingus „neklaužadas“ ir 
neįtikusius klebonui bažnyčios špitolninkai (prieglaudos gyventojai) nutverdavo ir nutempę į 
turgavietę „ant teismo“ .Nutraukę kelnes, pačiam Varankai skaičiuojant, ant ąžuolinio suolo 
įpildavo porciją – 16 bizūnų. Nuo tada dar ir dabar senesnis virbalietis žino posakį „ar nenori 
šešiolikos?“ 
 Kita bausmių rūšis buvo baudžiavos atlikimas parapijos valdose. Tačiau ilgiausiai 
užsiliko grynai moralinio pobūdžio teroras – neduoti išrišimo, iškeikti per pamokslą, nesutikimas 
duoti šliūbo, draudimas mirusiojo karstą nešti per kapinių vartus, jį perkeliant per tvorą ties kapų 
nešventa vieta. Ir jei mirusiojo artimieji neturėjo „auksinio raktelio“ kapų vartams atidaryti, per 
tvorą ir keldavo.  
 Virbalio bažnyčios viduje buvo slapti požemiai, kuriuose laidojo buvusio 
vienuolyno labiau pasižymėjusius vienuolius, parapijos kunigus. 1944 m. spalio 18 d. 



33 
 

besitraukiantiems vokiečiams susprogdinus 300 metų stovėjusią bažnyčią, taip ir liko 
neišaiškintos visos tų požemių paslaptys.  
 Po eilės visokių sukrėtimų, apkarpiusių parapijos valdžios galybę, išliko pati 
gausiausia klebonų globėjų ir užtarytojų „gvardija“, kurią sudarė senos ir jaunesnės davatkos, 
„profesionalūs“ ar priverstiniai ubagai ir kitokie klebonijos įnamiai. Ne tiek fiziniai, kiek 
protiniai luošiai padėdavo klebonams terorizuoti bažnyčios valdžiai nepasiduodančius , į ateizmą 
linkusius parapijiečius, tokius kaip Daugėlaičių Juozas Vabalas, gydytojas Ignas Junevičius, 
vaistininkas Bulovskis ir ypatingai – Šikšnių dvaro savininkas Mauricijus Gromodskis, buvęs 
pirmasis Lietuvos metereologas.  
 
 
 VIRBALIO  ORIGINALAI 
 
 Visumoj Virbalio liaudis, susidedanti iš įvairių nacijų bei tikėjimų, sugyveno , 
palyginti, taikiai ir buvo, sakyčiau, net tolerantiškesni vieni kitiems negu kai kuriose Europos 
išsivysčiusiose šalyse. Džiaugsmo buvo ne per daugiausia, bet rūpesčiai ir bėdos juos dažnai 
suartindavo. Nebūdavo girdėti, kad lietuvis džiaugtųsi žydo nelaime, vokiečio ar net čigono; arba 
atvirkščiai. Ši virbaliečiams būdinga tolerancija, turbūt, ir turėjo didžiausios įtakos, kad čia 
atsidangindavo visokie kitur nepritapę ir vietos neradę pakeleiviai. Gal kiek daugiau lietuviai 
mėgdavo gnybtelėti kitiems, tačiau ne ypatingai skaudžiai. Labiausiai patys save išjuokdavo ir 
pasityčiodavo žydai. Jie turėjo savybę – nekęsti savųjų su fiziniais ir psichiniais trūkumais, kurių 
jų tarpe kažkodėl pasitaikydavo dažniau. Tokiems jie tuoj prilipindavo pravardes. Mažą, kuprotą 
žydelį kitaip ir nevadino Virbalyje, kaip Leibi Kuprys, nuparkusį žyduką – Šiki parch, senąjį 
girtuoklį Jankelį – Jankel pijak, o šlubą Joškį – Joški koliako ir t. t. Ir niekad nepraleisdavo 
progos iš tokių viešai pasišaipyti. Buvo toks iš pažiūros normalus žydukas Pracherkrūgas, kurį 
patys žydai praminė „Stinki“. Pakakdavo tik šūktelėti pravardę, ir žydukas pamėlęs, apsiputojęs 
puldavo paskui. Kitų tautybių žmonės turėdavo mažiau pravardžių, gal ne tokios užgaulios 
būdavo, kad jomis pavadinti nei taip baisiai krimtosi, nei reagavo.  
 Tie pravardžiavimai buvo savotiška pramoga miesto vaikėzams. Pamatę einant 
apiplyšusį, barzdotą senį Ramanauską, imdavo šaukti „Utų gauy“; tas atsisukęs gąsdindavo 
lazda. Už jį piktesnis buvo vokietys Cepteris, pramintas Lapsynu. Už sodominį nusikaltimą jam 
prilipino „Lapsyn, Lapsyn, padaryk šuniuką“. Tada vaikėzams jau tekdavo nešti kudašių...Dar 
buvo toks visai normalus Petrauskas, kažkodėl pramintas baltuoju karalium, Maknavičių už 
perdėtą dievotumą praminė Dievulėliu, vieną stambiausių ir šykščiausių gaspadorių Joną 
Šidlauską, kuris savo arklius svetimuose dobiluose ganydamas, kalbėdavo rožančių, praminė 
Rožančium, o garbanotą senį Dlugauską – Baronu. Aišku, jis nepyko.  
 Dabartinių Maknavičių protėvis, 19 a. vidury atsikėlęs į miestą, netoli kelio į 
Nevadolę įsigijo margą žemės ir ten išsikasė „žemutę“ (žeminę), kur ir gyveno su žmona ir 
trimis vaikais – Juozu, Jonu ir Kaziu. Taip Virbalyje gyveno tik jie vieni. Be galo darbštus ir 
taupus Maknavičius perdavė šias savybes savo vaikams. Vyriausias Juozas dar jaunas gavo 
išvaržą, su kuria taip ir pragyveno savo netrumpą amželį. Be to, dar vaikystėje įsisuko jam į ausis 
TBC, nuo ko jis liko kurčias, su amžinai pūliuojančiomis ausimis. Iš tėvo gavęs margą žemės, 
prie Paviržupės iš molio susikrėtė sau lūšnelę, kuri nuo žeminės skyrėsi tik tuo, kad buvo virš 
žemės, o ne po žeme. Už jo ištekėjo jau dukrą auginanti negraži, rėksnė merga. Taip ir gyveno, 
misdami, kas užaugo jų žemės lopinėlyje, sriubą užgardindami ožkos pienu, retkarčiais sau 
leisdami po kiaušiuką suvalgyti, atlikusį nuo turgaus. Kas antri metai užsiaugindavo po paršiuką, 
o jų molinėje trobelėje visada labai dvokdavo. Tai buvo bene vargingiausi Virbalio laukų 
gyventojai. Kiti varguoliai turėjo bent šiek tiek didesnes trobeles, nors irgi molines, su didesniais 
langeliais ir nubaltintom sienom, keliomis obelaitėmis ir vyšnaitėmis sode ir ne tokiais 
apdriskusiais ir eilę metų gerai nenusipraususiais žmogeliais.  
 Tokių nedidelių 0,5 – 2 margų žemės lopinėlių daugiausia buvo Virbalio laukų 
pietinėje pusėje, Lopetos, Mačiulio, Šiaučiūno, Karaškos, Šiurkaus, Širvio, Tilviko. Po 5 margus 
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turėję Karaška ir pamiškės Šiurkus, jau galėjo laikyti po arklį, kai kiti vos išsiganydavo po 
karvutę. Tai buvo miestelio proletariatas, kurie negalėdami išsimaitinti iš savo žemės, vertėsi dar 
ir pašaliniais uždarbiais. Ir vis tiek jie gyveno dar šiek tiek geriau negu Virbalio liuosininkai. Tie 
jau buvo vargšų vargšai. Vargu ar visoje Suvalkijoje buvo tiek bežemių ir neturtėlių, kaip anų 
laikų Virbalyje.  `     
       
       
       
  VIRBALIS  PER II PASAULINĮ  KARĄ 
 
 1943 metais Virbaliui sukako 400 metų, tik šią sukaktį nebuvo kam atšvęsti. 
Rudens vakarais tyliai malkaudamas Virbalgirio giraitėje, aiškiai girdėdavau dundėjimus 
rytuose. Rezonuodavo už 3 – 4 šimtų kilometrų vykstančių mūšių banga Paviržupės upelio 
slėnyje Tada jau vokiečiai nujautė savo pražūtį. Tais metais, liepos pradžioje, Kybeikiuose 
Ulevičiui nudėjus 4 vokiečių tūzus, prieš vietos gyventojus nebuvo imtasi masinių represijų, 
kurių lietuviai laukė su nerimu ir baime. Jei tai būtų įvykę prieš metus, nėra abejonių, kad keletas 
šimtų nekaltų aukų būtų papildę Virbalio vigainių masinio žudymo vietą.  
 Rugpjūčio 1 d. rusų frontas jau buvo prie miestelio Tą pačią dieną 15 val. pradėjo 
degti Dambrausko kluonas, o kadangi pūtė gan stiprus šiaurės rytų vėjas, per 2 valandas gaisras 
apėmė didesnę pusę miestelio, kurio dalis namų buvo moliniai, stogai dengti šiaudais. Gaisras 
tęsėsi kelias dienas, po kurių 80 % miestelio pastatų buvo pavirtę pelenais.  
 Spalio 17 d. rusai pralaužė vokiečių „ostwall“- rytų pylimą, kurio įrengimui buvo 
sutelkta 1,5 milijono žmonių. Besitraukdami vokiečiai susprogdino senąją, renesanso stiliaus 
Virbalio bažnyčią, didyjį malūną, žemės ūkio mašinų remonto fabriką, Virbalio geležinkelio 
stotį. Tuo metu su keliais šimtais miestelio ir apylinkės išvarytais žmonėmis dirbau prie 
Sakalupio kelio taisymo ir aiškiai girdėjau tuos sprogdinimus. Bažnyčios sprogdinimui vokiečiai 
rengėsi visą savaitę. Pradžioje išardė ir išvežė vargonus. Prie sienų ir piliorių pritaisė dėžutes su 
sprogmenimis. Tai matė kelios davatkėlės, nuėję pasimelsti ir gandus tuoj išnešiojo po miestelį.  
 Gyventojų naikinimas prasidėjo nuo pirmų karo dienų. Jau iki rugsėjo vokiečiai 
sunaikino apie 2000 gyventojų. Tai didžiausia katastrofa Virbalio istorijoje. Per 400 metų buvę 
mieste ir gaisrų, ir maro epidemijų, ir badmečių, bet po šių nelaimių miestelis greitai atsigauda
 vo. 
 
      
 APIE  MIESTELIO  GYVENTOJUS,  JŲ  PAVARDŽIŲ  KILMĘ  IR  
TAUTINIUS   YPATUMUS 
 
       
 Mano senelė, Julija Zabielavičienė, gimusi 1831 metais, raštinga ir išsilavinusi 
moteris, kas buvo reta tais laikais, žinojo pirmųjų atsikėlusių Virbalin gyventojų pavardes. 
Tarnaudamas klapčiuku bažnyčioje, aš dažnai pavartydavau metrikų knygas, sudėtas archyve. 
Buvau pasikapstęs iki 16-to amžiaus. Ten rasdavau ir senelės minėtas pavardes. Radau žinių, kad 
pirmų gyventojų skaičių vėliau papildė atvykę iš Vilnijos ir dalinai iš buvusios Prūsų žemės. 
Raganaičiai, Pliuškaičiai, Butkeraičiai – tai prūsų žmonės.  
Yra žinių, kad žydai miestelyje apsigyveno jau 16-to šimtmečio viduryje. Jie atėjo iš vakarų 
Vokietijos. Miestelis prie vieškelio, einančio nuo Vilniaus, Kauno į Karaliaučių,  greit tapo 
svarbiu prekybos mazgu. Prekiautojams Virbalis vienas iš sustojimo punktų, jame buvo įrengta 
gan dideli sandėliai.  
 Iki 1831 metų čia gyvenę žydai pavardžių neturėjo, buvo vadinami vardais ir 
pravardėmis. Taip jie vadinosi iki I-mo pas. karo. Tik 1831metais caro valdžiai įvedus privalomą 
registraciją, žydai turėjo pasirinkti pavardes. Atsirado Veržbalovskiai (nuo lenkiško miesto 
pavadinimo), Vladislavskiai, Vistanskiai, Marijanpolskiai ir kiti. Beveik visi jie buvo 
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prekybininkai. Stambiausi iš jų – Uliamperlis, Kaganovičius, javų pirkliai Sokolskiai, arklių 
kupčiai broliai Chaimai- Iceliai. Buvo mieste ir mažų krautuvyčių, prekiaujančių mažmožiais, ir 
stambių parduotuvių. Iki I-mo pas. karo iš 3.300Virbalio gyventojų 1.200 buvo žydai. Nuo 19 a. 
kai kurie turtingesni žydai ėmė supirkinėti miesto žemes. Sokolskis nupirko 70 margų 
Raudondvario žemės. Tai buvo stambiausias žemvaldys. Kitą 70 margų nupirko Chaim – Icelis 
Chaitovičius iš bankrutavusio arklių pirklio Navicko. Nemažai žemės turėjo Jankelis, Lindė 
Skudskis, kiti. Žydai. Patys jie nei savo ūkiuose, nei laukuose nedirbdavo, samdė darbininkus. 
Dar gyvas senasis Jakštys, visą laiką buvęs žydų bernu.  
 Tačiau buvo ir žydų biednuomenė. Dauguma jų vertėsi ubagaudami ir 
apkeliaudavo ko ne visus Suvalkijos miestelius ir kaimus.  
 Iki pirmo pas. karo Virbaly buvo 7 žydai „dročkininkai“, kurie sukrypusiomis 
karietomis, iš kareivių nupirktais senais išbrokuotais kuinais vežiodavo keleivius nuo Virbalio į 
Kybartus ir atgal už 3,5 kapeikos. Tarp tų 7-nių buvo įsimaišęs ir vienas vokietys – Titas.  
 Virbalio, kaip ir kitų Lietuvos miestelių, žydai sudarė atskirą bendruomenę. 
Švęsdavo šeštadienius, tada visi jų kromeliai būdavo uždaryti. Žydai vyrai eidavo į „škalą“, 
apsirėdę ilgais juodais žiponais su paduškėle (pagalvėle) po pažastim. Ten garsiai 
barachatinuodavo (skaitė maldas). Iš tų jų maldos namų visada girdėjosi garsus alasas. Tarp jų 
buvo rabinas, labai jų gerbiamas, barzdotas, juodai apsitaisęs, rimtos povyzos vyras, kuris 
sprendė visus žydų ginčus. Nei į teismus, nei į policiją su tarpusavio ginčais jie nesikreipdavo 
Viską išspręsdavo rabinas. Dviem žydams susivaidijus ir nesusitarus, labiau nuskriaustą 
vadindavo „kum barabi“. Kai kada rabinas spręsdavo žydų ir kitataučių ginčus. Mano tėvas 
Maksimilijonas, žydų vadinamas Maksu, gerai sugyveno su žydais, ne kartą buvo pas rabiną 
nuvykęs, susiginčijęs su Linde Jankeliu. Matyt, jis rabino teisingumu pasitikėjo. Mirus turtingam 
žydui, rabinas su senų žydų taryba tą turtą dalindavo. Dažnai pusė to turto atitekdavo žydų 
bendruomenės reikalams.  
 Rabinas turėjo du pavaduotojus – pusrabinius, kurie atlikdavo žydukų 
apipjaustymus, tuokdavo jaunavedžius, pjaudavo „košer“ gyvulius specialioje skerdykloje. Ne 
pusrabinio specialiu peiliu papjautos vištos žydas neturėjo teisės valgyti. 
 Kartais fanatiškesni lietuviai žydelius apstumdydavo ir pajuokdavo, nors apie žydų 
pagromus nėra tekę girdėti. Nakčiai žydai užštanguodavo langus bei duris (dėdavo grotas). Šitą 
paprotį jie atsivežė iš Vokietijos, kur jiems rengiamos skerdynės, sako, būdavo dažnai. Mes, 
vaikai, kartu su bernais mėgdavom žydukus paerzinti. Tai varną didžiąją naktį į škalą 
įleisdavom, tai duris kuolu užremdavom, tai gatvėje pravardžiuodavom. Atsimenu, kartą nuo 
mokytojo ir tėvo pylos, kad perbraukiau žydukui per zūbus (lūpas) lašiniais. O šiaip kokios nors 
įgimtos neapykantos žydams lietuviai neturėjo, ir žydo žodžiu lietuviai daugiau pasitikėjo negu 
kataliko.  
 
   * 
 Vokiečiai į Virbalį atsibeldė 18 a. pabaigoje. Nuo 1782 iki 1813 metų Sūduva 
priklausė Prūsijai, o jos administracinis centras buvo Gumbinė. Sako, kad jie atvažiavo, 
pasikinkę jaučius ir karves. Iš prūsų valdžios gavo daugiausia konfiskuotos žemės. Virbaly buvo 
didžiausia Sūduvoj vokiečių parapija. Salsburgiškos jų pavardės dažniausiai baigdavosi „er“: 
Wiemer, Hepner, Lekner, Liotermoser, Bresmeiser, Rechenberger, Šumacher. Prie jų dar 
prisidėjo kitos – Švabe, Haak, Achenbach, Riegel, Graal ir kiti. Visi jie buvo liuteronų tikėjimo 
ir su katalikais lietuviais niekad nesutapo. Tiek vieni, tiek kiti, savo dvasininkų kurstomi, buvo 
kupini fanatizmo, ir geri kaimyniški santykiai tarp jų – buvo retenybė. Ypač aršūs buvo lietuviai, 
todėl dalis lietuvių liuteronų, - Pliuskaičiai, Ramonaičiai, Butkeraičiai, Derveliai, kunigų išstumti 
iš katalikų, glaudėsi prie liuteronų vokiečių ir nutautėjo. Nors tokiems liuteronų bažnyčioje 
pamaldos buvo laikomos lietuvių kalba, ir jie save laikė lietuviais, katalikai juos vadino prūsais 
ir niekino labiau negu žydus. Ta netolerancija kitatikiams , kvailas fanatizmas padarė tautai 
daugiau žalos, negu karai. Tą ypač pajutau vėliau, jau dirbdamas agronomu Klaipėdos krašte 
(1930 – 39). 
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 Katalikui vesti ar ištekėti už liuterono buvo smerkiama kaip nusikaltimas. Tokiems 
kunigai viešai iš sakyklų paskelbdavo nuosprendį, jis tapdavo atstumtuoju, „prūsu“. 
Virbalioklebonas Siaurusaitis gerai sugyveno su žydų rabinu, bet su pastorium Mačiulskiu buvo 
mirtini neprieteliai. Vokiečiai taip pat stengėsi išlaikyti tautiškumą. Praėjusio šimtmečio 
pradžioje Virbalyje kunigavęs pastorius Saksas buvo germanizavimo pavyzdys, labai sustiprinęs 
vokiečių bendruomenę.  
 Vokiečiai ne vien ūkininkavo, bet nemažai jų tarpe buvo ir amatininkų. Broliai 
Haakai (vadinami Okais) abiejuose Virbalio galuoseturėjo po vėjinį malūną; Jahnas ir jo sūnus 
buvo statindirbiai , vadinami benboriais; Achenbachas ir Kropas – kalviai; Hincai ir Veisai – 
račiai; Gildė – siuvėjas, Šefleris – karčiaunykas. Tarp vokiečių nebuvo kumečių ar bernų. 
Aplamai biednuomenės jų tarpe buvo žymiai mažiau negu tarp lietuvių  
 Prasidėjus I-ajam pas. karui, jau 1915 metų vasario vidury, vokiečiams užėmus 
Virbalį, vietiniai vokiečiai tuoj užėmė valdymo postus. Mokyklos mokytojais buvo paskirti 
Cygleris ( iš Kybartų) ir Šileris(iš Kybeikių), o mokėjusi vokiečių kalbą Stasė Navickaitė, taip 
pat pasidarė mokytoja. Mokykloje buvo mokoma vokiečių kalba. 
  Nors 1918 m. vokiečiai pralaimėjo, bet jų idėja „drang nach Osten“ liko gyva. 
Pagal jų planus, vietiniai vokiečiai turėjo išlaikyti gryną vokiškumą. 1924 m. Kybartuose 
pastatyta vokiečių citadelė „mittelšchule“, kur mokiniai ir mokytojai buvo tik vokiečiai. 
Mokiniai buvo mokomi vokiško šovinizmo dvasia: aukštino, kas vokiška, niekino, kas lietuviška. 
Kai 1935 m. į Virbalio evangelikų parapiją buvo atsiųstas kunigas Vymeris, baigęs Kauno 
universiteto teologijos fakulteto evangelikų skyrių, prieš jį sukilo visi parapijos vokiečiai, 
bažnyčioje apmušė, ir šis po 2 mėnesių kovos su fanatikais turėjo išsinešdinti. Į jo vietą atsiuntė 
pastorių – Vokietijos pilietį, mokslus baigusį taip pat Vokietijoje.  
 1941 m. pradžioje visi vokiečiai išvyko į Vokietiją. Tų pačių pabaigoje, okupavę 
Lietuvą, ėmė grįžti. Masinis jų grįžimas prasidėjo 1942 m. pradžioje. Bet tai buvo jau ne tie 
vokiečiai. Buvę mano kaimynai, mano mokyklos suolo draugai Olis, Gralis, Hepneris ir kiti, 
eidami pro šalį, nesisveikindavo ir neatsakydavo į pasveikinimą. Visi vyrai buvo „S. A“. nariai, 
šeštadienio bei sekmadienio popietėmis rudomis uniformomis , komanduojami jefreitoriaus Otto 
Gerhardo, marširuodavo po vigaines, traukdami maršą Su lietuviais elgėsi įžūliai, o save laikė 
„herrenvolk“ atstovais. Įžūliausi buvo Hepner Josef ir Otto Gerhardas, kurie net į savo ūkius 
negrįžo. Pirmasis užėmė buvusį Filipovskio ūkį su sodu, o antrasis – Skuckio ūkį. Kiti – kitų 
sušaudytų žydų namus ir ūkius. 1944 m. liepą visi vokiečiai iš Virbalio išsinešdino galutinai.  
 Nors lietuviai iš prigimties buvo tolerantiško būdo ir su vokiečiais sugyveno, bet 
neypatingai juos gerbė, ir progai pasitaikius, pasišaipydavo. Apie juos buvo kuriama satyrinės 
dainuškos, anekdotai. Prisimenu vieną tokią: „Gižų melnyks pasikorė, velniai cypė, ūžė ore, nuo 
Berlyno lig Virbaliaus susirinko ant to baliaus“. Prisimenu, kad vokiečiai tikėdavo visokiais 
burtais ir raganavimais. Kur jie gyveno ant kryžkelės rasdavai pribarstytų žąsų plunksnų kotų, 
tikėjo nužiūrėjimais, pranašystėmis. Mokytesni skaitydami Šventą raštą, nagrinėjo apokalipsį – 
Jono apreiškimus, kur be pamišėliškų svaičiojimų nieko negali suprasti.  
 Vokiečiai buvo neblogi darbininkai ir gana geri gaspadoriai, tačiau riboto akiračio 
ir labai prastai nusimanė politikoje. Mokykloje vokietukai buvo gabumais menkesni už lietuvius 
ar žydus. Bent mane ar Simą Guziką niekas neaplenkdavo. 
   
   * 
 20 –to šimtmečio pradžioje Virbalyje gyveno keletas lenkų šeimų ir nemažai 
puslankių. Mano amžiaus vaikų dauguma mokėjo lenkiškai. Mokėjo lenkiškai ir žydeliai, kurie 
aptarnaudavo lenkams priklausiusius dvarus. Gryni lenkai buvo nusigyvenęs dvarininkėlis 
Cibulskis su trimis seserimis, senomis panelėmis, šunadvokatėlis Neviadomskis, rašinėjęs 
„sprosbas“(prašymus) už 5 kapeikas, antkapių meistras Dževickis ir gydytojas Ignacas 
Junevičius. Pastarasis buvo geras akušerijos specialistas, doras ir blaiviai mąstantis žmogus. Jį 
visi gerbė, kaip kultūrigą, tolerantišką, geros širdies, niekad neatsisakiusį vykti pas ligonį. Buvo 
netikintis. Junevičius išgelbėjo ne vienam gyvybę ir daugeliui sumažino kančias. 1941 m. 
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likusios gyvos žydų moterys eidavo pas jį gydytis, pasiguosti ar tiesiog pavalgyti. Tada jau 
daktaras buvo bejėgis. Vokiečių statytinis burmistras Viktoras Navickas, kraugerys ir žudikas, 
pirmiausia atėmė iš Junovičiaus telefoną, radijo imtuvą ir pagrasino išvežti į vigaines, draudė 
išvykti iš namų. Jis mirė 1947 metais Vilkaviškyje. 
 
 PASKUTINIS  VIRBALIO  ŽYDELIS 
 
 Nuo ankstyvos vaikystės prisimenu aklą, barzdotą žydelį, kuris lazda žemę 
čiupinėdamas, eidavo iš gatvės į gatvę, nuo namo prie namo. Lėtai, atsargiai, lazdos galu visas 
pakelias. Tik jam vienam suprantami aplinkiniai garsai nurodydavo vietovę. Neapsirikdavo nei 
gatve, nei namu ne tik Virbalyje, bet ir Kybartuose, Vilkaviškyje ar Naumiestyje. Jo veido 
išraiška būdavo visada vienoda – kažką jaučianti aplinkumoje. Niekas jo nepastūmė, nepajuokė, 
nors patys žydai savo invalidus pravardžiuodavę. Jį vadindavo Blinder Šleime  
 1942 m. spalį, kai visi Virbalio žydeliai jau buvo suguldyti vigainėse, kartą 
važiuodamas dviračiu iš Vilkaviškio, žiūriu – eina plentu aklasis Šleime. Eina senu, įprastu keliu. 
Bet kur, ir pas ką? Jo veide – mirštančio žmogaus nerimas. Tik senos bobutės išdrįsta paduoti 
jam kąsnį. Palydžiu jį akimis, ir suspaudžia širdį graudumas...Paskutinis Virbalio žydelis ties 
Alvito ežeru eina... Ir šiandien matau tą vaizdą. 
 
       
       
       
       
    
  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 VOKIEČIŲ,  GYVENUSIŲ  VIRBALYJE,  PAVARDĖS 
  MINIMOS  KNYGOJE 
 
 
1  Vestenbergeris     (Vilniaus – 37)  
3  Brinkis                 (namas ir malūnas už piet. kapinių tvoros) 
2.  Dervelis               (Vištyčio – 22) 
4.  Šteinienė              (Vilniaus – 1) 
5.  Vymeris               (Gedimino – 5) kunigas (Wiemer) 
6.  Breneizeris           (Birutės gv.) 
7.  Mileris                  (Maironio – 5a) 
8.  Haak                     (Haax,. vadintas Oku; du broliai, malūnininkai) 
9.  Hepner                  ( Olis, Gralis; kaimynai. Raudondvario gv.) 
10.Hepner                  (Josef, Otto, Gerhard) 
11.Von Mačiulski      (Gedimino – 21; pastorius) 
12. Achenbachas 
13. Balbachas             (balnius) 
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14. Bresmeiser 
15. Cepter 
16. Cygleris                (mokytojas) 
17. Gildė 
18. Gofmanas             (mokytojas) 
19. Hufas................. ..(kaimynas) 
20. Hinc                      (trys broliai kalviai) 
21. Yberis  
22. John Augustas       (kubilius) 
23. Kuopas 
24. Liotermoser 
25 Neus                        (Neisas) 
26. Otto Gerhardas       (jefreitorius) 
27. Preiss August 
28. Pazlak 
29. Rachenberger 
30.Rėderis Fricas         (seniūnijos kasininkas 
31.Riegel 
32. Saksas                    (pastorius) 
33. Šileris 
34. Šumacher 
35. Švabė 
36. Titas                       (dročkininkas) 
37. Tolkler                   (Tolklerynė – plytinė) 
38. Veiss 
39. Wittmoser Walter   (fabrikantas; dab. pieninė, Vilniaus – 6) 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 ŽYDŲ,  GYVENUSIŲ  VIRBALYJE,  PAVARDĖS 
 MINIMOS  KNYGOJE 
 
 

1. Abelovičius  Chaim  Ilkus 
2. Benjakonskis 
3. Berlovičius  (turėjo plytinę) 
4. Chaitovičius  (turėjo malūną) 
5. Chačkis 
6. Chaje  Čirkė 
7. Filipovskis  (sodininkas) 
8. Friedlenderis  Chaim  (miesto tarybos narys) 
9. Geršelis 
10. Gochenbergas 
11. Gurvičius  (gydytojas) 
12. Jenkelis  Lindė 
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13. Kaganovičius 
14. Kaganskienė 
15. Kolofas 
16. Lipkus 
17. Mariampolskis 
18. Pracherkrūgas  (prav.  Stinki) 
19. rabinas  (?) 
20. Skudskis  ( stambus žemvaldys) 
21. Sokolskis  (stambiausias žemvaldys) 
22. Šefleris 
23. Šimkus  (turėjo alienyčią) 
24. Šteime  (Blinder Šteime, aklas žydas) 
25. Ulijamperskis 
26. Vižanskis, Vižanskienė  (turtingiausi V. žydai) 
27. Volpianskis  (turėjo užkandinę) 
28. Zinger 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 LIETUVIŲ  PAVARDĖS,  MINIMOS  KNYGOJE  
 

1. Ališauskas 
2. Almonaitis 
3. Antanavičienė 
4. Bačinskas  (iš Šiaudiniškių) 
5. Balickas  Jonas 
6. Besarparis Juozas  (aut. dėdės pusbrolis) 
7. Botyrius Juozas  (atsikėlęs gydytojas) 
8. Brazaičiai Pijus, Juozas 
9. Buikus ir jo duktė  (aut. kaimynai) 
10. Butauskas Juozas  (mokytojas) 
11. Butkeraičiai 
12. Buzikas Vincas 
13. Būbnys Jonas 
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14. Bubnienė Olesė  (atsikėlus iš Karklupėnų) 
15. Ciprisevičius Juozas 
16. Dambrauskas 
17. Dervelis  (protestantų tikėjimo) 
18. Dlugauskas Vladas  
19. Gailevičius 
20. Galinauskas Vladas 
21. Galinis 
22. Geležiūnas 
23. Geležiūnienė 
24. Guzikai Simas, Jonas 
25. Jakštys 
26. Jakubauskas Juozas 
27. Jaleniauskas Stasys  (vargonininkas) 
28. Jasulaitis Stasys  (laiškanešys) 
29. Jasulevičius Jonas 
30. Javarauskai  (Jovaras, Javarovski – sulenk.) 
31. Kairys 
32. Karaška  (kerdžius) 
33. Kemerziūnas  (pašto darb.) 
34. Kizlauskas Vincas  
35. Kulikauskas 
36. Lavinskai 
37. Legovskiai 
38. Leitenas 
39. Lopeta 
40. Luišys Jonas  (burmistro sekretorius) 
41. Lukšas  (mokytojas) 
42. Mačiulaitis  
43. Mačiulis 
44. Maknavičius  (prav. Dievulėlis) Jonas, Juozas, Kazys 
45. Maknavičienė 
46. Medelis 
47. Milkūnas  (liuter. tikėj., zemskis) 
48. Mordosas  (mokytojas) 
49. Navickas Viktoras, Vladas 
50. Naujokaitis Pranas  (vikaras) 
51. Norelis 
52. Pakalka 
53. Pečkauskas Balys 
54. Petrauskas  (prav. Baltasis karalius) 
55. Piečaitis Vincas 
56. Pliuskaitis  (protest. Tikėj.) 
57. Podolskis Juozas   
58. Preikša Kazys 
59. Puniška Juozas  (Raudondvario savininkas) 
60. Puplinskiūtė  (iš Šiaudiniškių) 
61. Ramanaitis   (protest. tikėj.) 
62. Ramanauskas 
63. Rekašiai 
64. Siaurusaitis Juozas  (klebonas) 
65. Slavynas  Juozas  (kunigas) 
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66. Smolskis Juozas 
67. Stankevičius  (kerdžius) 
68. Stankūnas Vincas 
69. Stankūnas Juozas  (teisėjas, A. Sniečkaus dėdė) 
70. Stonys 
71. Starkevičius Jonas  (daraktorius) 
72. Šaraitienė 
73. Šiaučiūnas 
74. Šidlauskas Jonas  (prav. Rožančius) 
75. Šipaila  (klebonas) 
76. Širvys 
77. Šlekiūtė Marijona 
78. Šiurkus 
79 Štarienė  (ragana) 
80 Šurkus 
81 Tauckai Jurgis, Vincas, Andrius  (aut. dėdės ir senelis) 
82 Tilvikas 
83 Tupčiauskas Juozas  (iš Lauckaimio) 
84 Vabalas Albertas, Juozas  (iš Daugėlaičių) 
85 Vaitiekus Bronius 
86 Varanka (klebonas) 
87 Veiveris Feliksas 
88 Venclova Antanas  (iš Mažučių) 
89 Vincukas, aklas smuikininkas 
90 Vizbarienė  (aut. kaimynė) 
91 Vitkauskai  (mokytojai) 
92 Zabielavičiai Maksimilijonas, Juozas, Julija  (aut. tėvas, dėdė, senelė) 
93 Zaremba Juozas, Jonas 
94 Zeikus Matas  (aut. dėdės pusbrolis) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 TURINYS 
 
             Įžanginis straipsnis  

 1..Virbalio gimimas 
 2. Virbalio įkūrimas ir praeitis 
 3. Plimbalys 
 4. Virbalio žmonės 
 5. Virbalis 20 a. pradžioje 
 6. Virbalio mokyklos 
 7. Mokiniai 
 8. Mokslas ir mokytojai 
 9. Virbalio „Žiburio“ mokykla 
 10.1905 metai 
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 11.Kerdžių, piemenų, bernų ir pusbernių šventė 
 12.Sekminių rytas 
 13.Sekminių diena 
 14.Kelionės į Ameriką 
 15.Juozas Zaremba 
 16.Paniekinta ir atstumta 
 17.Virbalio liuosininkai 
 18. „Žagarinės“ bobos 
 19.Štapeliuotojos ir varpų rinkėjos 
 20. „Angeliukų“ priėmėja 
 21.Gydytojai, gumbas ir giltinė 
 22.Vaistinė 
 23.Stebuklingi vaistai 
 24.Teismas ir nuteistieji 
 25.Nevedomskis 
 26.Prekybos reikalai 
 27.Jomarkai ir turgūs 
 28.Žąsų kelionės ir žąsbobės 
 29.Virbalio kromai 
 30.Virbalio Vartotojų draugija arba pirmasis Suvalkijos kooperatyvas 
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Įžanginis žodis

2007 m. pasirodė knygos „Virbalis mano atsiminimuose“ pirma da-
lis. Joje buvo sudėti virbaliečio Juozo Zabielavičiaus atsiminimai. Be-
veik po penkių metų pertraukos išleidžiama ši, antroji dalis. Joje sudėta 
likę nespausdinti J. Zabielavičiaus atsiminimai, o taip pat trylikos kitų, 
gyvų ir jau mirusių virbaliečių atsiminimai, rašyti įvairiu metu. Atsi-
minimų apimtis ir rašymo stilius skirtingi: nuo išsamaus autobiogra-
finio pasakojimo iki keliolikos prieškarinio Virbalio gyvenimo faktų 
paliudijimo. Didžiausi apimtimi yra Algimanto Levicko atsiminimai. 
Jie sudaro didžiąją šios knygos dalį. 

Pradžioje buvo galvota A. Levicko atsiminimus išleisti atskira kny-
ga. Savo atsiminimus A. Levickas užrašinėjo prieš penkerius metus. 
Prirašęs mokyklinį sąsiuvinį atsiminimų, atnešdavo į miesto biblio-
teką bibliotekininkei D. Stankūnienei, kuri suredagavusi ir suderinusi 
su autoriumi, kaip ir kitus šioje knygoje sudėtus tekstus, atspausdino. 
Iš viso A. Levickas atnešė keturiolika tokių sąsiuvinių. Po paskutinio 
apsilankymo bibliotekoje, jis parėjo namo, peržengė slenkstį ir… iš-
tiko infarktas. Atsiminimai liko neužbaigti. Tikriausiai autorius jau 
buvo apmąstęs, kaip klostėsi tolimesni jo pokario gyvenimo metai… 
Tačiau nesuspėjo užrašyti. Gaila, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas ir 
atmintis yra unikalūs. Mes dar būtume sužinoję ne tik daugiau savitos 
patirties detalių, bet ir autoriaus akimis pamatę Virbalio pokario gyve-
nimo vaizdą, įsirėžusį šio virbaliečio atmintyje. Ačiū jam ir kitiems šios 
knygos bendraautoriams už tuos atsiminimus, kuriuos suspėjo palikti. 
Mums jų patirtis ir liudijimai yra tikrai svarbūs. Manau, jie svarbūs ir 
įdomūs ne tik knygos autorių bendraamžiams, bet ir jaunesnės kartos 
kraštiečiams. O ir ne tik jiems…
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Norėtųsi, kad šios antros dalies atsiminimų knygos pasirodymas 
paskatintų ir kitus kraštiečius, vietinius ir išsibarsčiusius po visą Lie-
tuvą, gal ir pasaulį, kiekvieną rašyti savo atsiminimus. Virbalio miesto 
biblioteka ir bendruomenė „Virbalio vartai“ ir toliau stengsis, kad kie-
kvieno iš jų atmintis būtų išsaugota. 

Knygos sudarytoja Danutė Stankūnienė



ATSIMINIMAI

JuOZAS ZABIeLAVIčIuS
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Mokslas Virbalio ir kybartų Mokyklose

Atsiminimų autorius gimęs 1900 m. 
Atsiminimai atsiųsti iš Panevėžio laišku 1968 m. gruodžio 6 d. Ky-

bartų K. Donelaičio vid. m-klos mokytojai A. Kazlauskienei.

Pirmoje eilėje atsakysiu į klausimus, pažymėtus jūsų laiške. 

1. Kai devynioliktojo šimtmečio pirmojoje pusėje (berods, 1848 m.) 
tiesė geležinkelį Peterburgas- Berlynas, tai prie buvusios sienos pastatė 
geležinkelio stotį, muitinę ir greta sandėlių masyvų garažą specialiems 
karo vagonams. Tuo metu Kybartai buvo tik eilinis nedidelis kaimas, 
todėl geležinkelio stotį pavadino artimiausio miestelio vardu – Virbalio 
(rusiškai – Вербалоbо iš lenkiško „Wierzbolov“). 

Tuo metu Virbalis turėdamas „Magdeburgo teises“, turėjo burmis-
trą, lovininkus ir teisę jomarkams. Apie Virbalio stotį išaugusi gyven-
vietė buvo pavadinta „посад Кибарты“. Tvarkėsi savistoviai kaimo tei-
sėmis, bet be turgavietės ir jomarkų. 

2. Apie Virbalio stotį išaugusi gyvenvietė buvo pavadinta jau minė-
tu vardu. Kybartų mokykla įsteigta Švietimo ministerijos. Ji buvo išlai-
koma valstybės lėšomis. 

3. Kaip visos to laiko gimnazijos, taip ir ši buvo numatyta 8 klasių. Į 
pirmąją klasę priimdavo jau gerai paruoštus. Stodamas į pirmąją klasę 
aš buvau baigęs Virbalio prad. mokyklos 3 skyrius (3 klases dabartiniu 
terminu). Gimnazijoje mokslas tęsėsi 8 metus. Mokslo metai prasidė-
davo rugsėjo pirmąją ir baigdavosi – iki 5 kl. gegužės 20 d., vyresnės kl. 
iki birželio l d. 

4. už mokslą reikėdavo mokėti po 60 rublių metams (to meto kur-
su). Palyginimui – gera karvė kainavo 40 rublių. 
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5. Mano dienyne buvo surašyti šie dalykai: pyccкий язык, нeмецкий 
язык, французский язык (visi būtini), гречецкий язык , история, 
география, арифметика, aлгебpa, reoметрия, тригонометрия, 
природоведение, физика, химия, закон божий, психология, пение, 
логика, черчение и pисование, гимнастика (rusų kalba, vokiečių 
kalba, prancūzų kalba (privalomi), graikų kalba, istorija, geografija, 
aritmetika, algebra, geometrija, trigonometrija, gamtos pažinimas, fi-
zika, chemija, tikyba, psichologija, dainavimas, logika, piešimas ir ta-
pyba, gimnastika).

6. Dėstomoji kalba – rusų. 

7. Kai kurie mokytojai be pamokų gimnazijoje dar dirbo geležinke-
lio stotyje (inž. Kiškinas) arba miestelyje (gydytojas Drozdovas). Kiek 
prisimenu, mokytojai gaudavo nuo 60 iki 90 rublių mėnesinio atlygini-
mo (to meto kursu). 

8. Prie mokyklos tėvų tarybos nebuvo. Tėvus išsikviesdavo tada, 
kai kurį nors sūnų tekdavo skaudžiai nubausti. 

9. Mokykloje nuo pirmosios klasės kaldavo į galvą apie carų šven-
tumą, gerumą, visokias kitokias dorybes, Rusijos galybę. Apie impera-
torių Petrą Didįjį, Jekateriną Didžiąją, Aleksandrą 1-ąjį Palaimintąjį, 
Aleksandrą II-jį Išvaduotoją, Aleksandrą III-jį Taikdarį, Rumiance-
vą- užbaikalietį ir visus kitus žinojome geriau negu dabar vaikai žino. 
Pirmoji daina, kurią turėjome išmokti per dainavimo pamokas, buvo 
„Боже царя храни“ ir „Слався, слaвся наш русский царь“ (Glinkos 
kūriniai). Aš nuo dainavimo buvau atleistas, nes nepataikiau užbliauti 
į pirmojo smuiko čirpimo gaidą. 

10. Dėstymo metodika buvo gera. Įkaldavo į galvą taip, kad nori 
nenori turėjai žinoti. Ir per pamokas tupėjome kaip nušventinti. Ne-
mušdavo, į kampą nestatydavo, bet sekmadieniais karceryje ištupėjau 
ne vieną kartą. Ir vis už knygų skaitymą pasuolėje per pamokas. Paska-
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tinimui metų pabaigoje kaip vienas iš pirmųjų už geriausius pažymius 
gavau dvi knygas „Малахов kурган“ ir „Князь серебряный“. 

11. Vadovėlius ir rašymo priemones turėdavome pirktis. Bet rašali-
nes užpildydavo valdžia. 

12. Kiekviena klasė turėjo savo auklėtoją. Bet buvo ir bendras au-
klėtojas, kuris su mokiniais užsiimdavo visų pertraukų metu, jis dėsty-
mo valandų neturėjo. Su dideliu dėkingumu prisimenu šaunųjį Sergiejų 
Michailovičių, kuris buvo jaunimo vyresnysis ir autoritetingas draugas. 

13. Į pirmąją gimnazijos klasę priimdavo ne vyresnius kaip dvyli-
kos metų mokinius. 

14. Apie 1917 metų revoliuciją mokykloje nesigirdėjo. Tačiau ne-
pasitenkinimo balsai pasigirsdavo iš stoties (geležinkelio ) pusės. Iš tų 
laikų neliko jokios nuotraukos arba bet kokio kito dokumento. Per tą 
laiką, ypatingai 1939–45 metų laikotarpyje ne vieną kartą turėjau pro-
gos pasidžiaugti, kad liko sveika galva. 

Sparčiai didėjant Virbalio geležinkelio stoties ir muitinės apyvartai, 
augo Kybartų miestelis, kuriame daugėjo geležinkelio, muitinės ir kt. 
valdininkų. Todėl kaip prisimenu, jau nuo 1910 metų pradėta kalbėti 
apie gimnazijos įsteigimą Kybartuose. Dėl jos įsteigimo daugiausia rū-
pinosi gydytojas Drozdovas ir miestelio gydytojas Šneideris. Kadangi 
Kybartai dar buvo tik nežymus kaimas, gimnazija, kaip ir geležinkelio 
stotis, vadinosi Virbalio vardu.

Virbalio mokykloje buvau pirmuoju mokiniu, tarnavau klebonui 
klapčiuku, todėl mano tėvai, neturtingi ir nemaža vaikų krūvele ap-
sirūpinę valstiečiai, paties klebono, tetų ir dėdžių raginami, nutarė iš 
manęs padaryti kunigėlį. Ir kurie tėvai, ypatingai mamos, tais laikais 
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nesvajojo savo sūnų turėti kunigu. Turėjau tokią bevaikę tetulę sima-
forščiko (geležinkeliečio) žmoną ir mano krikštamotę Kybartuose. Pa-
žadėjo pusę išlaidų mokslui dengti iš savo kišeniaus. O tada vien už 
mokymą gimnazijoje reikėjo mokėti po 60 rublių per metus. Tais lai-
kais tai buvo didelė suma. 

1912  m. rugpjūčio viduryje lengvai išlaikiau egzaminus į 1-ąją 
klasę ir rugsėjo pradžioje jau gimnazistiškai uniformuotas, su koka-
rda kepurėje, baltais žibančiais guzikais diržu persijuosęs „rubaškę“, 
įžengiau į 1-ąją klasę. Tiek kokardoje, tiek dirže buvo po dvi raides 
„ВГ“ – Вержбаловская гимназия. už tas dvi raides Kybartų miesčio-
nys mus, gimnazistus, dažnai pravardžiuodavo: „Bapeнная говядина“. 
(Virta jautiena) Tačiau ir mes greit susipratome atsikirsti: „говядина 
господская, твоя морда скотская“. 

Gimnazijai buvo išnuomotas naujai pastatytas vokiečio mėsininko 
Kelerto dviaukštis mūrinis namas. Viršuje- 4 klasės, o apačioje – mo-
kytojų kambariai, biblioteka ir nedidelis kabinetas. Viršuje, pastogėje – 
patalpa gimnastikai. 

Pirmutiniais metais buvo tik 3 klasės: paruošiamoji, pirma ir antra. 
Paruošiamojoje buvo 36 mokiniai, pirmoje – 34 ir antroje – 16. Dau-
giausia tai buvo valdininkų vaikai. Mergaičių nebuvo, nes tais laikais 
mergaites su berniukais gimnazijose kartu nemokindavo. Prisimenu, 
iš valstiečių pirmoje klasėje buvau aš, Neščiokas iš Kybarčiukų kaimo, 
Naudžius nuo Pilviškių. Antrojoje klasėje lietuviai valstiečiai – Gražu-
lis, Baltūsis ir Skaisgiris. Kiti – rusų tautybės – Башилов, Подлесный, 
Ерохич, Одинец, Карпов ir kt. Dar labai linksmas totoriukas – Myxля. 

Pirmoje klasėje mokėsi trys žydukai – Goflibas, Zilbermanas ir 
Šatenšteimas. Antroje jau liko tik vienas Feldšteinas iš Kudirkos Nau-
miesčio. Mokykloje veikė „numerus clumsus“ įstatymas. Į vidurines bei 
aukštąsias mokyklas priimtų žydukų negalėjo būti daugiau kaip 10% 
visų besimokančių skaičiaus. 

Nors gimnazijoje buvo 5 tautybių mokiniai – rusai, lietuviai, len-
kai, vokiečiai ir žydai, tačiau dėl to nesutarimų nebūdavo. Retkarčiais 
kliūdavo vokietukams – Šneideriui ir Virbalio pastoriaus sūnui Ma-
čulskiui, kuriuos rusiukai pravardžiuodavo „kolbasnikais“. 
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Nežiūrint to, kad gimnazistų tėvai buvo pasiskirstę luomais 
(дворяне, мещане и крестьяне-мужики, o turtingumo amplitudė 
buvo dar didesnė – pav., Karpovas buvo milijonierius, Gramadskių 
Jurgio, Mamerto tėvas valdė didelius dvarus, gi Jeronimas buvo vagonų 
prikabinėtojas, Zabielavičius turėjo 9 ha. šniūrų ,- tėvai vienas su kitu 
nebuvo ir nenorėjo būti pažintyje. Bet kaip gimnazistai jie buvo geriau-
si draugai ir stipresnis visada užtardavo silpnesnį, jį savaip globodavo. 
Mano globėju buvo vyresnės klasės rusas Bašilovas, kuris ir lietuviškai 
gerai kalbėjo. Muštynėse su miesčioniukais eidavome išvien. Gi jis šia-
me „amate“ turėjo daugiau jėgos ir geresnį patyrimą. 

Tolerancijos dvasią skiepijo ir palaikė tuometiniai pedagogai, ku-
riuos prisimenu tik su didele simpatija. 

Senyvas, kiek pražilęs, su barzdele direktorius Gutjar- dėstė ge-
ografiją. Būdavo visada ramus, kantrus, retkarčiais nusišypsodavo. 
Jo niekad nematėme supykusio ar besibarančio. Mes jį giliai gerbė-
me ir mylėjome, nors priе jo nesiglaudėme taip, kaip prie „классный 
надзиратель“ Sergėjaus Michailovičiaus, kuris buvo mūsų visų globė-
jas ir draugas visuose reikaluose. 1914 metų pradžioje jis vedė kybartie-
tę lenkaitę Šulgaitę ir tai padarė nežiūrint visų pravoslavų ir ypatingai 
popo Seginiuno sukelto didžiulo triukšmą ir moralinio teroro. 

Ilgas, sausas, visada besišypsantis Nikolai Aleksandrovič čartori-
jskij mokė rusų kalbos ir istorijos. Buvo sąmojingas ir pasakydavo daug 
daugiau negu buvo Smirnovo vadovėlyje. 

Gydytojas Drozdovas mokė gamtos mokslų (природоведение) ir 
dėstė taip, kad jo pamokos mums būdavo ir šventė, ir poilsis. Klausė-
mės išsižioję, ausis pastatę, kad nepraleistume nė vieno žodžio. 

O mažiukas, juodas, kudlotas, labai gyvas bulgaras Dimitrijus Ni-
kolajevičius Vadinčar mokydamas aritmetikos ir algebros karščiuoda-
vosi, bardavo, daug kuolų man pristatė už knygų skaitymą pasuolėje 
ir į karcerį tupdydavo, tačiau metų pabaigoje keletą tokių neklauža-
dų atskirai nagan paėmęs ištraukdavo jeigu ne ligi penkiukių, tai ligi 
ketveriukių. 

Kitą, matematiką jauną, ilgą, šviesų inžinierių Kiškiną mes ne taip 
mėgome, nors jis niekad ir neapibardavo. 
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Kaip gyva prieš akis stovi maloni senutė bibliotekos vedėja Olga 
Lvovna. Ne vienas pas ją sueidavo pasibėdavoti, ieškoti užtarimo. O 
mūsų matuška žinodavo, kuriam kokios knygos reikia. Mane nukreipė 
į gamtos mokslus, kitus į istoriją, kalbas ir kt. 

Ko ne visi buvome įsimylėję jaunutę, gražią, gabią Sabiną Vikto-
rovną Bondarevič pirmos gildijos kupčiaus lenko iš eitkūnų dukterį. Ir 
visi iš karto pradėjome nekęsti kaulėto viršilos, kuris metų pabaigoje ją 
po pamokų išsivesdavo už parankės, kol pagaliau paglemžęs ištraukė iš 
mokytojų tarpo. 

Ją pakeitusi prancūzų kalbos mokytoja Lidija Grigorjevna pran-
cūzų ir vokiečių kalbas į mūsų užsispyrusias smegenis įkaldavo daug 
atkakliau, bet jos pernelyg raudonas veidas ir mėlstelėjusi nosis mūsų 
tikrai nežavėjo. 

Gimnastikos ir rikiuotės mus mokė šaunus ir kultūringas kapito-
nas Dobrovolskis. Žiemos metu – viršuj, pastogėj, o vasaros metu nu-
brisdavome per purve paskendusią „Царская улица“ prie geležinkelio 
ir ten pievoje po 4 val. darėm muštrą ne tik su mediniais šautuvais, bet 
ir žaisdavome futbolą. 

Reikia paminėti labai kuklų ir tyrą žmogelį dailyraščio ir paišybos 
mokytoją Naūmovą, kuris lyg ir drovėdamasis tikrindavo mūsų „pec-
kelynes“, liuoslaikiais su savo palitra pratupėdavo pakrūmėse, paupyje 
ir kur nors Virbalio pamiškėje. 

Dainavimo mokytojas – cerkvės psalomščikas, atrinkdamas bal-
singus mokinius, užčirpino smuiku ir prie mano ausies. Nesuprasda-
mas, ko iš manęs tas ūsorius nori, užtraukiau išbadėjusio veršio balsu 
ir gavau atestatą – „негоден“. Vėliau, per dainavimo pamokas tyliai sė-
dėdamas išmokau visas rusiškas dainas ir dar „Боже царя храни“. Kai 
šį šedevrą užtraukiau namuose, tai mano mama, pati gera dainininkė, 
mane vos neapkūlė ir kategoriškai pareikalavo: „kad daugiau negirdė-
čiau nei tavo боже царя, nei apie девица красная. 

Prie viso to dar reikia paminėti plačiabarzdį popą Seginiuką, kuris 
rūpinosi ne vien mokinių, bet ir mokytojų dvasios reikalais ir neretai 
organizuodavo „molebveno“, nuo kurių buvo atpalaiduojami tik žydu-
kai; seną purškalą pastorių von Mačulskį, kurį už jo gobšumą nemažai 
keikdavo jo paties parapijonys ir jauną Peterburgo akademiją baigu-
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sį kunigą Vizgirdą. Pastarasis iš mūsų, katalikų, nedaug ir reikalavo. 
Tačiau jeigu visi mokytojai sudarė gana draugiškai sugyvenantį kul-
tūringų žmonių kolektyvą, tai visi trys dūšių ganytojai ir vieno dievo 
išpažintojai vienas kito visais būdais vengė. 

Suprantama, kad gimnazijoje mums skiepino meilę carui, ku-
rio portretai kabojo kiekvienoje klasėje. Virbalio stotyje iš traukinio 
į traukinį persėsdavo į Vokietiją arba Daniją dažnai keliaujanti seno-
ji našlė carienė. Mus, gimnazistus, rikiuotėje vesdavo į paradiniai iš-
puoštą ir visokiais abselbantais išdabintą vyriškių pilną stotį. Specia-
liam caro traukiniui prie stoties perono sustojus, į carienės sveikinimą 
„здравствуйте“, mes pilna gerkle baubdavome „здравия желаем 
вашество“. Jeigu carienė būdavo gerame ūpe, tai ta mažutė, sena ,vua-
liu veidą prisidengusi moterėlė apeidavo mūsų rikiuotę su savo kamer-
dineriu. už gerą riksmą mums tekdavo po keletą šokoladinių saldainių. 
Carienę išlydėdami dar smarkiau rėkėme „ura“. 

1913 metų rudenyje į Vokietijos kronprinco ženybas važiavo pats 
caras su visa familija. Sveikinimo ceremonija buvo tokia pat. Man rū-
pėjo pamatyti patį carą. Ir kai pro vagono langą į mus pasižiūrėjo išpur-
tusio veido, klaikaus žvilgsnio barzdota žmogysta, tai nepatikėjau, kad 
tai tas pats žmogus, kurio paveikslas kabojo mūsų klasėje. Mano abe-
jones išsklaidė Sergejus Michailovičius patvirtinęs: „Да, Забелович, 
это был царь“. Caro drumstas ir kažkaip klaikus žvilgsnis ilgam laikui 
mano atmintyje, vaikiškoje sieloje paliko labai nejaukų prisiminimą. 
Tokį patį klausimą, kurį man sukeldavo karininkų ir kareivių bjauriau-
si keiksmai, kuriuos aš beveik kas dieną girdėdavau, eidamas iš Virba-
lio į gimnaziją pro pasienio dragūnų brigados kareivines. 

PirMasis Pasaulinis karas Prūsijos Pasienyje

Apie galimą rusų – vokiečių karą vis daugiau pradėta kalbėti dar 
1912 metais, kuriais vokiečiai Lietuvoje labiau negu bet kada anksčiau 
supirkinėjo gerus arklius ir riebias kiaules. Be to, gretimųjų eitkūnų 
vokiečiai vis labiau elgėsi iššaukiamai ir užgauliai. Prūsuose mažiems 
vaikams jau nuo lopšio kaldavo į galvą „Deutschland uber Alles“ ir jau 
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tada vokiečių biurgeriai pūtėsi savo visokiausiu pranašumu prieš kitas 
tautas. Žinoma jų ūkinė ar politinė organizacija stovėjo nepalyginamai 
geriau už ano meto Rusiją, kurią vokiečiai vadino kolosu ant molinių 
kojų. 

Atvirai kalbant, didesnė vokiečių liaudies masė karo nesibaidė ir 
jo net norėjo. Šūkiu „Drang nach Osten“ kvaršino tuščias pasipūtusių 
prūsokų (taip juos vadino kybartiečiai) galvas. 

Rusų ir lietuvių liaudis karo nesibaidė, bet jo ir nenorėjo. Tiesa, 
rusai drąsindavosi šūkiu: „Шапками закидаем“, tačiau liaudyje dar 
nebuvo išdilę pesimistinės nuotaikos po pralaimėto karo su japonais. 
Liaudis buvo įsitikinusi, kad tas karas buvo pralaimėtas tik dėl caro val-
džios žioplumo. Ir tikrai, caro valdžia Paprūsėje buvo labai nepopuliari 
ne vien dėl to, kad žmonės į rusą žiūrėjo kaip į kyšininką ir girtuoklį, 
bet vis dėl to, kad ją laikė parsidavusią vokiečiams. Per daug jau visokių 
baronų ir ponų sėdėjo atsakingiausiuose valstybės postuose. Tuo tarpu, 
kai lenkas, lietuvis, ukrainietis buvo žeminamas ir jo teisės siaurina-
mos, vokietis turėjo lygias teises su „didžiarusiu“. Tiesą pasakius, vo-
kiečių nemėgo ne vien rusai, bet ir lietuviai, o labiausiai lenkai. 

Kalbos apie artėjantį karą tai nutildavo, tai vėl smarkiau sustiprė-
davo. Prisimenu 1914 m. ankstyvą ir labai šiltą vasarą. Liepos 25 d. Vir-
balio apylinkių rugiai buvo nupjauti ir sustatyti į rikes. Prinoko anks-
tyvieji obuoliai ir vyšnios. Liepos 26 d. iš ryto ilgos vežimų virtinės su 
linksmais žmonėmis visu plentu išsitiesė iki Alvito į didžiausius Suval-
kijoje šv. Onos „atpuskus“ (atlaidus). Namuose likau vienas. Iš Alvito 
visi grįžo kažkaip persigandę. Mama sako: „Vaikeli, sako bus vaina ir 
tėvą turbūt paims į žalnierius“ (kareivius). 

Rytojaus dieną kalbos apie karą dar labiau sustiprėjo. Jau visi ži-
nojo, kad Sarajeve nušautas Austrijos – Vengrijos sosto įpėdinis Fer-
dinandas, žinojo, kad Serbijai įteiktas ultimatumas o grįžę iš eitkūnų, 
pasakodavo apie skubius vokiečių karinius parengimus. Kybartuose 
žmonės buvo dar labiau persigandę, mat, gyveno prie pat pasienio. 

Kavalerijos brigada iš Kybartų-Virbalio pasienio išsikėlė į Mari-
jampolę. Ir nors karas dar nebuvo paskelbtas, daugelis valdininkų rusų 
savo šeimas išsiuntė toliau į Rusiją. 
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už trijų dienų po šv. Onos išgirdome žodį „mobilizacija“. Į Virbalį 
iš plačios apylinkės rinkosi vyrai, lydimi garsiai raudančių moterų, se-
serų, žmonų . Ir nors Virbalio miestelyje buvo tik 2 policininkai, niekas 
nedezertyravo. Nuo mobilizacijos pavyko išsisukti nemažam skaičiui 
Virbalio ir Kybartų žydelių. Ir pravartu priminti, kad tuo laiku tik ne-
didelis žydų skaičius netroško vokiečių pergalės. Tuo tarpu tik nedide-
lis lietuvių skaičius vokiečius laikė savaisiais. Taip galvojo kiekvienas 
lietuvis valstietis, darbininkas, inteligentas ir net kunigas. Ir tai ne iš 
atsidavimo valdžiai, bet tik dėl to, kad lietuvis su rusu jautėsi kaip ly-
gus su lygiu, o vokiečių nemėgo už jų gana gyvulišką pasipūtimą. Nors 
vokiečiai geriau tvarkėsi ir geriau gyveno, bet to pasiekta lazdos ir viso-
kios kitokios kietos prievartos pagalba. 

Rugpjūčio pirmomis dienomis pasienyje pasigirdo pirmieji kulkos-
vaidžių ir patrankų šūviai. Laukuose dirbančius žmones jie užplūdo 
gana netikėtai. Pirmoji karo auka Virbalyje buvo Juozo Krungio bernas 
Jonas Buzikas. Stambus, tvirtas, bet visiškai kurčias vyras su gaspado-
riumi laukuose dalgiais pjovė miežius. Krungys, išgirdęs zvimbiančias 
kulkas, krito ir prisiplojo prie žemės, o Buzikas, pjaudamas tolėliau, 
krito nudėtas kulipka į galva. 

Kybartai per pusę ištuštėjo, nors vokiečių kariuomenė dar nebuvo 
įsiveržusi į Rusijos valdomas teritorijas. Priešingai, antrąją karo savai-
tę rusų kavalerijos korpusas buvo gana giliai įsiveržęs į Prūsiją, bet po 
nedidelių susidūrimų, pasišaudymų, visa ši labai šauni kavalerija su 
raitosios kavalerijos daliniu pro Kybartus ir Virbalį grįžo atgal nepa-
dariusi vokiečiams žalos. Stovėdamas paplentėje porą valandų, gėrė-
jausi puikiais kavaleristais ir į patrankas pakinkytais arkliais. O tuo 
tarpu šis kavalerijos korpusas prie geros karinės organizacijos, kurios 
labiausiai trūko carinei armijai, anais laikais, kada aviacija buvo labai 
negausi ir užsiiminėdavo tik žvalgyba (tiesa, teko matyti kelis vokiškus 
„Habiant‘us“, iš gana didelės aukštumos per bortus išmesdavo po vieną 
kitą rankinę granatą), galėjo išmaišyti visus Rytprūsius ir iki Vyslos 
apversti aukštyn kojomis visus vokiečių strateginius planus. Ir rusams 
rugsėjo pradžioje nebūtų tekę susilaukti gėdingiausio pralaimėjimo 
prie Žalgirio mozūrų ežeruose. 
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Nutrūko mokslas visose mokyklose. Tik Marijampolėje keliolika 
mokinių susirinko rugsėjo pirmomis dienomis, bet ir tie tuoj išlakstė, 
nes rugsėjo 10 d. Hindenburgo armija jau veržėsi į Suvalkiją. 

1914 m. rugsėjo pabaigoje laukų keliais iš Virbalio atsigavau iki Ky-
bartų. Miestelis buvo beveik tuščias. Tik kur ne kur matėsi praeinanti 
bobutė, prabėgantis šuo ar katė. Gimnazijos durys – visos atviros. Bi-
bliotekoje – išmėtytos knygos. Jų prisikrovęs pilną bėdą (stumiamas 
vežimėlis ant dviejų ratų), parvažiavau namo. 

Reguliarus mokslas Kybartų ir Virbalio mokyklose prasidėjo tik 
1915 metų rudenyje. Tuometinė vokiečių valdžia iš vietinių mokyto-
jų ir keleto vokiečių kalbą gerai žinančių lietuvių sudarinėjo vokiečių 
kadrus. 

Virbalio mokyklos vedėju buvo Šlyteris, o Kybartuose – Cygle-
ris. Abu baigę Veiverių seminariją ir jau mokytojavę prieš karą. Buvo 
mokoma vokiečių kalba ir tik iš vokiečių vadovėlių. Prisimenu, mano 
jaunesniuosius brolius iš mokyklos grįžusius namuose bekartojančius 
…(neįskaitoma) 1916 metais vokiečiai, susirinkę apie 100 raštingiausių 
kaimo jaunuolių, maždaug dabartinių 5-6 klasių išsimokslinimo lygio, 
Marijampolėje paruošė 3 mėnesių kaimo mokytojų kursus. Kai kurie iš 
tų jaunuolių toliau savistoviai besilavindami pasidarė visai gerais pra-
dinių mokyklų mokytojais. 

Okupacinė vokiečių valdžia Kaune leido nedidelio formato laikraš-
tį „Dabartis“, redaguojamą daktaro Steputaičio iš Tilžės. Šio laikraščio 
nuolatiniais bendradarbiais buvo taip pat du tilžiškiai – Mikas Gudaitis 
ir Hansas Framišius. Žinoma, laikraštyje buvo rašoma apie Vokietijos 
galybę, jos armijos nuolatinius laimėjimus ir apie tai, kaip malonu ir 
prakilnu mirti už kaizerį ir faterlandą. Liaudis šio laikraščio nemėgo, 
redaktorių Steputaitį vadino ober melagiu. 

Labiau buvo mėgiamas Jagomast ir Banaičio Tilžėje leidžiamas ir 
gotiškomis raidėmis spausdinamas „Lietuvos keleivis“, kuriame buvo 
mažiau pagyrūniško patoso. 
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jauniMo liuoslaikiai (laisValaikis)

Kaimo jaunimas buvo sotesnis. Seniams leidžiant ir armonikai 
čirpinant, kai kur klėtyse suruošdavo šokius. Kybartų ir Virbalio bie-
dnuomenės mažesni ir didesni paaugliai buvo visada pusalkaniai, o ne-
retai ir labai alkani. Bet liuoslaikiais žaisti nenustojo. 

„Carskos ulyčios“ gale, prie geležinkelio pylimo, buvo apie l ha 
pievulė, ant kurios susirinkdavo nemažas skaičius Kybartų jaunimo. 
1915 m. kažkas atgabeno trofėjinį kamuolį futbolo lošimui- pasigami-
no iš skudurų gerai suraišiotą špagatu. Vis viena kamuolys riedėdavo. 
Iš šių bežaidžiančių paauglių vėliau susidarė geras branduolys Kybartų 
futbolo komandos „Sveikata“ , kuri buvo viena iš stipriausių komandų 
Lietuvoje. 

1915–16 metų žiemos laikotarpiais Kybartų ir Virbalio paaugliai 
sugalvojo žaidimą „Karas“. Sekmadienio popiečiais apie 100 Virbalio 
paauglių vaidindavo „rytinį frontą“ ties Berlovičiaus plytine, o kybar-
tiečiai – vakarinį. Ginkluotos pagaliais abi „armijos“ puldavo viena 
kitą, eidavo „na štiki“ stupydavo ir atstupydavo, imdavo į „plieną“ ir 
labiau įniršę gana smarkiai apsišaudydavo akmenimis bei plytgaliais. 
„Karas“ baigdavosi tik gerai sutemus. 

Baigėsi 1917 metai. Prasidėjo didžioji Rusijos revoliucija. Jos atgar-
siai atsiliepė ir Kybartuose, kuriuose daugiau nei bet kurioje vietoje Su-
valkijoje buvo galvojančių ir politiškai išprususių žmonių. Girdėdavau 
senus žmones kalbant, kad Rusijoje po caro nuvertimo bus geriau, negu 
Amerikoje. Tačiau nesnaudė tie, kurie revoliucijoje matė sau didžiausią 
pavojų. 

Vokiečiams leidžiant, kunigija ir aršiausi konservatoriai Paprūsėje 
tada vadinami „juodaminčiais“ paskubomis pradėjo steigti savas orga-
nizacijas. Prie kiekvienos parapijos buvo atgaivinti „Žiburio“ draugijos 
skyriai. Ši draugija, legaliai gyvavusi dar caro laikais, turėjo savo cen-
trą Marijampolėje. Faktinai jai vadovavo Marijampolės vienuoliai ma-
rijonai, kurie leido savaitinį laikraštuką „Šaltinis“. Jame tilpdavo tokia 
pat klaikiai mulkinanti medžiaga, kaip Kretingos vienuolių leistame 
„Švento Pranciškaus varpelyje“. 
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„Žiburio“ draugijos narius verbuodavo kunigai ir davatkos, senų, 
jau nustojusių bet kurios vilties ištekėti mergelių, keistuolių senber-
nių ir kitų uolių bažnyčios lankytojų bei aklai kunigijai atsidavusių 
tamsuolių. 

Taigi Virbalio „Žiburio“ draugija 1918 metų pavasaryje nutarė 
steigti gimnaziją. Kadangi pačiame Virbalyje nebuvo tinkamo pasta-
to, kybartietės Teresės Prapuolenytės (ji jau buvo įsibrovusi į Virbalio 
„Žiburio“ gimnazijos pirmininkus) pasiūlymu gimnaziją buvo nutarta 
steigti Kybartuose. Ji buvo įkurta tuščiame ir gana erdviame medinia-
me name prie pat centrinės gatvės, greta buvusios Virbalio muitinės 
dviaukščio mūrinio namo. 

Pirmuoju tos gimnazijos direktoriumi buvo Jonas Prapuolenis, ne-
blogas matematikas. Jo sesuo Teresė, kažkokiame Vokietijos vienuo-
lyne paruošta mokytojos profesijai, dėstė geografiją ir vokiečių kalbą. 
Rėksnė ir netaktiška Marytė Klimaitytė mokė lietuvių kalbos, Juozas 
Kriaučeliūnas dėstė geografiją. Marija Radzevičiūtė – prancūzų kalbą. 
Kunigas Stasys čepulis – tikybą ir dainavimą. Pastarasis, nors ir kuni-
gas, buvo doras ir kultūringas žmogus. Daug skaitė, mėgdavo išgerti, 
negobšus, ramaus ir švelnaus būdo žmogus. Savo charakteriu jis labai 
skyrėsi nuo savo profesijos konfratų tarp kitko, jis neneigė Darvino te-
orijos racionalumo. Man tekdavo susidurti su daugeliu kunigų ir Stasį 
čepulį vertinau kaip vienintelį, tikrai padorų žmogų. 

Kybartų „Žiburio“ gimnazija iki 1940 metų buvo kunigų bei klie-
rikų globoje ir žinioje ir vėlyvesni jos direktoriai buvo kunigai, kurie 
laikėsi principo „Cuius regio, eius religio“ (kieno valdžia, to ir religija). 

J. Zabielavičius
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SUVALkIjOS žydAI. 
PAPROčIAI, TRAdIcIjOS

Iš krikščioniškų vakarų varomi žydai, nugirdę, kad stabmeldiški 
lietuviai yra dideli tolerantai kitų tikybų žmonėms, įvairiais keliais, 
dažniausiai nedidelėmis grupėmis kėlėsi į Rytus, stengdamiesi prisi-
glausti prie galimai stambesnės bei turtingesnės gyvenvietės, kur nuo 
bendrojo „stalo“ ir jiems nubyrėtų mažesni, didesni kąsneliai. Būdami 
nepaprastai taupūs, nereiklūs bei vieningi, nepaleisdavo iš savo rankų 
jiems pakliuvusio gero, teisėtai, ar klasta įsigyto, slėpdavo kaip įmano-
ma tai nuo kitataučių akių, nuduodami vis tokius pat vargšus beturčius, 
kokiais čia atėjo. Lengviau būdavo paslėpti mažą daiktą, todėl visur, 
kur tik jie gyveno, įgytą turto perteklių stengdavosi paversti auksu, 
brangakmeniais ir kitokiomis didelėmis vertybėmis. Visa tai laikydavo 
didžiausioje paslaptyje, ir beveik nebūdavo atsitikimų, kad žydas žydą 
išduotų arba apskųstų svetimiems. Tarpusavio nesutarimus ir gin-
čus išspręsdavo patys, nebūdavo atsitikimų, kad su savo vaidais žydai 
kreiptųsi į „gojų“ (lietuvių) teismus. 

Visus jų ginčus spręsdavo prie sinagogų sudarytos renkamų se-
niūnų tarybos, kurioms pirmininkaudavo vyriausias vietos rabinas. 
Mažesnės reikšmės nesutarimus rabinas spręsdavo pats vienas. Visi 
tokios tarybos (kahalo) nutarimai lietė ne tik tarpusavio žydų ginčus, 
bet kartu ir prekybos, kainų nustatymo, savišalpos, turtų paveldėjimo, 
bendrosios kasos, valdininkų papiktinimų, santykių su kitataučiais ir 
visais kitais atvejais. Nutarimai būdavo galutini, visiškai slapti, kad net 
žydams patikimiausi gojai apie tai nieko nesužinodavo. Kokioje šalyje 
žydai begyventų, jų visuomenė visada buvo uždaroji visuomenė, griež-
tai atsiribojusi nuo kitataučių, kuriems nebuvo galima kaišioti nosį į 
žydų vidaus reikalus.

Griežčiausiai būdavo smerkiamos vedybos tarp žydų ir kitų tautų ir 
tikėjimų žmonių. O su perėjusiu į kitą tikėjimą žydu ar žyde visiems lai-
kams nutraukdavo santykius ir juos laikydavo mirusiais. Šio amžiaus 
pradžioje buvau liudininku, kai Vilkaviškyje minia žydų su didžiau-
siais riksmais buvo apgulusi katalikų bažnyčią, kurioje buvo krikšti-
jama jauna žydaitė, po ko iš karto buvo sutuokta su lietuviu. Tik tada 
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žydai nutilo ir grįždami, lyg iš kapų eidami, tyliai išsiskirstė namo jau 
kitais keliais, negu buvo atėję.

Daug griežčiau nei kitų tikybų Lietuvoje žmonės, žydai laikėsi savo 
ortodoksiškų normų. Prie kiekvieno žydo buto durų buvo prikalta pa-
ilga skardinė dėžutė su joje įdėtais dešimčia Dievo prisakymų. Rytmetį 
iš savo namo išėjęs žydas, kairios rankos pirštų galais perbraukdavo per 
tą dėžutę ir pirštais paliesdavo lūpas. 

Valgius šeštadieniui ruošdavo jau prieš dieną, o šabą pradėdavo 
švęsti saulei nusileidus penktadienio vakare. Sinagogoje ar namuose, 
baltai juodais balachonais apsitaisę, vienu galu prie jermulkių pririšę 
dešimties prisakymų juostas, kitam gale jas vyniodami apie rankas, 
garsiai barbasuodavo maldas. Jei turėdavo iš kitur atkeliavusių arba 
savo skambiabalsių kantorių (giedorių), vykdavo ištisi religiniai kon-
certai, kurių gaida priminė dabartinių Kaukazo ar Vidurinės Azijos 
tautų dainas, panašias į mušamo žmogaus riksmą. 

Šeštadieniais žydai savo bachurų (vaikų) neleisdavo į mokyklą, to-
dėl tą dieną būdavo šventa ramybė. Grįždamas po pamokų pro sina-
gogą, girdėdavau barbasuojančius garsus, besistengiančių vienas kitą 
prarėkti Jahovos garbintojų aliarmą. Tame aliarme žydų moterys neda-
lyvaudavo, ypatingai netekėjusios. Į sinagogą galėjo eiti tik ištekėjusios 
ir nors vieną bachurą (a bocher) pagimdžiusios moterys, kurios turėjo 
teisę užimti tokią kuklią vietą sinagogoje – pakilą virš durų, vadinamą 
bobinčiumi. Jų maldos, atseit, savo verte irgi negalėjo prilygti barzdotų, 
peisuotų, juodomis jermulkėmis apsimovusių žydų riksmams. 

Didelė žydžių nelaimė buvo likti senmerge ar ištekėjus nesusilaukti 
vaikų. Todėl žydaitėms tiesiog neleisdavo likti senmergėmis; nutver-
davo bet kokį nevedusį, šleivą kreivą ar puskvailį žydą ir dieną prieš 
šabą lauke, po specialiu baldakimu rabinas ar pusrabinis atlikdavo tam 
tikras vinčiavonės apeigas, kurios pasibaigdavo iš vienos riekelės atsi-
kąstos duonos kąsneliu bei iš vienos taurelės nugerto vyno gurkšne-
liu. Po to rabinas trenkdavo tą taurę į žemę, ta suduždavo į smulkias 
daleles, kurias visiems trypiant kojomis, garsiai šaukdavo:“ mazeltop, 
mazeltop!”(vestuvių indas). 

Didžiausia šeimos nelaimė žydams buvo neturėti palikuonių. Taip 
pat Dievo nemalonės ženklas, jei gimdavo tik mergaitės. Mano kaimy-
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nas, labai ramus ir doras žydelis, gražiai sugyveno su savo Sorebaše, bet 
neturėjo vaikų. Jis stačiai pavydėjo mano tėvams, kuriuos gandras per 
12 metų kasmet aprūpindavo po berniuką ir tik tryliktais gimė mer-
gaitė. Nabagas Chackelis stačiai bėdavodavo: „Maksas visą laimę nuo 
manęs atėmė“. 

Žydas, nesulaukęs vaikų iš žmonos, turėjo teisę ją pamesti ir vesti 
kitą. Tačiau mūsų kaimynas, labai mylėdamas savo putlią, ramią žmo-
nelę, jos nepaliko ir jiedu kartu, stovėdami greta vienas kito, 1941 m. 
liepos pradžioje buvo nužudyti kartu su kitais dviem tūkstančiais Vir-
balio žydų, kurių tarpe buvo nemažai mano draugų. 

Savo pačių pasirinktoje tėvynėje, dažnų badmečių pamokinti, iš 
šumerų bei babiloniečių perėmę medicininę patirtį, žydai praktikavo 
8 dienų naujagimių apipjaustymą, nenaudojo maistui kiaulienos, o tik 
paukščių bei atrajojančių gyvulių mėsą. Karvių mėsos naudojo tik pir-
magalį, bet sunaudodavo ir jų dar galutinai neapsiplaukavusių 6 – 8 
mėnesių embrionus. Košer buvo laikoma tik žvynuota žuvis. ungurys, 
menkė, nėgė – žydų buvo nevalgoma. Jie griežtai laikėsi pasninkų, ku-
rių patys didžiausi buvo puremo (maždaug atitinkantis katalikų adven-
tą) bei peisaihims (prieš Velykas) pasninkai. Tačiau žydai per pasninkus 
taip nepersivalgydavo, kaip katalikai Kūčių vakare arba per Velykas. 
Sveikatą pataupydavo valgydami saikingai. Pav., Peisaiho metu (gavė-
nia) pasitenkindavo tik vandeniu maišytos kvietinių miltų macais, ku-
riuos užgerdavo stikline silpno, pasaldinto medumi vaisių vyno. Speci-
alią degtinę, vadinamą peisachuvka (?) gerdavo iš mažučių noperskinių 
(antpirščio) stiklelių. Liudvinave gyvenęs gero žmogaus Henzo Zimano 
tėtušis, kaip ypatingą draugiškumo ženklą man parodydavo, pavaišin-
damas tokia gerai išlaikyta peisachuvka, po kurios užkasdavom žydiš-
kai paruošta silke. Buvau jo draugas, nors nebūčiau atsisakęs būti ir jo 
vienos gražios dukros a chaseker – kavalieriumi.

Žydai turėjo tokį neblogą paprotį – šabesio dienoje, kad ir pas var-
gingiausią ant stalo turėjo būti vištiena, bandelė chalos, stiklinė-kita 
karštos arbatos, o pas turtingesnį – ir po vieną – kitą kiaušinį. 
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žydų PAVARdėS IR kALBA

Iš vakarų į Lietuvą, Lenkiją atsikraustę žydai pavardžių neturėjo, 
tik vadinamus krikštavardžius, kuriuos gaudavo apipjaustymo dienoje 
ir tėvavardžius. 18 –to a. pabaigoje, 19 – to a. pradžioje pavardes pirmieji 
jiems įtaisė tuo metu Lietuvą valdę vokiečiai. Žinoma jas pasirinkdavo 
jie patys. Ir ne bet kokias: Goldberg (Aukso kalnas), Zilberman (Sida-
brinis žmogus), Dimentštein ((Deimanto akmuo), Rozenkranz (Rožių 
vainikas), Singer (Giedorius) ir t. t. Bet buvo ir pašiepiančių pavardžių: 
Praiherkrug (ubago krepšys), Štummer (Kurčius) ir kt. Tačiau dau-
giausiai žydų pavardžių buvo susijusių su gyvenama vieta: Verbolov-
skij, Vištaneckij, Vladislavovskij, Filipovskij, Seinianskij, Marijampols-
kij ir kt. Iš Lenkijos į Lietuvą atsikėlę žydai turėjo Varšavskij, Vižanskij, 
Vilenskij, Kaganovič ir kt. pavardes.

Tačiau kasdieniniame gyvenime žydai vienas kitą pavardėmis ne-
vadino. Kreipdavosi tik tardami vardą, jaunesnis dar su tėvavardžiu, 
kaip tai priprasta pas rusus. Pav., Motke Leizer, Chaim Ičke, Maušė 
Jošė ir kt. Kuo nors iš kitų išsiskiriantys turėjo pravardes, kurias jiems 
duodavo lietuviai: Leibe Kupre, Joške Kolion, Jankel Pijak, Borke Ga-
nev (vagis), Stinke, (nuo ž. sustinkti), Stolbun ir kt. Išgirdę tokias savo 
pravardes, kai kurie žydai pykdavo iki pasiutimo. Labiausiai jiems pa-
tikdavo, kai lietuviai į juos kreipdavosi tik vardu. 

Tačiau anksčiau ir dabar pavardės, vardai, tėvavardžiai, ypač po 
revoliucijos, žydams nebuvo pastovūs dalykai. Taip Leibus Leizerio sū-
nus pavirto Lev Lazarevič, Šenke Maušo sūnus- Semion Michailovič 
Pozek, Cheike Jefrozmo duktė – Liza Jefremovna Mamilova (ar Mati-
lova). Norint gerai susigaudyti, kuris yra žydas, reikia žinoti jų vardų ir 
pavardžių kilmę.

SUVALkIjOS žydų šNEkTA

Iš Vokietijos atsikėlę žydai šnekėjo vokišku žargonu, su nedauge-
liu hebrajiškų žodžių priemaiša, kuriais buvo galima išreikšti platesnę 
sąvoką. Pav., žodis „emes“ reiškė „neteisybė“, „chochem“ – kvailystė, 
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„daigi“ – pasityčiojantis melas ir t. t. Daugelis jų žodžių buvo sukurti 
pakeliui. Ilgesniam laikui vienoje vietoje įsikūrę, jie į savo kalbą įmaišy-
davo tai vietovei būdingų platesnės sąvokos žodžių. Tarpukario laikais 
Kaune gyvenusieji žydai, leisdami rusų kalba laikraštį “Echo“, į savo 
kalbą įmaišydavo daug rusiškų žodžių. Kauno geležinkelio stotyje teko 
nugirsti savo gimines į Rygą palydinčio žydo atsisveikinimo žodžius: 
„Ze mol Boris, for gesund, for gesund, šraib mir a otkritkes mit a melkim-
počerkom, und v krainiem slūčaje, klap a telegram.“

Jeigu Vokietijos žydai iki nacių atėjimo prie valdžios, tarpusavy 
kalbėdavo vokiškai, tai Varšuvos žydų dauguma lenkiškai nemokėjo. 
Žydai turėjo savo laikraštį „Nak (Nasz) Pszeglad“ ir save vadindavo 
„jestem polakem moišeszowego wyznania“. O Lietuvoje buvo tik ke-
letas inteligentų, sulietuvėjusių žydų, kurie lietuvių kalbą laikė savo 
gimta kalba. Toks buvo Vilkaviškio gydytojas Račkauskas, kuris ir 
savo pavardę sulietuvino, Kudirkos Naumiesčio statybų rangovinin-
kas Veržbalauskas ir Šiaulių prekybininkas , Lietuvos kariuomenės vyr. 
leitenantas Zikė. Tačiau nemaža dalis žydų jaunimo palaipsniui linko 
lietuviškėti, tik tam skersai kelio stojo ortodoksai talmudistai ir nema-
žiau ortodoksiški katalikai. 

1982.04.09.

SUVALkIjOS dVARAI IR LENkų PONAI

Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Suvalkijoje, kuri pradėta intensyviai 
apgyvendinti po Žalgirio mūšio, greta eilinių laisvųjų valstiečių gy-
venviečių pradėjo kurtis dvarai. Per Nemuną persikėlę žemaičių ir tarp 
jų lenkų bajorai, užimdami derlingiausių žemių plotus, čia sukūrę eilę 
dvarų, toliau ir nekeliavo. Ir tik vienas Kamarų protėvis, nukeliavęs dar 
25 km toliau į pietus, ties Lukšiais įkūrė Zyplių dvarą (sovietmečiu bu-
vęs Lenino kolūkio centras).

Atsikėlusiems žemaičiams savo trobeles teko statytis iš medžio arba 
molio. Nuo Šešupės iki Nemuno niekur nebuvo jokio akmenėlio ar žvy-
ro. Vietomis tarp Lukšių ir Karčrūdės (Jankų, Barzdų, Griškabūdžio) 
pasitaikydavo lopinėliai lekiančio smėlio, kuriuose augo pušynėliai 
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pereinantys į didelius Kazlų Rūdos – Jūrės – Ąžuolų Būdos – Lekėčių 
miškus, atsiremiančius į ežerėlio durpynus. O šiaip zanavykų krašte 
durpynų labai mažai. Jeigu kapsų žemėse kaimų liaudžiai svarbiausiu 
kuru buvo durpės, kurių gamyba būdavo neatidėliotina tuoj po vasaro-
jaus sėjos, tai zanavykai kurui naudojo tik malkas. Kas gyveno toliau 
nuo girios, tiems buvo sunkiau jomis apsirūpinti. Medžių prisiaugin-
davo prie savo sodybų. Todėl zanavykų sodybos dažnai buvo apaugę 
juodalksnių ir beržų gojeliais.

Tirščiausias dvarų tinklas buvo įsikūręs Vilkaviškio apskrityje, 
kurioje prieš pirmą pasaulinį karą buvo netoli 80 dvarų ir palivarkų 
(nedidelių dvarų).

Nuo Virbalio šiaurinėje pusėje iki Šešupės 90% dirvų, pievų bei 
miškų priklausė dvarams. Vien dvarininkas Gavronskis Vilkaviškio 
apskrityje valdė pačius didžiausius 8 dvarus – Šūklių, Vailiškų, Alvi-
to, Paežerių, Ausiniškių, Kisiniškių, Simanėliškių ir Paežerių. Visų jų 
centras su rūmais ir kitais ištaigingais kunigaikštiškais pastatais bei 
didžiuliu turtingu parku, buvo Šūkliuose prie Šeimenos upės. Antra-
sis Gavronskių centras buvo prie pat Paežerių ežero, 5 km nuo Vil-
kaviškio. Dvaras turėjo taip pat puikius dviaukščius rūmus, visi kiti 
trobesiai buvo mūriniai, raudonų plytų. O taip pat visoje Suvalkijoje 
prašmatniausi gotikinio stiliaus namai, kuriuose buvo įrengti butai ku-
mečiams. To dviaukščio raudono namo visuose kampuose buvo aukš-
toki bokšteliai, dėl kurių plentu pro šalį pravažiuojantys suvalkiečiai jį 
buvo praminę „Ragine“. 

Žemių plotu didžiausias Gavronskių dvaras buvo Simanėliškiuose. 
Jam priklausė apie 1,5 tūkstančio margų, o pats mažiausias prie pat 
Vilkaviškio – Kisiniškių dvaras su puspenkto šimto margų žemės. 

Be dvarų Vilkaviškio apskrityje Govronskių giminei priklausė ne-
mažai dvarų Suvalkijos pietryčiuose, o taipogi Lenkijoje. Anot vieno 
dvaro ūkvedžio Juozo Radušio iš Gižų – Rūdos kaimo, Gavronskiai val-
dė arti 40 dvarų, kartu su laukais, miškais ir ežerais. 

Šūklių dvarui priklausė Žaliosios ir Puodiškių girios bendro 900 ha 
ploto. Paežerių dvarui priklausė 350 ha Osijos giraitė ir 2000 ha ploto 
Paežerių ežeras. Alvito dvarui – apie 70 ha Alvito ežeras. 
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Daugiau tokių dvarponių, kurie Vilkaviškio apskrityje būtų turėję 
daugiau negu po vieną dvarą, nebuvo, nors tie jų dvarai, atskirai paė-
mus, žemių plotais buvo lygūs ar net didesni už bet kurį Gavronskių 
dvarą. 

Vieni iš stambiausių dvarų, kurių valdose buvo daugiau nei 2.500 
lenkiškų margų naudmenų, buvo Šikšnių dvaras su Konstantinavo, 
Maravilės ir Juozapavo palivarkais viso 4.100 margų bendro ploto. An-
tanavo dvaras – 3.800 margų, Bartninkų dvaras – 3.700 margų.

Kaip taisyklė beveik visi dvarai buvo grupėmis vienas prie kito 
prisiglaudę, prie kurių vietomis buvo įsispraudę smulkesni ūkininkai, 
dažniausiai šešmargių kaimeliai, kurių gyventojai už pagalbą dvarams 
nuimant ir dorojant derlių, naudojosi dvarų ganyklomis pievose, seno-
se dobilienose ar pūdymuose. 

Tokią dvarų grandinę nuo buvusių Rytprūsių pasienio iki Dzūkijos 
sudarė Kaupiškių, Matlaukio, Molinių, Kybeikių, eustachavo, Sakalu-
pio, dviejų Gutkaimių, Zabielinos, Vilkupių, Terespolės, Keturkaimio, 
Šiaudiniškių, Rūtkiškių, unijos, Versnupio, Kaukakalnio, Penkinių, 
Mažučių, Podvarko, Purviniškių, Klampučių, Pavembrių, Viktorinos, 
Juodvario, Didvyžių, Rumokų, Bartninkų, Patilčių, Alksninės, Lanke-
liškių, Stolaukio, Stolaukėlio, Karalkrėslio, Budavonės, Vaišvilų, Paje-
vonio, Skardupio, Lankupių, Vartelių ir dar trigubai tiek didesnių dva-
rų ar mažų dvarelių, kurių pavadinimus galima rasti tik šio šimtmečio 
pradžioje kaizerinės Vokietijos generalinio štabo išleistuose žemėla-
piuose. Tokių žemėlapių neturėjo rusų armija. Gaila, bet toks vienas 
žemėlapis su kitais vertingais ir man nepigiai atsiėjusiais dokumentais 
bei knygomis supleškėjo liepsnose 1944 rugpjūčio 1 dieną per Virbalio 
bombardavimą. 

Be dvarų su pastoviais savininkais, kurie turėjo teisę savo dvarus 
perleisti kam nori, Suvalkijoje buvo gana daug vadinamų „majorati-
nių“  – pusiau valstybinių. Juos valdę dvarus perleisti galėjo tik savo 
vaikams ir neturėjo teisės jų smulkinti. Bevaikiui dvarininkui mirus, 
dvaras pereidavo carinės valstybės žinion ir dažniausiai būdavo išnuo-
mojamas ne trumpesniam kaip 10 metų terminui.
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Didžiausi „majoratiniai“ dvarai buvo Keturkaimio prie pat Šeime-
nos, Kybeikių, Podvarko, Lankupių, Skardupių, Vaišvilų, Karalkrėslio, 
Pajevonio ir keli kiti smulkesni. 

Didelės dalies dvarų pavadinimų iki mūsų dienų neišliko. Nemažai 
dvarų, ypač „majoratinių“ per 1924 m. žemės reformą buvo išdalinti iki 
paskutinio ha. 

Nemažai vertingos istorinės medžiagos, atgabentos į Virbalį iš Vil-
kaviškio katedros ir paslėptos Virbalio bažnyčios požemiuose, taip pat 
žuvo 1944 m. spalio 17 d., kai besitraukdami vokiečiai susprogdino ir 
300 metų išstovėjusią Virbalio bažnyčią ir visa tai, kas dar liko mieste-
lyje nesusprogdinta. 

ŪkININkAVIMO SISTEMA dVARUOSE IkI PIRMOjO 
PASAULINIO kARO

Suvalkija, kuri iki pirmojo pasaulinio karo įėjo į „Privislienskij 
kraj“ (retai vadinamo Carstvo Polskaja) dešimties gubernijų sudėtį, 
buvo valdoma remiantis Napoleono kodekso įstatymais. Senuose geo-
grafijos vadovėliuose ta Carstvo Polskaja buvo apibūdinama kaip „bo-
gatieišij ūgolok Rosiji“ (turtingiausias Rusijos kampelis) su savo Lodzės 
fabrikais, Pėtrokovo ir Kaliso garvežių ir įvairių kitų mašinų gamyklo-
mis ir visoje tuometinėje Rusijoje aukštai išvystyta cukraus pramone. 
Laukų derliai buvo didesni nei bet kur kitur. Visos 10 gubernijų garsėjo 
savo sodininkyste ir bitininkyste. Lenkija vaismedžių sodinukais aprū-
pindavo ne tik savuosius, bet ir artimiausias Baltarusijos bei Lietuvos 
sritis. 

Daugumoje Suvalkijos dvarų buvo gana aukšta žemės ūkio kultū-
ra. Šimtmečio pradžioje beveik visur buvo taikoma sėjomaina daugia-
metėmis žolėmis, skutamos ražienos, pradėtos naudoti tada dar labai 
brangios mineralinės trąšos, populiariausia jų – čilės salietra. Geresnę 
rugių, bulvių kultūrų sėklą įsigydavo Lenkijoje ir šiek tiek artimiausio-
je Vokietijoje.
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Kadangi ne mažiau kaip 90% visų dvarų valdė lenkai, o jie mažai 
bendravo su vokiečiais, artimesnių santykių su Rytprūsių dvarininkais 
nebuvo. ekonominiai reikalai buvo tvarkomi per žydus. 

Kaip minėjau, beveik visi dvarai priklausė lenkams. Žydams pri-
klausė 4 dvarai: Gutkaimio 1-as – Šatenšteinui, Vaišvikų – Gotlibui, 
Vartelių – Amitinui ir Žaliosios – Zillermanui. Gutkaimio 2-rą valdė 
prūsų junkeris Baldamus, o Purviniškių – toks pat aršus vokietys Vi-
socky. Dvaro kumečiais, kerdžiais, piemenimis, kalviais, dailidėmis ir 
kitais juodadarbiais buvo vien tik lietuviai, nei vieno lenko, vokiečio ar 
žydo.

Iki pirmojo pasaulinio karo dvarams didelis ramstis buvo Seinų 
seminarijoje išauklėti klebonai, kuriuos materialiai palaikė dvarai. O 
šie, savo keliu, pamokslaudami visaip iškoneveikdavo cicilikus, parma-
zonus – valdžios ir ponų priešus. Liaudyje juokais sakydavo:“ Nerodyk 
ponui liežuvio – eisi peklon“. Tačiau 19 a. pabaigos- 20 a. pradžios jau-
nesnių kunigų karta jau buvo beveik lietuviška. Pažymėtina, kad į ku-
nigų seminarijas stodavo beveik vien lietuvių valstiečių sūnūs, kurie 
lenkų ponų nemėgo taip pat kaip ir jų tėvai.

Tarp lenkų dvarininkų Suvalkijoje buvo tik keli, kurie bendravo su 
kaimynais lietuviais valstiečiais ir buvo gana pažangūs žmonės. Toks 
buvo Šikšnių dvaro savininkas Gromadskis Maurikijus, jis buvo ne tik 
geras gaspadorius, gerai rūpinęsis savo darbininkais, bet it pirmasis 
Lietuvos meteorologas, labai apsišvietęs žmogus. Buvo baigęs Sorbonos 
universitetą, o abu jo sūnūs, taip pat baigę mokslus Kauno universitete, 
dirbo inžinieriais Lietuvoje. 

Į jį kažkiek panašus buvo Šiaudiniškių Francišek Gallera, žymus 
kalnų inžinierius, sugebėjęs kartu ir gerai ūkininkauti. Visi kiti lenkų 
dvarininkai – užsidarę ir pasipūtę. Ir visi panašūs – Vilkaviškio, Mari-
jampolės, Alytaus ar Kalvarijos apskrityse. 

Ypač aršūs lenkomanai buvo Suvalkijos panemuniuose – Gelgau-
dišky, Kiduliuose, Plokščiuose, Žemutinėj Panemunėje, Pavilkijoje ir 
Zypliuose. Ten įsikūrę Zakai, uliparskiai, Zarembos, Domanskiai, Ko-
marai, Verigos, Darevskiai – buvo ne tik konservatyvūs bet ir aršūs 
lenkomanai.
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Iki pirmo pasaulinio karo beveik visų Suvalkijos dvarų pagrindinė 
ūkininkavimo sritis buvo grūdų auginimas. Tik prie pat Virbalio nedi-
delio 125 margų dvarelio – Raudondvario savininkas juozas Puniška 
įsitaisė 40 juodmargių karvių bandą ir pelningai realizuodavo pieną 
Kybartuose bei judriame Virbalio geležinkelio stoties bufete. Bet apla-
mai Suvalkijos dvaruose pieno bei gyvulių ūkis buvo prasčiau išvysty-
tas negu Lietuvos šiaurėje. 

Beveik visi dvarai turėjo Volfo ar Lanco sistemos lokomobiliais 
varomas kuliamąsias mašinas. Laukų darbams užsibaigus, pastatytos 
tarp dviejų aukštų, gerai nusmailintų stirtų, mašinos pradėdavo kulti 
javus. 

Grūdus supirkinėdavo žydai pirkliai; Vilkaviškyje – Goldbergas, 
Virbalyje – Sokolskiai, turėję plačius ryšius su javų pirkliais žydais Ka-
raliaučiuje, Rygoje ir kitur.

Dvaruose iškulti grūdai, dažniausiai supirkti dar prieš javapjūtę, 
tiesiai nuo kuliamųjų buvo gabenami į vagonus ir išsiunčiami į žydų 
pirklių sutartas vietas. Tik gal koks trečdalis Suvalkijos dvarų nesėdėjo 
žydų pirklių ir žydų bankų kišenėse. 

Pagrindinė darbo jėga dvaruose buvo arklių „španai“ (4 pakinkyti 
darbiniai arkliai su vežimu) su dvivagiais plūgais, kultivatoriais, šiena-
pjovėmis, javapjovėmis, kai kur ir javų rišamosiomis (viskas Deeringio 
sistemos, pritvirtinamos vienam kumečiui) . Tačiau keliaujant pro dva-
rų žemes į Alvito Šv. Onos, Pajevonio Šv. Jono, Kudirkos Naumiesčio 
Petrinių atlaidus, tekdavo matyti ir jaučių jungus, iš lėto traukiančius 
sunkų plūgų jungą. Seni Virbalio kerdžiai man tvirtindavo, kad prie 
plūgo įkinkytų jaučių porą valdyti be vadelių daug lengviau negu porą 
arklių. Lėtai, nerausdami vagos, eina sau atrajodami, galulauky patys 
pasuka į naują vagą, taip kaip artojas pasuka plūgą ir prie jo pritvirtintą 
dišlių. Keletą metų vėliau spirito varyklų „broge“ nupenėti jaučiai pa-
tekdavo į mėsininkų žydų rankas, kuriems visas kastratas buvo „košer“, 
tuo tarpu kai nekastruoto jaučio geriausi užpakaliniai kumpiai orto-
doksui žydui buvo „treif“.

Apsukresni ir daugiau kapitalo turėję dvarininkai buvo įsirengę 
malūnus ir spirito varyklas. Turtingiausi – Govronskiai turėjo dvi va-
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ryklas – Alvite ir Paežeriuose ir du didelius malūnus Paražniuose ir 
Kisiniškiuose. Jų turbinas suko Šeimenos upės vandenys. 

Didžiausia Suvalkijoje spirito varykla buvo Šabanevičiams priklau-
sančiame Antanavo dvare. Truputį mažesnė, tokio dydžio, kaip Alvite 
bei Paežeriuose buvo Patilčiuose, o pačios mažiausios – Bartninkuose 
ir Karalkrėslyje. 

Spiritą gamindavo iš savo dvaruose išaugintų bulvių, retkarčiais iš 
rugių. Moderni tuo metu supilstymo įmonė buvo Vilkaviškyje. Gatavas 
šnapsas (vok. schnaps) būdavo supilstomas į įvairaus dydžio nuo kibiro 
iki 1/100 jo dalies bonkas ir išvežiojamas į didesnėse gyvenvietėse vei-
kusias valstybinio monopolio parduotuves. Parduotuvėse kaip taisyklė 
dirbo vokiečiai. Parduotuvės šnapsu aprūpindavo visas karčiamas, bet 
tik vienos markės skaidriuoju „rūskaja vodka“. 

Tą „vodką“ labai vertino vokiečiai. Atkakę iš eitkūnų biznio reika-
lais iš Virbalio jie išsiveždavo po tuziną „dvatsatkių“ (1/20 kibiro tal-
pos) ir girdavosi, kad nuo rusiško šnapso nors pasigeria, bet nevemia, 
kas labai svarbu taupiems vokiečiams, kurių geresniuose restoranuose 
greta tualeto buvo įrengtos ir patogios vėmyklos. 

Jau 1915 m., per karą vokiečiams pritrūkus vario, Alvito, Bartninkų 
ir Karalkrėslio spirito varyklos buvo išardytas ir jų varinės triūbos kar-
tu su bažnyčių varpais išgabentos į Vokietijos ginklų fabrikus. Paliko 
tik liuteronų bažnyčių plieninius skambalus, kurių aštrus skambėjimas 
neerzino tik pačių vokiečių ausų.

Tik du vokiečių dvarininkus – Šikšnių Gromadskį ir Šelvių – Hu-
gemotų kilmės Ilkų, savo žmonėmis nuoširdžiai besirūpinančius, kai-
myninių dvarų kumečiai ne tik gerbė, bet ir mylėjo. Labiausiai nemėgo 
Gutkaimio vokiečio Baldamaus ir Purviniškių Visockio. Abu buvo ti-
kri skūralupiai . už juos kiek geresnis Vaišvilų žydas Gotlibas, tačiau ir 
jo nemėgo už per didelį šykštumą. 

Labiausiai savas buvo nedidelio Vartelių dvarelio jau beveik sulie-
tuvėjęs žydelis Amitinas, kuris jau ir šabo nešventė, ir kiaulienos neat-
sisakydavo, ir pats juodus darbus dirbdamas su visais dalijosi tuo, ką 
turėjo.



Virbalis mano atsiminimuose, II dalis

30

Aštuonių dvarų savininką Gavronskį kumečiai laikė tiesiog pabai-
sa. Žiemas dvarininkas praleisdavo Paryžiuje, o vasaromis su gaujomis 
prancūziškų kekšių parkeliaudavo į Šūklių ar Paežerių pilaites, šen bei 
ten keldamas orgijas. 

Bet labiausiai už visus nekenčiamas ir piktai pajuokiamas buvo Ke-
turkaimio dvarininkas, pasileidęs ir pasipūtęs daugiau už kitus senis 
Kušnerauskas, kuris į Kudirkos Naumiesčio bažnyčią sekmadieniais 
važiuodavo karieta, kinkyta keturiais baltais ristūnais. Prelatas Ole-
ka be jo nepradėdavo sumos. Per procesijas tas paleistuvis prelatą po 
baldakimu vesdavo už parankės ir per sumą sėdėdavo netoli altoriaus 
pastatytoje paauksuotoje sėdynėje. 

Prasiskolinę buvo vos ne visi smulkesni dvarai. 

dAR šIS TAS APIE SUVALkIjOS dVARUS, 
šIMTAMARgIUS, gERUS gASPAdORIUS IR „BUOžES“

Suvalkijoje nebuvo tokių progresyvios minties dvarininkų kaip 
Zubovai, Fledžinskiai, kai kurie Kamarai, Pliateriai ir dar vienas kitas 
Kauno apskrityje, ne tik nevengusių kontakto su kaimynais valstie-
čiais, bet savo laiku buvusių progresyvaus gaspadoriavimo pradinin-
kais ir iniciatoriais. 

Tuo tarpu Suvalkijos dvarininkų daug kas nemėgo už jų šlėkštišką 
pasipūtimą ir menkinimą visa kas lietuviška, už kai kurių (ypač Ga-
vronskio) didelį pasileidimą, už tokių kaip ambicingojo Gutkaimio vo-
kiečio Baldamus junkeriškai stačiokišką požiūrį bei žydelių ūkininkų 
ir kumečių niekinimą. 

Nors pagal Napoleono kodeksą besitvarkančioje Suvalkijoje žydai 
turėjo teisę į žemės nuosavybę ir kai kurie gaspadoriavo ne blogiau už 
lenkus, būti žydų kumečiu, „žydberniu“ ar žydo „slūgine“ buvo kaip 
ir gėda. Nors žydai su savo tarnais apsiėjo kur kas žmoniškiau negu 
lenkai ar vokiečiai. 

Antižydiškas nuotaikas palaikydavo kai kurie klebonai, išskyrus 
Virbalio Siaurusaitį, kurio tikru draugu buvo barzdotas miesto rabi-
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nas, tuo tarpu su evangelikų pastoriumi von Mačulski ir vienas, ir ki-
tas, būdami krikščionimis, nepasidalindavo Kristumi. 

Katalikai niekino vokiečius, kad tie pėtnyčioj ėda lašinius, o evan-
gelikai prikišdavo katalikams, kad jie mergą Mariją garbina labiau negu 
patį Dievą. Paprūsėje buvo paplitę gabesnių liaudyje sukurtų evangeli-
kus pašiepiančių „giesmių“, „pamokslų“ ir „mišių“. Bet tai jau atskira 
tema.

Lenkas, kad ir ne koks dvarininkas, arti bankroto stovintis arba 
prasilošęs kortomis, bet vis tiek buvo pani Cibulski ir katalikas. Per se-
kmadienio pamaldas jis, jo ponia ir kelios panelės plunksnuotai kepe-
liušuotos senmergės – visada buvo užėmę pirmąsias vietas arčiausiai al-
toriaus. Kudirkos Naumiesčio klebonas uogintas nepradėdavo sumos 
iki nepasirodydavo Keturkaimio dvaro savininkas Pšesdzickis, o Vil-
kaviškio klebonas Matas Dabrila – belaukdamas išpendėjusios ponios 
Gavronskienės. 

Nors dvarų kumečiai kai kurių dvarininkų nemėgdavo ir net nie-
kindavo, į juos vis tiek kreipdavosi nusiėmę kepures tituluodami „jaga-
mastis“. Tokio titulo nei žydas, nei vokietis nesulaukdavo.

Suvalkijoje, ypač Vilkaviškio ir Marijampolės apskrityse, buvo 
stambių ūkių savininkų liaudyje vadinamų šimtamargiais. Stambiau-
sias Suvalkijos šimtamargis buvo Lauckaimio Jonas Stankūnas, valdęs 
300 margų (150 hektarų), pusė kurių buvo Šeimenos upės užliejamos 
pievos. Nors laikė du kumečius, turėjo 4 samdomus bernus ir tiek pat 
mergų, tačiau valgė iš vieno puodo ir niekuomet nekonfliktuodavo su 
savo žmonėmis. Jį vadindavo arba gaspadoriumi, arba stačiai Jonu. 
Durnesnė buvo jo iš tarnaičių kilusi boba, savo vyrą apdovanojusi vie-
nu sūnumi ir šešiomis dukrelėmis. Ta buvo buožiškai pasipūtusi ir tik 
per ją iširo mano santykiai su jų vyriausiąja labai žvalia Bronyte. Bet ir 
pats Jonas Stankūnas, besirūpindamas kraičiais (suvalkietiškai – da-
limis) savo penkioms seserims ir į mokslus leisdamas dar tris brolius, 
nepralobo kartu su savo bernais tempdamas žemdirbio jungą. 

Jo vyriausioji sesuo ištekėjo už Būblelių Juozo Sniečkaus (Antano 
Sniečkaus tėvo), kita nuo Šunskų – už šimtamargio Jono Dailydės, tre-
čioji nuo Šūklių – už kito šimtamargio Jono Pavelčiaus, ketvirtoji nuo 
Sakalupių – už Juozo Tupčiausko, pati jauniausioji – už profesoriaus 
Kazio Būgos, kuris per atostogas studijuodavo Paprūsės tarmes. 
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Vienas iš Jono Stankūno brolių – juozas stankūnas prieš pirmąjį 
pas. karą baigęs teisės mokslus Maskvoje, dirbo Virbalio (ir kartu Ky-
bartų) valsčiaus taikos teisėju. Spręsdamas bylas rusų kalba galėdavo 
apsieiti be vertėjo. Jis nuo 1920 m. buvo Marijampolės apygardos teis-
mo narys. Kitas brolis – Kostas Stankūnas buvo Alytaus miškų giri-
ninku, o trečiasis brolis – gydytojas, 1919 m. gyvendamas Maskvoje, 
savo ir šeimos pramitimui kartu su kitais „miešočnikais“ važiuodavo į 
pietus parsigabenti miltų. Iš vienos tokios kelionės negrįžo, nežinia kur 
ir kaip žuvo. 

Visa Stankūnų giminė ir beveik visi Jono svainiai buvo paprasti, be 
buožiško pasipūtimo žemdirbiai. Tik Šūklių Jonas Pavelčius kartu su 
savo boba atsidavė buožiškumu. 

Kai 1941 m. Jono Stankūno sūnų ūkininką Antaną rusai gabeno į 
Sibirą, tai kumečiai jo gailėjosi ne mažiau negu tėvai ir seserys. 

Nors Bublelių Sniečkus valdė 160 margų žemes, kaip ir jo tėvas Juo-
zas, o po jo mirties ūkį perėmęs Zigmas, jo abu broliai Juozas ir Vytau-
tas bei seserys Kazė ir Gražina buvo normalūs, paprasti žmonės. 

Savotiškas šimtamargis buvo Gižų valsčiaus Tabarių kaimo An-
drius Bridžius. Pats būdamas ir darbštus ir nepaprastai šykštus, gavęs 
protingą ir darbščią žmoną, kuri jam pagimdė 21 vaiką ir padėjo vyrui 
tvarkytis 60 margų žemės plote, vis laikas nuo laiko prisidurdami nau-
jai nupirktas žemes, tame tarpe ir į Ameriką iškeliavusio Jono Senkaus 
žemę, išsiplėtė iki 220 margų ūkio su gerais mūriniais trobesiais. 

Tačiau su darbininkais ir kumečiais atsiskaitydavo pati Bridžiu-
vienė ir vis tuo metu, kai vyras, aprūpintas gabalu duonos ir lašinių, 
kuriuos pakeliui vežime ir suvalgydavo, išvažiuodavo į Vilkaviškį. Jis 
negerdavo ne tik snapso, bet nė brangaus alaus. 

Tuo tarpu suėjusiems žmonėms Bridžiuvienė vienam užmokėdavo 
pinigais, kitam leisdavo prisipilti klėtyje maišus grūdų, trečiam, paruo-
šus geresnių vaišių ryšulį, liepdavo parnešti sergančiai žmonai, kurią ir 
pati dažnai aplankydavusi. 

Kai kartą vienas iš bernų, norėdamas savo gaspadoriui įtikti, pra-
dėjo girtis, kad jam nežinant ir pinigų ir pora maišų grūdų iš gaspadi-
nės gavo, Bridžius tepasakė: „A, a taip taip, bet ar tavo davė. Ir su savo 
skundais nelysk man į akis.“
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Iš 21 Bridžių vaiko, kai kurių jau suaugusių ir pamokintų, 1917 -18 
tais metais po šiltinės epidemijos liko tik šeši, vienas iš jų -Rusijoje me-
diciną baigęs Andrius. Kitas sūnus bebaigiąs taip pat medicinos studi-
jas Šveicarijoje irgi mirė. Ir liko tik jauniausia, truputį žvaira Antanina. 
Abu seni, turėdami tiek žemės, liko vieni.

Būdinga tai, kad šimtamargių grupės buvo įsikūrę derlingiausiose 
Suvalkijos žemėse. Vilkaviškio apskrityje, Rytprūsiuose (Mažosios Lie-
tuvos) parubežyje – Kybartų ir Žaliosios valsčiuose, daugiau Keturva-
lakių valsčiaus Ožkabalių, Bardauskų, Geisteriškių, Steiniškių, Deks-
niškių, Balsupių kaimuose. Ten gyveno plati Gavėnų giminė, Biskiai, 
Rudvaliai, Bielskai, Valaičiai ir eilė kitų, sudariusių saviškų gana už-
darą kastą. Nors perpus mažiau žemės turėjusių valakininkų (valakas 
– 60 lenkiškų margų) nesišalino ir su jais dar pakenčiamai sugyveno, 
tačiau artimus giminystės ryšius bei draugystę stengdavosi palaikyti su 
tokiais pat šimtamargiais. 

Toks Steiniškių Jonas Gavėnas, užauginęs 9 sūnus ir vieną jų – An-
taną palikęs gaspadoriauti tėviškėje, visus kitus išleido į žentus pas šim-
tamargininkus, o savo dvi nelabai gražias dukteris – į marčias už dar 
negražesnių vyrų. Vienas jų buvo Kybeikių kaimo šimtamargis puslen-
kis, pusšlėkta senis Juozas Ščitnickis, kurį kaimynai vadino Šiknitskiu. 
Su juo susilaukė trijų dukterų, likusių senmergėmis ir tuščiagalvio sū-
naus Anžėjaus.

Visi šimtamargiai turėjo kumetynus ir su savo darbininkais iš vie-
no bliūdo nevalgė. Retas kuris iš jų dirbo juodą darbą ir savo ūkyje 
tvarkėsi kaip ūkvedys arba dvaro „žondca“ (lenk. prižiūrėtojas). Kai ku-
rie jų buvo tikri kumečių skūralupiai ir suvalkiečių sugalvotas epitetas 
„buožė“ pirmoje eilėje skirtas tokiems šimtamargiams. 

Išskyrus Lauckaimio Stankūnus, Steiniškių Gavėnus ir Būblelių 
Sniečkus, visų kitų šeimos buvo negausios. Gavėno Jono visi sūnūs pe-
rėjo į zweikindersistem ir kad nereiktų ūkį smulkinti ar apkrauti dide-
lėmis dalimis (pasogomis), pasitenkindavo vienu, dviem, rečiau trimis 
vaikais. 

Pažymėtina tai, kad iš šimtamargių šeimų beveik nebuvo baigusių 
aukštuosius mokslus. Basanavičius, Kudirka, Jablonskis, Pietaris, Ži-
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linskas, Arminas ir kai kurie kiti – tai vis smulkesniųjų, valakininkų 
vaikai, vaikystėje ir jaunystėje piemenavę ir dirbę juodus darbus. 

Nors šimtamargių tarpusavio solidarumas buvo daug silpnesnis 
negu valakininkų ir juos ne taip tvirtai jungė giminystės ryšiai, vis tik 
grynai materialinio išskaičiavimo besivaikydami surasdavo bendrą 
kalbą ir šį tą nuveikdavo visų pirma Keturvalakių valsčiaus Balsupių 
kaimo šimtamargių Bielskaus ir Matuzevičiaus iniciatyva.

Tarp jų buvo ir neblogų javų augintojų, kurių juodžemio pūdymuo-
se, patręštuose vien mėšlu, žieminiai kviečiai užderėdavo iki 22-ojo 
grūdo.

kUMEčIAI IR kUMETyNAI

Dvaruose ir pas šimtamargius kumečiai buvo pastovesni darbinin-
kai ir be to, labiau nusimanančiais už viengungius bernus bei mergas, 
samdomus nuo Kalėdų iki Kalėdų. Nors pagrindiniu darbininku bū-
davo šeimos galva, per didesnes darbymetes, ypaš derliaus nuėmimo, 
bulviakasio, javų kūlimo dienomis į darbą būdavo įjungiama ko ne visa 
kumečio šeima. 

Kumečiai būdavo samdomi nuo Jurginių iki Jurginių. Tomis dieno-
mis matydavau dardančius per Virbalį, kinkytus ketvertu arklių, viso-
kios kumetiškos mantos prikrautus, iš vieno dvaro į kitą riedančius ve-
žimus. Prie jų būdavo pririšta žalmargė, kai kada su nusususiu šunėku į 
porą, dėžėje kudakuodavo koks desėtkas vištų, kitoje – žviegdavo pora 
paršelių. Važnyčiotojas, pliaukšėdamas ilgu botagu, sėdėdavo ant poros 
maišelių miltų ar bulvių, o mazgelis uždarui – viena kita paltelė lašinių, 
viena kita dešrelė ir gniutulas taukinės būdavo paslėptas pačioje sau-
giausioje vietoje. Iš po rakandų kyšodavo susivėlusios vaikučių galvelės, 
o šeimos galva su savo labai daug juodo ir labai mažai balto mačiusia 
bendro gyvenimo drauge, tipeno paskui vežimą, vis žabu pavarydami 
liesąją ir akylai dabodami, kad neiškristų iš vežimo koks mazgelis, ar 
pats didžiausias abiejų vargšų turtas – kuris vaikas. Žiūrėk, bambliui 
kiek paūgėjus, jau galės piemenauti, už keleto metų bus pusberniu ar 
purmerge, ir visai šeimai jau bus lengviau prie pragyvenimo prisidė-
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jus keliems rubliams, porai maišų grūdų, keletui svarų vilnų kojinėms 
bei pirštinėms, kelioms gniūžtėmis šukuotų linų ir keliems kuodams 
pakulų. 

Kur dvarponiai ir jų ūkvedžiai buvo žmogiški, ten kumečiai ilgiau, 
o ne retai ir visam gyvenimui užsilaikydavo. Jeigu Šikšnių dvaro ku-
mečiai kitaip neminėjodavo, kaip „mūsų dvaras“, tai į Kybeikių, unijos, 
Podvarko ir daug kitų dvarų žiūrėdavo kaip į laikiną buveinę, į kurią 
patekę per didelę bėdą, neturėdami kur dingti, tik ir galvodavo kaip iš 
ten greičiai išsprukti.

O tų dvarponių būdavo visokių. Vienas kitas – tėviškas, kitas – pa-
sipūtęs skūralupys, trečias – kaip Duonelaičio aprašomas amtmonas, 
nors ir ne lupikas, bet savo kumetį „per paiką drimelį laikė“. Buvo toks 
Gutkaimio vokietys Baldamas, kuris nors ir gerus kumetynus pastatė, 
bet savo kumečius iki devynių prakaitų į darbą įjungdavo vis su įprastu 
raginimu: „ei, rupūžyne !“.

Geri kumetynai ir gana kultūringas kumečių traktavimas buvo 
Gavronskio dvaruose, tačiau juose ilgiau išsilaikydavo tik tie, kurių 
žmonos ar dukterys buvo panašios į baidykles, arba kuriems būdavo 
vis tiek, kas jų žmoną ar dukterį dulkina. Nuo gašlaus Gavronskio bei 
jo tokių pačių ūkvedžių, ypač pagarsėjusio mergišiaus Juozo Radušio, 
kuris net savo dvi tikras seseris išprievartavo, nepasprukdavo nei vie-
na gražesnė moteris ar mergina. 1925  m. Žaliojoje, organizuodamas 
kooperatinės pieninės statybas, pastebėjau tiek moterų, tiek vyrų bruo-
žuose lenkams būdingus veido ir akių ypatumus. O taip pat ir jiems 
būdingus būdo bruožus….

Nuskurdusiame, blogai valdomame dvare buvo ir dar skurdesnis 
kumetynas. Dažniausiai – iš molio sudrėbta troba, keli kambariai su 
vienalange priemene, molio asla, retkarčiais baltinamomis sienomis, 
palovyje – duobė bulvėms susipilti, prie durų kampe – bačka su rau-
gintais kopūstais. Šioks toks apgriuvęs tvartelis, daržinėlis ir rūselis 
daržovėms susipilti. 

Skurdas viduje, skurdas ir išorėje, ypač šlapiais metais, kai apie 
kumetynus žmonės minkė molio purvą. Tačiau tie vargšai, kurie re-
tai kada beuždirbdavo keliasdešimt rublių, kad galėtų bandyti iškeliaut 
per rubežių į Prūsus ir toliau, būdami beraščiai ir beteisiai, vargo toliau. 
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Jei geriau tvarkomuose dvaruose ilgiau užsilaikydavo kumečiai, tai 
ilgiausiai išbūdavo, susitaikę su savo likimu dvarų kerdžiai, kurie suda-
rė kaip ir atskirą luomą. Žiūrėk, jeigu kerdžius sūnus, tai gali numany-
ti, kad kerdžiumi buvo ir jo tėvas, ir senelis, ir juo bus vienas ar du jo 
sūnūs, kuriems iš kartos į kartą palikimo bus perduotas ragas – triūba, 
rinkinė – ilgas garsiai poškantis botagas galvijams valdyti, kurio skam-
bėjimo karvės bijodavo labiau nei vytinio bei poros grynakraujų lietu-
viškų aviganių šunų, kurių kiekvienas atstodavo du – tris piemenis. O 
į vengriško pilkojo jaučio ilgojo rago triūbą Virbalio kerdžius rudens 
vakarais išvingiuodavo tokią gražią muziką, kurios paklausyti būdavo 
daug maloniau, negu šimtmečio pradžioje atsiradusio gramafono su di-
dele skardine triūba. 

Atskirą žemdirbių klasę sudarantys kumečiai noriai pasirinkdavo 
stambesnį dvarą negu šimtamargį, kad ir lietuviškai kalbantį gaspa-
dorių. Tarp šimtamargio ir jo kumečio buvo didesnis antagonizmas, 
negu kumečio santykiuose su dvaru, kur jam buvo lengviau ir karvę 
bei veršį prasiganyti, o kvailesnį poną apsukus, vieną kitą maišą grūdų 
nukniaukti ir kuro lengviau pasigaminti. Ten didesnis kumečių būrys 
dažnai sudarydavo savotišką sutariančią broliją. Pagaliau jie neapsiri-
ko, nes 1923 m., pradėjus išparceliuoti dvarus, jų kumečiai gavo po ga-
balą žemės, o šimtamargiai išliko alei vieno. 

MARIjAMPOLėS „žAgRė“

1910 metais Marijampolėje susikūrė kooperatinė prekybos bendro-
vė „Žagrė“, turėjusi apie 400 narių. „Žagrė“ prekiavo ne tik koloniali-
nėmis (buitinėmis) prekėmis, bet ir žemės ūkio mašinomis, daugiau-
sia amerikoniškomis „Deering“ firmos javapjovėmis, šienapjovėmis, 
drapa kais, dvivagiais plūgais bei vokiškomis sėjamosiomis ir maniežais 
sukamomis kuliamosiomis. Įsigyti Lanco ar Volfo stambias kuliamą-
sias ir kartu prie jų dar tų pačių firmų lokomobilius net šimtamargi-
ninkai buvo nepajėgūs. 
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Tuo metu atėjo į madą mineralinės trąšos, kurių „Žagrė“ vagoninė-
mis partijomis užsisakydavo, pirmoje eilėje išreklamuotos čili salietros, 
zūperio bei kaulamilčių. 

Prieš pirmą pasaulinį karą kalio druska Suvalkijoje visai nebuvo 
naudojama. Bet ir kitos trąšos buvo naudojamos vaistinėmis dozėmis.

Be viso to „Žagrė“ pradėjo prekiauti švediškais Alfa- Lavel pieno 
separatoriais, kurių įsigydavo tik vienas kitas stambesnis ūkininkas. 
Liaudyje jie buvo nepopuliarūs, ir kaimo bobutės papratusios pačios 
rankomis sviestą mušti iš nugraibytos nuo rūgpienio grietinės, besi-
kalbėdamos tarpusavy apie savo gaspadorystes, atsimenu, separatorius 
išpeikdavo. Atseit, jų sumuštas sviestas iš neparuoštos grietinės atsi-
duoda guma. Tačiau prieš karą ir šimtamargių karvutės pieno duoda-
vo taip nedaug, kad jo tekdavo tik ponams, klebonams ir turtingesnių 
ligoniams. Žiemos metu už rusišką 400 gramų svarą sviesto mokėdavo 
po pusę sidabrinio rublio. 

1912 metais „Žagrėje“ pradėjo dirbti jos stipendininkas, bebaigian-
tis agronomijos mokslus Jonas Kriščiūnas. užsiimdavo tik paskaitiniu 
darbu ir laukininkyste. Gyvulininkystės, ypač galvijininkystės klausi-
mais valstiečius šviesdavo inžinierius Vitkauskas, kuris buvo paruošęs 
brošiūrą su galvijų šėrimo pagal Kelnerį lentelėmis. Tai buvo bene pir-
masis kaip ir toks galvijininkystės vadovėlis.

1913 metais „Žagrė“ išsinuomojo majoralinį Gižų dvarelį, kuriame 
planavo steigti pavyzdinį ūkį, išbandydami geriausių grūdinių ir bul-
vių kultūrų veisles. Tačiau prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas viską 
apvertė aukštyn kojom, ir kartu užsibaigė jau sustiprėjusios ir visoje 
Suvalkijoje išpopuliarėjusios „Žagrės“ veikla.

Marijampolės „Žagrė“ atgijo tik 1921 metais. Tačiau tai jau nebuvo 
ta pati, ne tik iš šimtamargų, bet ir keleriopai daugiau iš valakininkų 
susikūrusi bendrovė, kuri kūrėsi laikotarpiu, kada 1905  m. lietuviai 
buvo atgavę spaudą ir daugiau politinių laisvių.

Bendrovėje susibūrę Suvalkijos vidurio kapsai buvo užsimoję įsi-
gyti Kalvarijos Romanovų tuo laiku moderniausią, išgarsėjusį malūną 
arba pasistatyti naują prie pat Marijampolės. Keletą metų prieš karą 
pakėlę grūdų, arklių, mėsinių gyvulių ir žąsų kainas, sustiprino ne tik 
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Paprūsės, bet ir visos Suvalkijos ekonominę būklę ir tuo pačiu žadino 
prasigyvenusių gaspadorių suvalkietiškas ambicijas, skatino veikti. 

Vis labiau tvirtėjo įsitikinimas, kad „Žagrei“ reikia turėti savo 
žemės ūkio mašinų ir visokių ūkinių padargų fabriką. „Mes esame 
Lietuvos ukraina“ – savo susirinkimuose šaukė veikliausieji gaspado-
riai – Varkala, Bielskus, Liūdžius, Vosylius, Kriaučiūnas. Kai kurie siūlė 
nupirkti iš Vosyliaus jo garsiąją plytinę ir išplėtus jos gamybą, statyti 
daugiau plytinių pastatų. Nusižiūrėję į Prūsijos pavyzdį, su jų gaspa-
doriais susitikdavo jomarkuose, o su kai kuriais ne vienas parubežinis 
būdavo jau ir susigiminiavęs. 

Prieš karą suvalkiečiai rusišką rublį vertino labiau, negu dvigubai 
pigesnę vokišką markę, nors tiek rubliai, tiek markės buvo ir popie-
riniai, ir sidabriniai, ir auksiniai. Monetų žmonės nenorėjo laikyti la-
biausiai dėl to, kad neturėjo tinkamų šernolių (piniginių) jiems susidėti. 
Varinius dvylekius dvikapeikius, sidabrinius, auksinius bei pusauksi-
nius moterys sumazgydavo į skarelių kampučius. Penkiems, dešimt, 
dvidešimt ir dvidešimt penkiems auksiniams neužtekdavo vietos, o 
juos pametus,- tai ne prarasto varioko nuostolis. Smulkesnių už trirublę 
popierinių nebuvo, nuo 5 kapeikų iki rublio buvo sidabriniai pinigai. 

Didėjant pinigo vertei, didėjo ir pinigo formatas. Penkšimtinė bei 
tūkstantinė buvo spausdinta ant standaus spalvoto, permatomais ir ne-
permatomais carų (dažniausiai Petro Pirmojo ir Jekaterinos Antrosios) 
paveikslais, su mažiausiai trimis įmantriausiais, sunkiai padirbamais 
parašais ant tokio pat neperdirbamo popieriaus. Bet tokių pinigų retai 
kas turėjo. Tačiau ir turėdamas šimtinę jauteisi turtuoliu. Su ja, norė-
damas išsisukti nuo tarnybos vaiske (kariuomenėje), galėjo sprukti per 
rubežių (sieną) į Ameriką, senas gaspadorius – nusipirkti „Deering“ 
markės amerikonišką kertamąją, o jaunas gaspadorius – įsigyti „Bren-
nabor“ dviratį, su kuriuo galėjo mandravoti prieš susižavėjusias nete-
kėjusias gražuoles.
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VIRBALIEčIų gyVENIMAS SENIAU

Virbalis (Viršbolovo) kūrėsi šalia pelkių, raistų, kuriuose veisėsi vel-
niai. Taip mums, vaikams, pasakojo močiutės. Kai jos buvo jaunos, į šo-
kius ateidavo jaunikaičiai su skrybėlėmis. Šokindavo panas, o jų viena 
koja būdavo arklio, kita – žmogaus. Muzikantams mokėdavo auksiniais. 
Atėjus vidunakčiui, ponaičiai išnykdavo, o jų pinigai virsdavo arkliašū-
džiais. O jei kuris su jais bendraudavo ir pasirašydavo sutartį, kad po 
mirties dūšią atiduos velniui, tai tokį rasdavo ryte primurkdytą pelkėje… 

Senais laikais gyvulius ganydavo Virbalgiryje, o jomarkai iš pra-
džių būdavo Nevadolėje (Nova Dolia. rus). Daug gyventojų išmirė nuo 
maro. Žydai mieste atsirado pirmiau už vokiečius ir jie kūrėsi pagrindi-
nėje gatvėje, o vokiečiai – pakraščiuose, nes jie buvo ūkininkai, o šalia 
gyvenamos vietos buvo jų dirbamos žemės.

Vokiečiai namus statėsi iš plytų, stogus dengė čerpėmis arba gun-
tais (medžio lentelėmis)*, kai kada – skiedromis. Ūkiniai pastatai buvo 
mediniai. Įsikūrimui vokiečiai gaudavo paskolas iš Vokietijos. Lietu-
viai savanoriai gaudavo taip pat paramą iš valstybės. Per žemės reformą 
dvarus apkarpė, žemę išdalino dvariokams – samdiniams.

Biednesni (nepasiturintys) lietuviai namus statėsi iš molio, o stogus 
dengė rugių šiaudais. Spragilais nukultų rugių blaškus (rugių pėdus), 
rišdavo į kūbelius, kuriais ir dengdavo stogus. Kluonus ir klėtis staty-
davo iš medžio, o tvartus – iš molio arba akmenų. 

Seniau visas statybines medžiagas žmonės rasdavo už Smėlio gatvės 
(sen. Aplinkinė gv.). Molis – rytinėje dalyje, smėlis ir žvyras – vaka-
rinėje. čia pat iškastą molį veždavo prie statinių, kur jį paskleisdavo 
ir mindavo arkliais. Pridėdavo smėlio, kapotų šiaudų, pildavo vandens 
ir minkydavo, kol pasidarydavo košė (skiedinys). Tą košę specialiomis 
šakėmis kabindavo ir drėbdavo – formuodavo sienas. 

* skliausteliuose čia ir toliau – kn. sudarytojos paaiškinimai
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Žemė aplink Virbalį buvo išdalinta rėžiais. Apkarpius dvarus per 
žemės reformą, išdalinta žemė atiteko samdiniams, kurie tame dvare 
dirbo. Žemės gavo ir Lietuvos savanoriai, kovoję prieš lenkus bei bol-
ševikus. Kad netektų vieniems molynai, kitiems smėlynai, rėžius ma-
tuodavo trijose Virbalio laukų pusėse – rytinėje, vakarinėje ir pietinėje. 
Šiaurinė pusė priklausė savivaldybei. Ten buvo smėlis, durpės ir gany-
klos (vigainės). 

Samanines durpes kasdavo ir Podvarko girios vakariniame krašte, 
o Kaupiškiuose – mintines. Samaninės durpės būdavo kasamos taip: 
nuplentuoja (nuimdavo velėną), paskui specialiu peiliu iš viršaus gilyn 
pjaudavo juostą, po to specialiu kastuvu formuodavo durpę ir mesda-
vo ant kranto. Po to kraudavo į šlypkes (šlajas) ir veždavo į pievą, kur 
kantuodavo (kraudavo) po tris ar penkias. Kai apdžiūdavo, kraudavo į 
dideles apvalias krūvas. Durpės plynioje buvo matuojamos ir parduo-
damos rykštėmis. Atmatuodavo keturis kvadratinius metrus ir kas-
davo duobę, kol rasdavo durpių, arba kol duobė užgriūdavo, nes nuo 
vandens ją atskirdavo slenksčiais (žemės tarpais).

Mintines durpes kasdavo jas išmesdami ant kranto. Arkliais min-
davo tol, kol jos sutrupėdavo, paskui pildavo vandens ir minkydavo to-
liau, kol pasidarydavo zumpa (košė).

Tada tą košę kraudavo į šlypkes ir veždavo į pievą, kur formuo-
davo lysves. Jas nuglencuodavo (sulygindavo) ir specialiu riestu peiliu 
supjaustydavo gabalais. Kai pradžiūdavo- kantuodavo po 5 -7, o vėliau 
kraudavo į krūvas. Pelkių būdavę daugelio ūkininkų laukuose.

Javus sėdavo rankomis. Rugius kirsdavo dalgiais, sugriebdavo ir 
rišdavo į pėdas, kurias statydavo į gubas po 20 pėdų. Sakydavo: “Kiek 
prikirtai kapų?“ (kapa – trys gubos).

Kitus javus pjaudavo į pradalges. Kai pradžiūdavo, dėdavo į plekus 
(krūveles), kad būtų patogu krauti į vežimą. Kai javai išdžiūdavo, vež-
davo į kluonus, o jau vėliau, rudenį arba žiemą – kuldavo. Kas turėjo 
rusvelkį (maniežą), bei štiftinę (štiftas-medinis kaištis, sujungiantis 
detales) ar spragilinę kuliamąją, kuldavo arklių traukiama jėga. Javus 
vėtydavo arba valydavo arpu (arpuodavo). Šiaudus kapojo akseline ma-
šina. Kas neturėjo rusvelkio, viską darė rankomis, kūlė spragilais. O 
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kai reikdavo kapitališkai remontuoti stogus, samdydavo skersinę kulia-
mąją, kurią suko dyzelinu kuriamas motoras. 

Karves, avis ir prieauglį ganydavo Vigainėse, nusamdydami ker-
džių. Atsimenu ir aš vieną tokį, pavarde krikščiūnas (Kriščiūnas), 
kuris anksti ryte eidavo gatvėmis trimituodamas ragu. Visi išleisda-
vo gyvulius į rikavones (pietinė miesto laukų dalis už Smėlio gatvės). 
Susiformavus kaimenei, galvijus gindavo Vaičaičio gatve, būtinai pro 
bažnyčią į Kauno gatvę, kol pasiekdavo Vigaines. Per pietus kerdžius 
kaimenę atgindavo prie smėlio karjero, kad šeimininkės galėtų karves 
pamelžti.

Arklius kiekvienas ūkininkas ganė savo pievose. Kurie turėdavo 
daugiau arklių – ganydavo ir naktį (naktigonėmis): trys – keturi bernai 
saugodavo arklius, kad nepavogtų čigonai. Arkliai visada turėjo būti 
gaspadoriui po ranka, nes su jais atlikdavo visokius darbus: pavasarį, 
rudenį apdirbdavo, apsėdavo laukus, vasaros pradžioje žvyruodavo ke-
lius. Kiekvienam ūkininkui valdžia paskirdavo kelio ruožą, kur jis tu-
rėdavo atvežti tam tikrą kiekį žvyro, supilti šalikelėje į krūvas po kubi-
nį metrą, kurias „priimdavo“ kelio meistras. Vasarą su arkliais kasdavo 
durpes, prižiūrėdavo pasėlius, šienaudavo pievas. Rudenį prasidėdavo 
mėšlavežis. Tvartai buvo gilūs, gyvuliai stovėdavo ant storo sluoksnio 
mėšlo. Mėšlą veždavo į pūdymus, kratydavo ir apardavo laukus, kur 
bus sodinami žieminiai javai. 

Rudenį žmonės dalgiais kirto rugius, pjaudavo vasarojų, veždavo 
į kluonus, kūlė javus. Žiemą moterys šėrė gyvulius, verpdavo vilnas, 
linus, kanapes, ausdavo drobes. Vyrai mindavo linus, spausdavo aliejų, 
vydavo virves bei pančius. 

Tais laikais (prieš antr. pasaul. karą) laikraščių buvo mažai, tai viso-
kias žinias, įsakymus Virbalyje žmonėms pranešinėdavo žmogus, kuris 
turėjo skambalą ir skardų balsą. eidamas iš gatvės į gatvę, skambalu 
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jis visus kviesdavo suklusti, o miestelėnams susirinkus, garsiai visiems 
skelbdavo naujienas. Jo pavardė buvo janavickis. 

Visose gatvėse buvo po gaisrininką – savanorį. Kiekvienas turėjo 
trimitą – varinę triūbą ir varinį šalmą. Kilus mieste gaisrui, arčiausiai 
gyvenęs gaisrininkas išeidavo į gatvę ir trimituodavo. Išgirdę signalą, 
atsiliepdavo ir kitų gatvių gaisrininkai. Taip signalas pasklisdavo po 
visą miestą. Tada visi rinkdavosi prie gaisrininkų garažo (dabar tame 
pastate – laidojimo namai) ir su turima technika važiuodavo gesinti 
gaisro.

Prieš karą Virbalio burmistru buvo juozas navickas, kuris gyveno 
Pajevonio gatvėje. O Virbalio parapijos klebonas buvo starkus. 

Pagal socialinę padėtį gyventojai pasiskirstė taip: dvarininkai, 
stambūs ūkininkai, smulkūs ūkininkai, daržininkai, kurie turėjo prie 
namų kelias dešimtis arų, stubelnykai – prie namų turėjo po kelis arus, 
liuosininkai, nuomodavę gyvenamą plotą pas miestiečius ūkininkus 
trobose iš dviejų galų- jie buvo pagrindinė darbo jėga, bernai, tarnai-
tės. Kiti dirbo atsitiktinius darbus – tiesė kelius, skaldė akmenis, klojo 
grindinį bei dirbo kitus sezoninius darbus. 

Dar kiti dirbo įmonėse, cechuose, dirbtuvėlėse, artelėse. Kai ku-
rie gyventojai dirbo valdiškuose darbuose : savivaldybėje, pašte, gele-
žinkely, muitinėje, pasienyje, ir kt. Dar viena grupė dirbančiųjų buvo 
amatininkai. 

VIRBALIO PRAMONė

Prieš karą Virbalyje buvo 3 plytinės. Pati seniausia buvo vokiečio 
byberto – arčiau miestelio, ant kalniuko. Ten plytas gamino rankiniu 
būdu. Molį maišydavo su smėliu, klodavo ant pievos, po to pjaustydavo, 
džiovindavo ir degindavo. Vėliau pastatė modernią plytinę, su maišy-
mo, formavimo, džiovinimo įranga, deginimo krosnimi. Vėliausiai pa-
statė plytinę netoli geležinkelio. 

Didžiausia įmonė Virbalyje buvo vokiečio Vitmozerio (Vittmo-
ser) žemės ūkio mašinų fabrikas. Kartu buvo ir liejykla. Ten liedavo 
krumpliaračius maniežams, kuliamosioms, arpams ir kitoms ž. ū. ma-
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šinoms. Jis stovėjo dabartinėje pieninės teritorijoje. Savininko gyvena-
mas namas buvo prie Sinagogos gatvės (dabar Sodų gv.). Priešais, kitoje 
gatvės pusėje, stovėjo dvi žydų sinagogos. Toliau buvo didelis kiemas, 
aptvertas aukšta štakietų (pinučių) tvora. Pietinėje kiemo pusėje stovė-
jo liejimo cechas, rytinėje – sandėliai. Kai per karą vokiečiai traukėsi, 
išsivežė visus įrengimus; gyvenamas namas buvo sudegintas. Kiti pas-
tatai – nugriauti po karo. 

Šalia fabriko buvo didelis lenko daktaro janavičiaus (Junovičiaus) 
namas- dabar pieninės pastatas. 1940 m. daktaras jame buvo įkūręs 
vaikų prieglaudą. 

Kur dabar R. Rupeikos parduotuvė (Vilniaus -12), prieš karą ir po 
karo buvo įsikūręs kooperatyvas; antrame aukšte – kontora, apačioje – 
maisto ir pramoninių prekių parduotuvės. Po karo čia buvo ir duonos 
kepykla; kepė forminę duoną. Šalia, kur dabar ūkinių prekių parduo-
tuvė, po karo buvo fotoateljė. už kooperatyvo – žydo maisto prekių 
parduotuvė. už dabartinės eurovaistinės (Viniaus – 20) buvo medinis 
namas, jame buvo žydo geležinkromis.

Antra didelė įmonė mieste buvo vokiečio Miulerio garinis malū-
nas (Maironio gv. viduryje). Jį diržinėmis pavaromis suko garvežio 
lokomobilis. Palubėje kabojo velenai su skriemuliais (ratukai pavarų 
diržams uždėti) ir visa raizgalyne diržų, kurie suko girnas, valcus (ve-
lenus). Lokomobilį iš geležinkelio stoties gabeno dvi savaites, pastatę 
ant ritinių, stumdami laužtuvais. Miltus į geležinkelio stotį vežė ar-
kliais traukiamu briku (vežimu), kurį vadeliojo, pamenu, toks Mede-
lis. Vokiečiams traukiantis, visi įrengimai buvo demontuoti ir išvežti į 
Vokietiją. Pastatas sudegintas, liko tik lokomobilis, kurį 1946 m. rusų 
kareiviai supjaustė į metalo laužą ir išvežė. 

Be šito, Virbalyje dar buvo trys vėjiniai malūnai. Rytinėje miesto 
pusėje buvo vieno iš brolių vokiečio oko (Haak‘o) malūnas. Jis dar ilgai 
tarnavo ir po karo, sovietmečiu . Kai atsirado elektra, ten malė miltus 
ir pjovė medžius. 

Kito brolio oko vėjinis malūnas stovėjo antrame Virbalyje. Gy-
venamas namas yra išlikęs (mūrinis, dviejų aukštų, prie antros autob. 
stotelės). 
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Oko malūnas rytiniame Virbalio pakraštyje  
(nuotrauka iš Vlado Zabielavičiaus šeimos albumo)

Trečias malūnas, priklausęs vokiečiui brėmkiui, stovėjo ant Žvy-
rinės (karjero) rytinio kranto. Gyvenamas namas (Kapų gv. ) taip pat 
išlikęs, malūnas – jau nebe.

Brėmkio malūnas  
(nuotrauka iš Sankūnų šeimos albumo)
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Kito Virbalio gydytojo žydo kaganskio namas stovėjo Maironio gv. 
pradžioje, dešinėje pusėje. Per karą sudegė. Liko ūkinis pastatas, kuria-
me rusų kareiviai buvo pasidarę pirtį. Vėliau čia buvo miesto pirtis. O 
ankstesnė pirtis, kiek pamenu, buvo ten, kur dabar yra stalių dirbtuvės. 

Prie tiltelio, kairėje pusėje (už Vilniaus 20) buvo žydo idiko res-
toranas, taip pat sudegęs per karą. Šalia – kūro mėsinė ir kepurių 
parduotuvė. 

Tarp Maironio ir Birutės gatvių (Vilniaus gv.) stovėjo vienaukš-
čiai žydų namai su įvairiomis parduotuvėmis. Kiekviena parduotuvė 
miestelyje turėjo savo klientus, jiems buvo galima imti prekių skolon, 
buvo daromos nuolaidos. Dar toliau, prie pašto buvo žydų gimnazija. 
Dviaukštis pastatas su rūsiu. 1940 m. ten buvo rusų kariuomenės mais-
to sandėliai. O Vištyčio gatvės kairėje pusėje prie pagrindinės (Vil-
niaus) gatvės kampo, buvo didelis medinis pastatas (kluonas), kuriame 
karo metu buvo rusų kariuomenės amunicijos sandėlys. 

Tarp Vištyčio ir Paviržupės gatvių stovėjo savivaldybės ir policijos 
pastatai. Arčiau pagrindinės gatvės buvo artezinis šulinys. Prie Pavir-
župės gatvės gyveno žydas Mendelis, kuris kepė bandeles. Per didžiąją 
pertrauką mes, mokiniai, ten bėgdavom nusipirkti šviežių bandelių. 

Maždaug ten, kur dabar pastatyta klebonija (Vilniaus -3), seniau 
buvo pradinė mokykla.

Vokiečių vidurinė mokykla buvo Kybartuose (raudonų plytų, 
dabar – gimnazija,).

Pastatas miesto aikštės viduryje, buvo ušoklio namas (Vilniaus -7). 
Rytinėje pusėje, pamenu, buvo limonadinė. Po turgaus ar jomarko, ten 
susirinkdavo nemažai klientų „aplaistyti biznio“. Į limonadą nelegaliai 
būdavo pilama spirito. Nenuostabu, kad tokiu „nekaltu“ gėrimu atsi-
gaivinę prekeiviai imdavo muštis. 1944 m. tose patalpose buvo įkelta 5 
klasė, kurią ir aš baigiau, nes mokykla buvo užimta vokiečių kareivių. 
Po karo buvusios limonadinės patalpose veikė kultūros namai. Šalia 
buvo užkandinė. O vakariniam gale – ūkinių prekių parduotuvė. Dar 
vėliau šitame pastate buvo šokių salė, ten pat rodydavo kiną. Tuoj po 
karo kiną pradėjo rodyti ugniagesių salėje (dab. – laidojimo namai). 
Atvažiuodavo toks Menčinskas su žmona arkliu kinkytu vežimu. Jame 
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būdavo pakrauta aparatūra ir elektros stotelė. Ją palikdavo lauke, už-
kurdavo motoriuką, ir … kinas prasidėdavo…

Vieną dieną po šokių, pirmadienį, ėjau į tualetą, kuris buvo vaka-
riniame namo gale. Sutikau Sakalauską, tada dirbusį Kybartuose gais-
rininku. Sakau jam: „Tai vakar smarkiai šoko, kad net šiandien garas 
eina“. Langai buvo uždaryti, su langinėmis. O jis pažiūrėjęs sako, :“čia 
– gaisras!” Greitai pribėgo prie lango, atplėšė langinę, išdaužė stiklą. 
Dūmai plūstelėjo į lauką. Įlindo į vidų, o ten ant scenos degė kino apa-
ratūra; dėžutės su vaizdo juostomis buvo dar tik įkaitę. Jis griebė apa-
ratūrą ir sviedė į salę. Gaisras buvo laiku likviduotas. už aparatūrą teko 
atsakyti Garlinskui, nes jo sūnus dirbo kino mechaniku. O atsitiko taip 
todėl, kad gesinant elektrinę būdavo duodami trys signalai – tris kartus 
elektra iš lėto prigesdavo. Prie aparatūros buvo reostatas, kuris išlygin-
davo srovę. Kai elektra prigeso, mechanikas pastiprino srovę. Kai elek-
tra visai užgeso – taip viską ir paliko. Šeštą ryte, kai vėl pradėjo tiekti 
elektrą, srovė buvo padidinta, todėl aparatūra ir užsidegė. Laimingo 
atsitiktinumo dėka namas buvo išgelbėtas. Bet mechaniko tėvui teko 
parduoti karvę ir nupirkti naują aparatūrą.

1944 m. rudenį, kai frontas buvo prie Stalupėnų (dab.Nesterov), 
šiame pastate buvo rusų sandėliai ir gyveno kareiviai. Aikštės vidury-
je, prie artezinio šulinio, susikūrę laužą, jie gamindavosi valgį. Vieną 
kartą mačiau, kaip kareiviai, prileidę vandens į bidoną, uždėjo virti ir 
nuėjo į patalpą. Kažkas į laužą įmetė sprogmenį ir bidonas apvirto. Grį-
žęs kareivis prileido vėl vandens ir bidoną uždarė. Pakūrė ir nuėjo atsi-
nešti produktų. Kai atidarė bidoną, garas su slėgiu tvoskė jam į veidą ir 
krūtinę. Dar bandė nusitraukti palaidinę, bet jam nepavyko. Nubėgo į 
vidų, pasiėmė automatą ir bandė nusišauti, bet kiti kareiviai spėjo atim-
ti ginklą ir skubiai nuvežė į sanitarinį dalinį… 

Dar viena parduotuvė prie plento (pagrindinės gatvės) buvo lietu-
vio ališausko name su įėjimu iš gatvės pusės. Namas ir dabar stovi po 
kapitalinio remonto (Vilniaus 4). 

Tarp turgavietės ir miesto sodo stovėjo trys, vienas prie kito prilipę, 
raudonų plytų dviaukščiai namai. (Vilniaus 9,11,13). Du pirmieji per 
karą buvo nudegę, o trečias ir dabar stovi (dabar ten seniūnija ir bibli-
oteka). Kieme stovėjo pastatas, kuriame gamino kavą ir dar ten buvo 
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maišų siuvimo cechas. Dabartinės seniūnijos pastato katilinėje žydas 
kepė duoną. Po karo ten gyveno pirmas MTS (mašinų – traktorių sto-
tis) direktorius Tamašauskas. Vėliau ten buvo kirpykla. 

Miesto sode senais laikais, kai miestas tik kūrėsi, buvo medinė pa-
rapijos bažnyčia, aplink – kapinės. Priešais sodą (Vištyčio gv.) stovėjo 
didelis namas su dviem priestatais į kiemo pusę. Iš gatvės pusės buvo 
durys, po karo ten buvo butų valdyba ir Miesto vykdomasis komitetas. 
Pirmasis jo pirmininkas buvo bemokslis Arminas, antroji – Pakalkienė 
(vėliau dirbo kino kasininke), vėliau – Geležiūnas Albinas, Brokienė 
Teresė, Geležiūnas Juozas. Vykdomajam komitetui persikrausčius į da-
bartines pašto patalpas, čia buvo įsikėlusi miesto biblioteka. Pirmosios 
bibliotekos vedėjos – Nijolė eismontaitė ir Aldona Mykolaitytė. 

Kol nebuvo pastatytas mokyklos priestatas (balta mokykla), Pavir-
župės gatvė tęsėsi iki Gedimino gatvės. Gatvių kampe stovėjo medinis 
pastatas, kuriame gyveno vokiečių (evangelikų liuteronų) pastorius. 

už mokyklos buvo miesto elektrinė, sukama dyzelinio variklio. 
Vėliau ten buvo pagalbinės mokyklos patalpos (dabar – privatūs butai). 
Žmonės ligi šiol tą namą vadina elektrine. 

Priešais kapines, netoli medinio kryžiaus, buvo mūrinis sklepas 
(rūsys). Jame buvo tepalo gamybos dirbtuvėlė – vadinama rika. Po 
karo Vieraitis ten buvo įsitaisęs aliejinę. 

„ĮžyMŪS“ VIRBALIO žMONėS

Vidury laukų prie Pajevonkelio gyveno baltasis karalius. Trobelę 
sau jis buvo nusidrėbęs iš molio. O gyveno jiedu dviese su Šyviu (bal-
tos spalvos arkliu). Viduje nebuvo nei kambarių, nei virtuvės. Viename 
gale buvo šeimininko gultas, kitame – stovėjo arklys. Baltasis karalius 
buvo atsiskyrėlis, jis su niekuo nebendravo. Kartą užsukau pas jį, grįž-
damas iš miško, užkluptas smarkaus lietaus. Tada ir pamačiau, kaip 
gyvena Virbalio karalius… Per karą jis su savo šyviu kažkur dingo.

Gyveno mieste žydelis, vardu irškis. Vaikščiodavo gatvėmis atsek-
tu klynu, o jam visada iš paskos erzindami sekdavo būrys vaikų. Vaiky-
davo jis tuos vaikus, bet ne labai pyko… 
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Po karo gyveno moteris pavarde abromavičienė. Jai buvo pasimai-
šęs protas. Negalėdavo būti namuose. Vienu metu buvo apsigyvenusi 
kapinių koplyčioje. Koplyčios langai buvo išdaužyti, tai ji juos buvo api-
pynusi šakelėmis. Vieną dieną mano bendraklasis iš Kybartų ėjo pas 
gimines į Mažučius. Grįždamas atgal, panūdo pažiūrėti, kas yra koply-
čioje. Priėjo prie lango, praskleidė šakeles ir prieš akis išvydo murziną, 
skara apsigaubusią moterį. Jis taip išsigando, kad sakė, iki Kybartų bėgo 
neatsigręždamas. Rytojaus dieną, atėjęs į mokyklą, viską papasakojo. 
Raitėmės iš juoko. 

VAIkų IR jAUNIMO PRAMOgOS PRIEškARIU. 
AVIAcIjOS šVENTė. gEgUžINėS.

Plačiausios gatvės miestely buvo Pajevonio, Smėlio ir Paviržupės. 
Jose daugiausia gyveno ūkininkai. Smėlio gatvėje ganiavos metu su-
rinkdavo kaimenę. Žiemos metu prie Smėlio ir Pajevonio gatvių san-
kryžos, vadinamos Žibynėmis, susirinkdavo daug jaunimo, nes čia 
būdavo užšalusios didelės bet negilios balos. (Antanas ir elena Žibai 
gyveno Smėlio, o Vladas ir Juzė su tėvais – šalia, Pajevonio gatvėse). Tai 
buvo pati geriausia vieta vaikams slidinėti. Turtingesni slidinėdavo su 
pačiūžomis, o neturtingi – ant klumpių prisikalę storus dratus (vielas). 
Labiausiai mėgdavom ant ledo žaisti ripką. Bet prisigalvodavom ir kitų 
žaidimų. 

Kitame, vakariniame Smėlio gatvės gale buvo žvyrinė (dabar – sta-
dionas). Tada ji buvo dar gili dauba, todėl ne visi drįsdavo ten slidinėti. 
Viduryje balos buvo kalnas žvyro, ant kurio stovėjo Stankevičiaus so-
dyba. Vėliau, kai rusų kareiviai statė gynybinius įtvirtinimus, žvyravo 
kelius, – sodybą nugriovė, o žvyro kalną nukasė ir išvežė. 

Smėlio gatvėje, pradedant nuo Birutės gv. sankryžos iki žydkapi-
nių, yra kalnas, kurį vadino Portartūru. Ant jo gyveno trys vokiečiai – 
bukolcas, bėtkis ir kambaris. Vėliau ten gyveno Džermeikai.

Prie žydkapinių stovėjo namelis, kuriame prausdavo mirusius žy-
dus. Po to nešdavo į kapus ir sėdinčius palaidodavo. Po karo tame name-
lyje apsigyveno Kokanskis. Į rytus nuo kalno (Smėlio gatvėje) gyveno 
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Vilkaitis, Žakas (Švobas), už jo – didelis ūkininkas Navickas (jo sodybą 
vadino dvaru – buvusi kolūkio kontora), kitas Švobas, kuriam išvykus į 
Vokietiją, jo vietoj buvo atkelta daugiavaikė šeima. Per karą namas su-
degė. Paskui po karo toje vietoje buvo kolūkio kuro bazė. Toliau gyveno 
Podolskis, Levickas, vokietis Ragalis ir paskutinis – Margevičius. 

Kitoje Smėlio gatvės pusėje nuo Pajevonio gatvės sankryžos gyve-
no Žibas, Dlugauskas, Stankūnas, Kliūgas, Žemantauskas. Kliūgo tėvas 
augino žąsis, samdydavo moteris, kurios tas žąsis kukuliuodavo (nu-
penėdavo), pjaudavo, pešdavo paruošdavo skerdieną prekybai. Žąsys 
buvo gabenamos į Kauną ir parduodamos žydams. Vieną kartą Kliūgo 
tėvas išvažiavo parduoti paukščių ir negrįžo. Jį rado nužudytą Kazlų 
Rūdos miške be žąsų ir be pinigų. 

Prie Vaičaičio – Smėlio gv. kampo gyveno didelis ūkininkas žydas 
obolovičius, o už jo, Smėlio – Birutės gv. kampe – Gildžius, kuris prieš 
karą pasipjovė dalgiu. 

Smėlio gatvėje jaunimas rinkdavosi ne tik žiemą, bet ir pavasarį. 
Prieš Velykas Preisynėje (vokiečio Preiss̀ o name, vėliau ten gyveno 
Petrauskai) buvo statomos sūpynės (kliūbai), prie kurių susidarydavo 
eilės vaikų. Sūpynės buvo labai aukštos, galėjo suptis po du. Kartą, atsi-
menu, suposi Kiveris su Šeraityte (vėliau – mokytoja K. Kavaliūnienė), 
kuri nukrito iš trijų metrų aukščio. Gerai, kad sūpynių pamina buvo 
60 cm. nuo žemės, o jei būtų buvus žemiau, jai būtų suskilus galva. 

Dar žaisdavom „vagą“, „laptu“, „peiliuku“. Smagi pramoga būdavo 
ir kaimyno Ragalio kluonas, kurio vieną pusę išnuomodavo žydams. Jie 
suveždavo javus, iškuldavo, o šiaudus palikdavo. Tai mes į tuos šiaudus 
šokinėdavom nuo balkių (sijų) ar net nuo pantų (tinklų).

Trumpai prieš karą Vigainėse vyko aviacijos šventė. Atskrido lėk-
tuvų ir vienas malūnsparnis. Jis apskrido ratą aplink Virbalį ir nusilei-
do Vigainėse. Paukščiai išsigandę bėgo į pašalius slėptis, karkė, girksė-
jo, šunys kaukė. Ir jiems buvo negirdėtas reginys. 

Į šventę priėjo ir privažiavo daug žmonių iš kaimų ir kitų miestelių. 
Vežimus statėsi pas gimines ir pažįstamus. Buvo žmonių nuo Vilkaviš-
kio, Marijampolės, K. Naumiesčio. 

Lakūnai leido vaikams apžiūrėti lėktuvus, pasodindavo ir į kabiną, 
o suaugusieji už 10 litų buvo paskraidinami iki Vilkaviškio ir atgal. 
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Aviacijos šventės, Virbalyje, metu 
(nuotrauka iš Šukviečių šeimos albumo) 

kariuomenės šventė vyko irgi prieš karą panašiu laiku Kybarčiu-
kuose, smėlio karjere. Atvyko ulonų ir kiti kariniai daliniai. ulonai su 
žirgais šokinėjo per kliūtis. Šokti per kliūtis bandė ir čigonai, bet jiems 
nesisekė. Pribėga arklys iki kliūties ir staiga sustoja, čigonas lieka šia-
pus kliūties, o arklys – kitapus. Kiti daliniai demonstravo savo karinius 
žaidimus. 

Majufkynės (gegužinės, rus. maj – gegužės mėn.) vykdavo miesto 
sode, Virbalgiryje ir Podvarke prie ežero. Bet aš prieš karą dar buvau 
menkas kavalierius ir jos man nerūpėjo.

VIRBALIO TURgŪS IR PAAUgLIų BIzNIS.

Turgūs Virbalyje, kuriuos aš prisimenu, vykdavo sekmadieniais. 
Ūkininkai suvažiuodavo nuo Gražiškių, Vištyčio, Vilkaviškio, K. Nau-
miesčio. Karabelninkai vietas užsiimdavo prie šventoriaus. Su gyvu-
liais stovėdavo priešais vokiečių bažnyčią, su karvėmis – priešais se-
niau buvusią ambulatoriją (Gedimino -21). Jomarkai vykdavo kartą per 
mėnesį. Per jomarkus būdavo tiek žmonių, kad visi su savo gyvuliais į 
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turgavietę nesutilpdavo. Arklius vesdavo į Paviržupės gatvę, kiaules – į 
Smėlio gatvę prie čekausko. Vėliau, rusams užėmus Rytprūsius, turgūs 
persikėlė į Kybartus, nes ten atsirado daug pirkėjų. Tada ir baigėsi Vir-
balio didžiųjų jomarkų metas. 

Paaugliai aikštės viduryje, prie artezinio šulinio darydavo savo biz-
nį. Kai ūkininkai, pardavę savo produkciją, grįždavo namo, juos pasi-
tikdavo būrys vaikų su kibirais vandens arkliams girdyti. Tvarkingai, 
iš eilės visi su pilnais kibirais eidavo prie vežimų ir girdydavo arklius. 
Ūkininkams tai tiko, nes arkliai nuo ryto būdavo negirdyti, nereikė-
davo patiems lipti iš vežimo. už tai vaikai gaudavo rublį ar červoncą. 

Kiti paaugliai užsiimdavo „prekyba“: spekuliavo papirosais, rūko-
mu popieriumi, mielėmis, adatomis ir kitomis smulkiomis prekėmis, 
kurių trūkdavo parduotuvėse. Tas prekes jie traukiniu iš Kauno parsi-
gabendavo „zuikiu“. Cigaretes „Dukat“, „Java“ geležinkeliečiai parvež-
davo iš Maskvos. Lietuvoje tada nelegaliai gamino papirosus „Dubysa“, 
„Sparnai“, „Pajūrys“. Prekeiviai tų prekių įsigydavo Kauno turguose. 
Prisikrovę maišelius, traukdavo į geležinkelio stotį. Traukiniui paju-
dėjus, užšokdavo ant platformų ir grįždavo į Kybartus. Jeigu kurį ge-
ležinkelio policija sugaudavo, prekes atimdavo ir dar gaudavo į kailį. 
O turgaus dieną Virbalyje jau vykdavo nelegali prekyba su reklama: 
„Papirosai pajūrys už čirvoncą -23 (dvadcat tri)“arba „Kam mielių, mie-
lių, kam nekyla be mielių“. Tokia prekyba gyvavo ilgokai, net čirvoncus 
pakeitus į naujus rublius. Vėliau taip prekiauti buvo draudžiama, be to 
daugiau prekių atsirado parduotuvėse.

Paaugliams tas biznis būdavo visai neblogas. Pakelį cigarečių pirk-
davo už čirvoncą, o parduodavo už du. Papirosai būdavo pakuotėse po 
100, o parduodavo vienetais.

RUOšIMASIS kARUI

1939 m. Hitleris savo tautiečius iš Pabaltijo ėmė kviestis į Vokietiją. 
Visą turtą, žemes, pastatus, gyvulius jie paliko Lietuvoje. Stalinas už 
visą turtą vėliau Hitleriui sumokėjo. čia į jų ūkius buvo skiriami pri-
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žiūrėtojai – įgaliotiniai, kurie šėrė gyvulius. Vėliau į tuos ūkius buvo 
atkeliami ir apgyvendinami žmonės iš kitų Lietuvos vietovių. 

1940 m. buvo įvesti rusų kariuomenės daliniai, kurie pirmiausia 
pakeitė pasieniečius ir muitininkus. Prieš tai Lietuvos prezidentas An-
tanas Smetona dar spėjo pabėgti iš Lietuvos. Žinoma, rusai juokavo, 
kad jis, pasiraitojęs kelnes, brido per Lieponos upelį. Bet buvo kitaip. 
Prezidentas su asmeniniu vairuotoju ir šeima atvyko į Kybartus ir ap-
sistojo gimnazijoje. Po to ėjo derėtis į muitinę, kaip galėtų kirsti Lietu-
vos – Vokietijos sieną. Su mašina jo neišleido. Todėl sieną kirto pėsčias, 
o vairuotojas su mašina grįžo į Kauną. 

emigravus prezidentui, Lietuvos kariuomenei vadovavo generolas 
V. Vitkauskas. Kariniai daliniai iš Vilkaviškio kareivinių žygio maršu 
artėjo link Vokietijos, bet kariuomenės vadas įsakė grįžti atgal į karei-
vines ir netrukdyti rusų kariniams daliniams judėti reikiama kryptim. 
Vėliau dar buvo įvesti papildomi rusų daliniai, kurie išformavo Lietu-
vos kariuomenę. 

Pirmiausia visus suvarė į Pabradės poligoną, tariamai apmoky-
mams, paskui nuginklavo. Kariuomenėje buvo komunistų kuopelės, 
kurios padėjo atsijoti patikimus nuo nepatikimų. Karininkus atskyrė 
ir išvežė. Kareivines užėmę rusų daliniai pradėjo statyti įtvirtinimus.

Virbalio Vigainėse kareiviai iškasė gilų prieštankinį griovį, kuris 
netrukus tapo masinių žudynių vieta. Laukuose statė gelžbetoninius 
įtvirtinimus ir medinius stebėjimo bokštelius. Virbalyje tam tikslui 
buvo dislokuotas specialus statybininkų dalinys. 

Ginklus kareiviai laikė mediniame pastate prie Vištyčio –Vilniaus 
gatvės kampo. Maisto sandėliu buvo paversta žydų gimnazija prie pašto. 

Rusų kareiviai buvo pusiau laukiniai, nematę civilizuoto pasau-
lio ir labai įbauginti. Buvo toks nutikimas. Sumanė kareivis nusiųsti 
saviškiams dovanų. Nuėjo į parduotuvę ir prašo laikrodžio. Pardavė-
jas klausia: „didelio ar mažo?“ Kareivis sako: „davai po bolše“ (duok 
didesnį- rus.) Jam paduoda stalinį laikrodį, prieš tai truputį užtrau-
kia – patikrinti ar veikia. Kareivis įsideda laikrodį į užantį. Staiga lai-
krodis pradeda čirkšti. Jis išsitraukia laikrodį ir sviedžia kuo toliau nuo 
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savęs, o pats atsigula už kupsto ir laukia, kada sprogs. Bet laikrodis 
nesprogsta…

Dar vienas nutikimas buvo su karininkų žmonomis. Jos parduo-
tuvėje prisipirko gražių, kaip joms atrodė suknelių ir pasipuošusios 
vaikščioja po miestą. O tos puikios suknelės pasirodo buvo naktiniai 
baltiniai… 

1941 metais prasidėjo provokacijos: tai lėktuvai ore susikauna, tai 
dingsta rusų kareiviai… Stambius ūkininkus, kai kuriuos valdininkus 
pradėjo vežti į Sibirą. 

PIRMOS kARO dIENOS VIRBALyjE

Birželio 21 d. Virbalyje buvo ruošiamos iškilmės, ta proga, kad vo-
kiečių kirchėje buvo įruošta šokių salė. Čiurila nupjovė nuo bažnyčios 
bokšto kryžių, buvo suruoštas banketas, kuriame dalyvavo Virbalio 
valdžia, rusų karininkai, kiti žymūs miesto žmonės. Sukinėjosi ir vo-
kiečių diversantai…

Išaušo 1941 m birželio 22 d. rytas. Sekmadienis. Ketvirtą ryte sie-
ną pažeidė vokiečių lėktuvai. Bombardavo Vilkaviškį, Marijampolę, 
Kauną. Vėliau pagiriu pradėjo traukti vokiečių artilerija. Prie geležin-
kelio pervažos stovėjo dviaukštis pastatas, kuriame buvo įsikūrusi rusų 
komendantūra. Ten įsitvirtino pasieniečiai. Kai tik vokiečių kolona 
pajudėjo, pasieniečiai atidengė pragarišką ugnį, vokiečiai atsitraukė 
ir apšaudė pastatą iš įvairių pabūklų. Vėl bandė judėti, ir vėl – ugnis! 
Pastato šturmas tęsėsi kelias dienas. Pagaliau vokiečiai su specialiomis 
mašinomis atvežė dujas ir prileido jų į pastato vidų. Likę gyvi pasie-
niečiai pasidavė. Iš pastato po žeme ėjo tunelis, pasibaigęs Lieponos 
pakrantėje. Anga buvo užmaskuota. Vokiečiai to nežinojo. Gyvas liko 
vienas iš karininkų – Tichomyrovas. Per apgultį jis pratūnojo po tilte-
liu Naumiesčio gatvėje. Šuo jam atnešdavo ko nors valgomo. Vėliau jis 
pasitraukė, o po karo sugrįžo. Jo žmona po karo dirbo pardavėja (seno 
banko patalpose). Vėliau, kai pastatė gastronomą prie vaistinės, ten ve-
dėja dirbo jos duktė Nina Žiburienė. Grįžęs į Kybartus Tichomyrovas 
prasigėrė ir netrukus mirė. 
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Vokiečių kareivius atsimenu vis važinėjusius po Virbalį dviračiais, 
motociklais, mašinomis. Kadangi dauguma parduotuvių buvo žydų, 
kurie jau buvo uždaryti į getus, kareiviai nuo durų numušinėjo spy-
nas ir dalino prekes susirinkusiems. Taip buvo apiplėšta ir kooperatyvo 
parduotuvė. 

Frontas be jokio šūvio pro Virbalį nužygiavo į rytus. Žmonės prisi-
plėšė maisto ir kitokių prekių. Vėliau, kai kareiviai, kurie numušinėjo 
spynas, jau buvo išžygiavę link Vilkaviškio vietinė valdžia susigriebė, 
pradėjo žmones vaikyti nuo parduotuvių ir sandėlių. Naktį valdininkai 
patys likusias prekes išsinešiojo po namus. 

Atsimenu vieną naktį vokiečių diversantai nukirpo telefono laidus 
ir padegė rusų ginklų sandėlį. Rusų kareiviai liko be ginklų ir be ryšio. 
Vienmarškiniai bėgo plentu į gynybinius įtvirtinimus. Bėgo ir jų po-
litvadovas, kurį su dviračiais paviję vokiečiai, grąžino atgal. Virbalyje 
vokiečiai nesutiko jokio pasipriešinimo. 

Pirmą karo dieną visi namiškiai buvo išėję į miestą Aš vienas buvau 
namie. Žiūriu, į kiemą įeina vokiečių kareivis ir prašo „ajar“. Aš to žo-
džio nesuprantu. Jis man rodo į vištas, veda į tvartą ir vėl rodo į gyvulių 
lovius. Tik tada supratau, kad jis prašo kiaušinių. Mūsų vištos dėdavo 
ant tvarto. Aš palipau kopėčiomis, o jis liko apačioje, nusiėmė pilotę, 
atvertė ir aš jam prikroviau ją pilną kiaušinių. Jis tuos kiaušinius nešio-
jos iki pat vakaro. Nuo tada išmokau vokiškai – ajer, butter, špek, brot. 

Jau sekančią dieną susikūrė nauja valdžia, su baltais raiščiais ant 
rankovių. Jie vedžiojo vokiečius po namus, kuriuose gyveno komunis-
tai ir juos suiminėjo. 

Vladas Žibas 1940 m. tarnavo milicijoj. Kai į namus atėjo baltaraiš-
čiai, jis taisė stogą. Kai paklausė: „kur Vladas?“,tas pasakė, kad išvykęs, 
bus tik po pietų. Kai baltaraisčiai išėjo, Vladas nulipo nuo stogo ir pa-
bėgo. Po pietų atėjo Žibų Juzė ir prašė tėvą, kad tas eitų stogo taisyti. 



Vi rba l ieč ių  g y ven i ma s sen iau

57

Taip tuo kartu Vladas išsigelbėjo, bet vėliau vis tiek buvo sugautas ir 
sušaudytas.

Įdienojus prasidėjo žydų pogromai. Smėlio gatve vokiečiai tiesė te-
lefonų kabelį. Raitas vokietis vedė kitą arklį, ant kurio balno buvo pri-
tvirtinta ritė su kabeliu. Kai kabelis pasibaigdavo, pakeisdavo kitą ritę. 
Žydų rabinai ir kiti turtingi žydai kasė griovelius prie įvažiavimų, tiesė 
ir užkasinėjo kabelius. Kai darbai buvo baigti, iš kažkur atvilko vežimą, 
įkinkė žydus ir tie visą pusdienį turėjo tą vežimą valkioti. Pavakare vi-
sus žydus kažkur išvežė. 

Prieš išvežant vyrus atskyrė nuo moterų ir vaikų. Pasakė, kad veža 
į darbus. Moteris su vaikais suvarė į getą, kad galėtų grobstyti jų turtą. 
Getas buvo Vištyčio, Birutės ir iš dalies Smėlio gatvėse. Ten sargybą 
ėjo ginkluoti baltaraiščiai. 

Mano motina turėjo pažįstamą žydę, kurią vadino kepurninke, nes 
siuvo kepures. Ta turėjo dvi dukteris. Motina kas rytą eidavo pas ap-
sauginius ir prašydavo, kad duotų kelias merginas darbams. Taip žy-
daitės prasėdėdavo visą dieną pas mus, o vakare grįždavo atgal į getą. 
Kartais likdavo nakvoti. Žydėms sakydavo, kad jas sušaudys, bet jos 
netikėjo. Sakydavo: „Kad mes niekam neprasikaltę, … o vyrus išvežė 
„ant darbų.“ 

Bet atėjo diena, kai joms buvo įsakyta iš geto niekur neišeiti. Naktį 
visas nugabeno į Raudondvario rūsį ir užrakino. Motina anksti ryte 
nuėjo pas savo pažįstamą, atseit, atsiimti kepurių, nors jos dar nebuvo 
baigtos siūti. Apsauginiai nenorėjo leisti į vidų, bet ji nachališkai prasi-
brovė ir išvydo tokį vaizdą: lovos sujauktos, stalčiai atidarinėti, daiktai 
išmėtyti…Tai buvo antrasis pogromas.. Vadinasi brangenybės buvo iš-
grobstytos dar žydėms esant gyvoms. Trečiasis pogromas buvo jau prie 
duobės…

Kitą dieną prasidėjo egzekucija. Teritorija buvo saugoma apsaugi-
nių. Kai kas stebėjo vaizdą iš toliau. Mačiau ir aš savo akimis, kaip iš 
rūsio išvaro būrį moterų, nuvaro iki iškasto griovio, išrengia iki apati-
nių ir…pasigirsta šūviai. Virbalyje šaudė žydų moteris, o vyrus -Kybar-
čiukuose. Šaudė kaimynas kaimyną. Vakare eidavo kiti su kastuvais ir 
ant lavonų užmesdavo žemių. Taip darydavo, kol griovys prisipildyda-
vo iki viršaus. Tada pradėdavo viską iš naujo. 
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Ir po žydžių sušaudymo, šaudymai tęsėsi. Pavakare važiuodavo 
mašinos pilnos žmonių, o grįždavo tuščios…

Pasakojo tokį atsitikimą. Rytą dviese nuėjo pabaigt užkasti lavonus. 
Staiga žiūri – vienas sėdi. Tai buvęs karo belaisvis. Vienas priėjo prie jo 
ir kastuvu perskėlė galvą. Vėliau prisigėrę apie tai gyrėsi…Taip atsirado 
masinių žudynių kapai Virbalio Vigainėse.

kARAS UžSITęSIA

Vokiečiai planavo karą baigti iki žiemos, „Blic kryg“ – žaibo karą. 
Bet smarkiai apsiriko. Žiemai jie nebuvo pasiruošę, o rusams žiemos 
padėjo. Iki Maskvos vokiečiai greitai priėjo, o toliau sutrukdė ne tik 
nesėkmingi mūšiai, bet ir šalčiai. Pralaimi mūšius prie Maskvos, Sta-
lingrado, Leningrado. Lavonai vežami traukiniais, suštabeliuoti kaip 
malkos… 

1943 m. buvo pasikėsinta į Hitlerį. Virbalyje gestapo būstinėje, kuri 
buvo buvusioje žydų mokykloje (prieš pieninę) buvo aukštas stiebas, ant 
kurio plevėsavo nacių vėliava. Per sukilimą ji buvo nuleista, o iškelta 
nacių uniforma. Žlugus sukilimui, buvo sušaudyta daug karininkų, ge-
nerolų, kurie priešinosi Hitlerio idėjoms. 

Frontas pradėjo smarkiai ristis į Vakarus. Ant agitacinio plakato 
buvo vaizduojamas didelis raudonas bulius su Stalino galva. Prasidėjo 
smarki propaganda: ateis rusai ir žydai, – visus išpjaus, išveš į Sibirą. 

VAIkų „kARAI“ 

Savo „karą“ Virbalyje pradėjo ir vaikai. Miestas pasiskirstė į dvi 
stovyklas. Vieni – pasiturinčių tėvų, kiti – biednuomenės vaikai. Tur-
tingi tėvai buvo Navickai, Smolskiai, Krungiai, Jasulevičiai, Šidlauskai, 
Dereškevičiai ir kt. Jų vaikai mokėsi rikiuotės, kitų karinių žaidimų. 
Vadovavo burmistro Vlado Navicko iš Pajevonio gatvės sūnus. 

Kitai pusei vadovavo Maknavičius (Mučius) iš Gedimino gatvės. 
Pastarųjų „armija“ buvo trigubai didesnė. Todėl jie nuolat laimėdavo 
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„karą“. Vieni pas kitus siuntinėdavo pasiuntinius, kurie pranešinėda-
vo numatytą „mūšio“ vietą. Pirmas mūšis vyko Vigainėse, smėlio kar-
jere, kuriame pozicijas užėmė Mučiaus „armija“, su senais puodais, ant 
galvų vietoj šalmų. Ginklus atstojo akmenys. Prasidėjo mūšis. Navic-
kiukai neišlaikė akmenų krušos, leidosi bėgti atgal į Virbalį. Mučius 
su savo kariauna – vytis. Prie Puniškos sodo pasivijo. Tada prie upelio 
(Piktupelio) stovėjo namelis, kuriame gyveno tokia moteris. Toje vietoje 
mūšis vėl tęsėsi. Išbyrėjo namelio langai. Moteris užrakino duris ir nu-
ėjo skųstis miesto valdžiai. Kitą dieną, kai visi susirinkom į mokyklą, 
mokytojai pradėjo aiškintis, kas išdaužė moteriškei langus. Bet nieko 
taip ir neišaiškino. 

Kitas mūšis, pamenu, vyko tarpe Vydūno – Pajevonio gatvių, darže 
priešais Navicko sodybą. Ir vėl navickiukams teko bėgti. Jie sulindo į 
burmistro sodybą. Tuo laiku Mučius su savo kariauna apsupo sodybą 
ir įlindę į pašiūrę, susprogdino kažkokį sprogmenį. Taip Navicko ko-
manda buvo priversta išbėgti į gatvę ir toliau kovoti. Tuo metu buvo 
sužeistas Džereškevičius – jam pataikė į antakį, prakirto veidą. Tada 
į gatvę išbėgo burmistras ir pradėjo grasinti policija. „Kariai“ pradėjo 
skirstytis, bet kiti liko pasaloje. Kai navickučiai ir smolskučiai pava-
kare ėjo į namus, jie buvo užklupti ir apkulti. Paprastai karai vykdavo 
sekmadieniais. O pirmadieniais mokykloje būdavo bandoma rasti kal-
tininkus… Paskui „karai“ baigėsi. Bet vėliau, jau po karo, Jonas Inkrata 
organizuodavo „karus“ prieš kybartinius. 

EVAkUAcIjOS

Per karą vokiečiai įvedė tokią tvarką : čirvonsai (rubliai) buvo pa-
keisti į ostmarkes ir paskelbė šūkį – viskas frontui ! Nebuvo galima sau 
maistui skersti kiaulių. Kad nesigirdėtų, žmonės mušdavo jas kūju ir 
svilindavo pastatuose lietlempėmis. Jauni vyrai ir moterys buvo gau-
domi ir vežami darbams į Vokietiją. Ten jau nebuvo kam dirbti – visi 
fronte. Bet frontas vis tiek negailestingai ritosi į Vakarus. 

Atėjo 1944 metai. Penktą skyrių baigėm buvusioje Ušoklio alinėje 
(namas aikštės centre), nes mokykla buvo užimta kariuomenės. Paskui 
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Kybartuose laikiau egzaminus į antrą gimnazijos klasę, kurie vyko Ky-
bartų turgavietėje, barakuose. Gimnazijoje irgi buvo kareiviai. 

Rusų lėktuvai beveik kasdien atskrisdavo į Virbalį ir bombarduo-
davo. Didžioji dalis namų buvo sugriauta. Kelis kartus su šeima buvom 
pasitraukę iš namų. Kartą vedžiau karvę į ganyklą ir pamačiau kaip tuo 
metu ore susikovė du lėktuvai. Kulkos smigo aplink į žemę visai neto-
li. Aš palikau karvę palaidą ir nubėgęs į javus, atsigulęs aukštielnin-
kas, stebėjau lėktuvų grumtynes. Kulkos caksi aplink mane, net javai 
juda… Pasibaigus mūšiui, parskuodžiau namo. Tai buvo pirmas mano 
karo krikštas. Gerai kad tik toks…

Įdomiausia būdavo naktį. Atskrenda rusų „kukurūzninkas“, paka-
bina „lempą“, išjungia variklį ir sklando ore, kad neaptiktų vokiečių 
zenitininkai. „Lempa“ pamažu krenta žemyn, apšviesdama taikinį, ir 
staiga – bumt! po kurio laiko pasigirsta motoro burzgimas ir lėktuvas 
nuskrenda. „Kukurūzninkai“ nešdavo tik po vieną bombą. Rusų avia-
cija laimėdavo daugiau oro mūšių.

Kai frontas atsirito prie Vilkaviškio, Virbalis tapo vokiečių užnuga-
riu. Rusų lėktuvams pradėjus bombarduoti Virbalį ir Kybartus, reikėjo 
kuriam laikui evakuotis į kaimus. Mes išvažiavom į Kybeikius. Ten gy-
veno kaimyno dlugausko giminės Švedai ir Sabaliauskai. 

Vokiečiai mūsų namuose virė valgį, pas Podolskį – įsirengė šau-
dmenų sandėlį, o Ragalio kluone remontavo dviračius, dėdavo šovinius 
į diržus ir pakuodavo į skardines dėžes. Visus šiuos darbus atlikdavo 
karo belaisviai ukrainiečiai, kuriuos prižiūrėjo vokiečiai. Šovinius, o 
kartu ir pietus pavakare į frontą veždavo vikšriniu motociklu; pary-
čiu grįždavo. Virėjai ir daktarai buvo vokiečiai, o medicinos seserys – 
ukrainietės, kurioms vakare leisdavo pailsėti, o iš ryto jos vėl vykdavo 
į frontą. 

Podolskio kluonas stovėjo prie gatvės, o gyvenamas namas vie-
nu galu buvo sode. Ten apsistojęs gyveno vokiečių viršininkas. Kartą 
žaisdami sode, pamatėm, kad atidarytas kambario langas. Pažiūrėjom 
į vidų, o ten ant stalo guli pistoletas. Nutarėm pistoletą pavogti. Podols-
kis saugojo iš kiemo pusės, o aš, įlindęs per langą, paėmiau. Pistoletą 
paslėpėm sode. Galvojom, jei nepasiges, tai rytoj nueisim į mišką pa-
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šaudyti. Atėjo vakaras. Grįžo karininkas ir pakėlė triukšmą. Tuoj su-
prato, kad vaikų darbas. Pistoletą teko grąžinti ir buvom nubausti. 

Rusai vokiečius vis labiau spaudė. Vilkaviškis ėjo iš rankų į rankas. 
Virbalį ne tik bombardavo, bet ir apšaudė iš patrankų. Vieną dieną su 
karininku vaikščiojom po teritoriją. Staiga pasigirdo lėktuvo gaudimas, 
bet danguje nieko nesimatė. Karininkas man padavė žiūroną. Žvirblio 
didumo lėktuvas apskrido aplink karinius objektus ir nuskrido. 

Kitą dieną prasidėjo apšaudymas iš patrankų, bet ne labai taikliai. 
Sviediniai sproginėjo daržuose. Vokiečiai susikrovė karo turtą ir išvyko 
į Vokietiją. Vėliau atėjo lauko žandarai ir per tris paras įsakė palikti šią 
teritoriją. Dvylika šeimų susikrovėm būtiniausius daiktus į vežimus. 
Prie galo vežimo pririšom karvę, šunį ir patraukėm karo keliais. Žmo-
nėms vietos vežime neliko. Mūsų šeima buvom penki asmenys: tėvas, 
mama, 84 metų močiutė, brolis ir aš. Arklys traukė vežimą, mes ėjom iš 
paskos. Motinos broliai išvažiavo pasiimti savo daiktų, kai grįžo, mūsų 
nerado. Sėdo į traukinį ir išvažiavo į Vokietiją, vėliau papuolė į Ame-
riką. Nukeliavom iki Kaupiškių, bet iš ten žandarų buvom grąžinti į 
Kybartus. Kirtom sieną ir pasukom į Vokietiją. Keliai siauri, į frontą 
vyksta kolonos mašinų, tankų. Nuolat turėdavom kelią užleisti kariš-
kiams, o patys važiuoti laukais. Naktis apšviesdavo „lempų“ girliandos 
ir gaisrai. Miegodavom pakelėse, nes čia grioviuose buvo galima geriau 
pasislėpti nuo bombų.

Atkakom iki Tilžės. Sustojom žardžiuose prie miesto paganyti gy-
vulius ir pasigaminti sau maisto. Su mumis važiavo Antanavičiai. ema 
buvo vokietė ir gerai kalbėjo vokiškai. Todėl ją pasiuntėm į miestą, kad 
paklaustų, ką mums toliau daryti. Mums buvo liepta visą turtą palik-
ti žardžiuose, sėsti į traukinį ir važiuoti į Vakarus. Bet visi sukilom, 
paskubom pasikinkėm arklius ir grįžom į Lietuvą. Ties Jurbarku per-
sikėlę per Nemuną, patraukėm link Tauragės, paskui link Šilalės. Pri-
važiavom Pagramantį ir apsistojom Alijošiškėse, dvare už 6 kilometrų. 
Šeimininkų dvare nebuvo, gyveno tik prižiūrinti moteris ir pusbernis 
baltarusis. Apsigyvenom kluone. Javai jau buvo nupjauti ir iškulti, su-
pilti klėtyje, kurios grindys per metrą buvo pakeltos nuo žemės. Vyrai 
nužiūrėjo, kur kokie javai supilti. Juos domino rugiai. Naktį, palindę 
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po klėties grindim, išgręžė skylę ir prisipylė grūdų į maišą. Žemaitijoj 
buvo madinga „ruginukė“…

Mus ten priregistravo. Vyrai turėjo dirbti prie aerodromo statybos. 
Kiekvienam šeimos nariui buvo skiriamas maisto davinys. Moterys 
su vežimu važiuodavo kiekvieną šeštadienį atsiimti maisto davinio. 
Gaudavom vadinamą bado davinį – duonos su pjuvenomis ir arklinės 
dešros. 

Vietovė buvo labai miškinga. Pro šalį tekėjo Akmena. Miškuo-
se buvo daug partizanų. Kadangi maisto davinio neužtekdavo, aš su 
motina eidavom po apylinkes elgetauti. Išeidavom ryte, o grįždavom 
vakare. Kartą vieškeliu važiavo septynios stuikos (pakinkyti vežimai 
su vadeliotojais). Šešios pravažiavo, o septintos arklys užpakaline koja 
užmynė ant minos. Arklį sudraskė į gabalus, dar ir kitą užmušė, o žmo-
gaus gabalai liko kaboti ant medžių. 

Kitą dieną atėjo vokiečių baudžiamasis būrys. Išgirdę švilpimą, pa-
suko į dvaro kiemą, kur mes gyvenom. O švilpė benas žibas. Kai jis 
pamatė, kad baudėjai suka į kiemą, nusigando ir metė švilpuką į žoles. 
Pirmiausiai įėję į kiemą vokiečiai paklausė, kas davė signalą partiza-
nams? Švilpikas yra, o švilpukas dingo. Vokiečiai perspėjo, kad jei ne-
atsiras švilpukas, visus iššaudys. Visi puolėm po žoles ieškoti švilpuko. 
Pagaliau suradom, ir vokiečiai atsikabino. 

Kitą kartą su motina ėjom vieškeliu link Šilalės. Aplink – tankus 
miškas. Staiga pasigirdo sprogimas. Atsisukom – už kokių 50 metrų 
pamatėm ant minos užvažiavusią mašiną. Mes nuo kelio pasileidom į 
mišką, o paskui mus matėm stačiomis pakrantėmis besiropščiančius 
vyrus…Kai vakare grįžom atgal, priekaba buvo griovyje, o mašina dar 
tebestovėjo ant kelio. Vairuotojas nebegyvas, o šalia sėdėjęs mokytojas 
iš Šilalės buvo sudraskytas. Mašina į Šilalę vežė barakus. 

Atėjus rudeniui, visus išskirstė pas ūkininkus. Kasėm bulves, 
dirbom kitus rudens darbus. Šeimininką mokinom, kaip pasistatyti 
slėptuvę nuo bombų. Artinosi frontas. Buvo šeštadienis. Moterys va-
žiavo į Pagramantį atsiimti maisto davinio. Vokiečiai minavo vieškelį: 
kasė duobutes ir dėjo į jas medines kaladėles. kai moterys grįžo atgal, 
viena kelio pusė jau buvo užminuota, o kita puse dar buvo leidžiama 
pravažiuot. 
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Anksti ryte, sekmadienį, pasirodė rusų žvalgas. Šeimininkas su 
tėvu būtiniausius daiktus buvo nuvežę į revą (platus natūralus griovys, 
apaugęs krūmais), kuris buvo tarp ūkininko ir dvaro, kuriame anks-
čiau gyvenom. Iš vakaro ten dar buvo vokiečiai, minavę kelią. Rusų 
žvalgas rodo į mane, kad eičiau į dvarą pažiūrėt ar nėra ten vokiečių, 
bet motina manęs neleidžia. Sako, kad pati eis. Tada žvalgas pats nuėjo 
prie revo. Ten rado šeimininką ir tėvą. Tie užfundino žvalgui ruginu-
kės ir jis toliau niekur nėjo. Vėliau atėjo karininkas, žvalgą nusivedė, ko 
gero ir nubaudė, kad neatliko užduoties. 

Paskui atsirado ir pagrindinės pajėgos, o prie mūsų namų pradėjo 
kasti apkasus. Pastatė patranką prie pat kambario lango. O mūsų kam-
baryje apsistojo dalinio vadas. Iš kažkur atsiradęs šeimininkės brolis, 
kuris mokėjo rusiškai, papasakojo vadui, kad kitoje Akmenos pusėje 
vokiečių jau nėra. Atvažiavo mašina, prikrauta artilerijos sviedinių. 
Mes gyvenom pas Šepučius, jų kaimynas irgi buvo tokia pat pavar-
de. Patrankas atitraukė arkliais ir sustatė už kaimyno Šepučio medi-
nio namo. Na, netrukus ir prasidėjo…Iš kitos upės pusės pirmiausiai 
apšaudė mašiną su sviediniais, mašina užsidegė, sviediniai sproginėjo 
ir skraidė į visas puses. Paskui ugnis buvo nukreipta į sodybą. Sviedinys 
pataikė į kaimyno namą, užmušė arklį. Kareiviai iš apkasų pradėjo lysti 
į slėptuvę. Aš su motina likom lauke, aplink darže sproginėjo sviedi-
niai. Aš atsiguliau prie namo, girdžiu kaip šukės barškindamos čerpių 
stogą, krenta žemyn. Viena pataikė man į skverną, sugriebiau už jo ir 
nusideginau pirštus. Bulvinėje buvo įsitaisę radistai. Aš pasileidau pas 
juos. Vis šiokia tokia priedanga. Girdėjau kaip radistas per raciją šaukė, 
kad jie apsupti. Staiga į kiemą išbėgo vadas, pusiau nuskustu veidu, kita 
pusė muiluota. Jam sušvilpus švilpuku, kareiviai šoko iš apkasų, slėp-
tuvės ir traukėsi atgal. 

Ten per Akmeną buvo brasta, per kurią jie persikėlė į kitą pusę, 
iš kur buvo šaudoma. Šeputienės brolis pamatė, kaip kareiviai artinasi 
prie jo namų. užsimetęs maišą grūdų ant nugaros, pasileido į pakrantės 
krūmus. Jo namas buvo taip suvarpytas, kad viduje buvusi pasūdyta 
mėsa buvo išvalkiota po visą kambarį. Rusai jį palaikė vokiečių šnipu, 
todėl taip pasielgė. Pasirodo, vokiečiai miške pasaloje buvo palikę tan-
ką, kuris pridarė tiek baimės ir nuostolių.
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Ir taip frontas nusistūmė iki Tauragės. Netoli ir Vokietijos siena. 
Darbavosi ir rusų „katiušos“. Vyko smarkūs mūšiai. 

užėjus rusams, jau negaudavom nei bado davinio. Partizanai išėjo 
iš miškų, jų vietą užėmė kiti partizanai. Vėl vaikščiojom po kaimus 
elgetaudami. Pagaliau sužinojom, kad mūsų kraštas „išvaduotas“. Su-
sirinkom mantą ir leidomės namo. Jurbarko tiltas buvo susprogdintas, 
vietoj jo – pakabintas pontoninis. Per Jurbarką, Šakius, K. Naumiestį 
pasiekėm namus. Nuo kelio nebuvo galima žengti nė žingsnio – visur 
buvo užminuota. Išvažiavę iš Naumiesčio pastebėjom, kad nesimato 
Virbalio bažnyčios bokštų…

SUgRĮžę

Privažiavom namus; miestas – tuščias. Bažnyčios vietoje – griuvė-
sių krūva. Mūsų namas – sudegęs, likę tik kluonas ir tvartas. Podolskio 
visi pastatai sudegę. ragaliaus, kaip ir mūsų, – troba sudegus, kluonas 
su tvartu stovi. Šalia kluono, kur buvo įrengta vokiečių lauko virtuvė – 
dvi didžiulės bombaduobės. Dar kita – ant Podolskio daržo. 

Laukuose nuo Smėlio gatvės iki miško, kovine rikiuote išsirikiavę 
stovėjo rusų tankai. Mūsų kiemas irgi visas tankų išmaltas, šulinys per-
važiuotas, medžiai sode išlaužyti…

Pasirodo, kad kaimynų Stankūnų Seliomė niekur nebuvo išvažia-
vusi. Ji pasakojo, kad iš vakaro dar matė mūsų namą sveiką stovint, o 
kai atsikėlė ryte, – jau matėsi laukai… Vadinasi, ji nieko negirdėjo, kaip 
žuvo visa rusų tankų divizija. Liko gyvas tik politvadovas, kuris tuo 
metu buvo atostogose. Vėliau, po karo jis atvažiuodavo į Virbalio mo-
kyklą ir pasakodavo mokiniams apie divizijos žūtį. Tada tais pasakoji-
mais aš ne labai tikėjau. Kaip sako – karas yra karas…Rusai vokiečių 
kareivių lavonų nelaidojo. Laidojo tik savo žuvusius kareivius. Kapinė-
se pastatydavo obeliskus, ant kapo padėdavo šalmą arba pilotę. Lau-
kuose buvo likę daug vokiečių karinės technikos, patrankų ir sviedinių. 
Virbalyje stovėjo mediniai barakai, kur buvo sudėta karinė amunicija. 
Mačiau vieną vokiečių kareivį gulintį pagiry prie Zeremskelio. Tai kaip 
čia yra – svarsčiau tada – vienas vokiečių kareivis sunaikino rusų tankų 
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diviziją? O tikresnė versija buvo tokia, kad tankus sunaikino pačių rusų 
aviacija. Naktis buvo tamsi. Ryšio tarp lakūnų ir žemės nebuvo. Lakū-
nai manė, kad traukiasi vokiečių tankai. 

Bombardavo ir miesto centrą. Tarp artezinio šulinio ir vandens re-
zervuaro buvo išmušta bombaduobė, kurioje gulėjo trys vokiečių ka-
reiviai, o per juos iš šulinio bėgo vanduo. Kalbėjo, kad jie ir susprogdinę 
bažnyčią. 

Grįžę ieškojom, kur apsigyventi. Maironio gatvės kairėje pusėje 
ir dabar stovi medinis namas, priklausęs krauzickiui (Maironio -2). 
Įėję vidun, pamatėm, kad lovoje kažkas juda. Gulėjusi moteris prašė 
valgyt. Ji buvo iš priešais gyvenusio daktaro Kaganskio namo, kurio 
stogas buvo nudegęs, o daktaras – jau sušaudytas. Gal ji buvo daktaro 
guvernantė? užkūrėm viryklę ir išvirėm kruopų košės su pienu. Ji vis 
kartojo, kad išmokys vaikus prancūziškai…Bet po kelių dienų mirė. 
Palaidojom tą moterį ir pasilikom gyventi tame name. Vaikščiojom 
po tuščius namus ir bandėm surinkt baldus bei kitus namų apyvokos 
daiktus. Valgomo nieko neradom. 

Kaip prie vokiečių, taip ir užėjus rusams, Virbalis atsidūrė fronto 
užnugaryje. O frontas buvo sustojęs prie Stalupėnų (Nesterovo). Vir-
balgiry kepė duoną ir gamino maistą frontui, o mieste apsistodavo pa-
ilsėti iš fronto grįžę kareiviai. Jie iš Prūsijos parsiveždavo grūdų, rūbų 
ir kitokių karo trofėjų. 

Kartą ateina kareivis ir sako: „gal turit samagono?“ Bet iš kur jo 
turėsi, kad nėra iš ko gaminti. Tada jis sako, kad pas jį tvarte yra cukri-
nių runkelių. O apsistojęs jis buvo netoli, prie miesto aikštės artezinio 
šulinio. Parsitempėm pilną maišą cukrinių runkelių, o rusui pasakėm, 
kad samagonas bus po savaitės. Bet vėl problema – kur gauti mielių ir 
į ką virti? Nuėjom pas tą patį rusą ir liepiam jam Vokietijoj paieškoti 
didelio puodo. Puodą jis parvežė ir dar su nešiojamu pečiumi. Kažkas 
pamokino, kaip pasigaminti raugą, į šutintas bulves įmaišius ruginių 
miltų. Įdėjom ir apynių. Po trijų dienų raugas išrūgo, supylėm į siru-
pą, parauginom dar tris dienas. Kai broga išrūgo, supylėm į puodą, už-
dengėm mediniu dangčiu su vamzdeliu ir viską aplipinom moliu. Kai 
pradėjom brogą virti, pakvietėm rusą paragaut pirmų lašų. Jis pagyrė, 
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kad geras. Nuėjęs atnešė maišą kviečių ir paprašė dar pusbonkio. Taip 
gelbėjomės nuo bado…

Maironio gatvėje dažnai stovėdavo kariškos mašinos, kuriose ka-
reiviai ir miegodavo. Jie turėdavo drabužių ir maisto produktų: kon-
servų, kruopų, tabako. Viskas buvo amerikoniška. Jeigu amerikonai 
nebūtų atidarę antro fronto ir nebūtų siuntę maisto ir technikos, rusų 
armija būtų išmirusi badu. 

1944 – 45 metais traukdamiesi vokiečiai užnuodydavo vandenį ir 
maistą, todėl rusų kareiviams buvo uždrausta naudotis ne savo maistu 
bei vandeniu. Kartą kareivių kompanijoj, tarp kurių buvo ir majoras, 
pastarasis kareiviams pasakė, jei jį užmuš, kad palaidotų Virbalio tur-
gavietėje. Praėjo kelios savaitės, ir kareiviai atvežė majorą karste, maši-
noje, prie kurios buvo prikabinta patranka. Tris dienas (kaip per tikras 
šermenis) kareiviai gėrė, paskui nuėjo kasti duobės miesto aikštėje. 
Pravartė akmenis, iškasė gal pusę metro ir pakasė savo majorą. Paskui, 
apdėję akmenimis, tris kartus iššovė iš patrankos. Ir vėl išvyko į frontą. 
Vėliau atveždavo ir daugiau karininkų. Laidojimo vieta buvo aikštėje 
prieš seną ambulatoriją (Gedimino -21).

Frontas stovėjo vietoje. Rusai jau tikėjosi, kad vokiečiai atsiims jų 
užimtą teritoriją. Traktoriais atitempė sunkiąją artileriją, iškasė ugnies 
pozicijas. Viena patranka buvo įkasta už Ciprisevičių tvarto. Mūsų kie-
me buvo atliekama traktorių techninė apžiūra. Kieme stovėjo sunkve-
žimis (palūtarka), varomas malkomis. Tarp kabinos ir priekabos buvo 
pečius (gazgenerator). Priekaboje visada buvo prikrautų medžio kala-
dėlių. Kai tik mašina ima gesti, vairuotojas išlipa, įmeta malkų ir toliau 
važiuoja.

Vieną dieną atėjo karo komendantas ir civiliams įsakė palikti šią 
teritoriją. Prasidėjo kita evakuacija. Šį kartą kraustėmės į Gižų vals-
čių. Pavakare atvažiavo amerikoniškas stūderis (sunkvežimis), sukrovė 
mūsų ir girniukaičių mantą, nuvežė iki Oko malūno ir sustojo. Vai-
ruotojas atsisakė toliau vežti. Ties malūnu buvo reguliuotojo postas. 
eismą reguliavo mergina su automatu per petį ir raudona vėliavėle ran-
koje. Reguliuotoja įsakė mantą iškrauti, mašiną įvarė į kaimo keliuką. 
Vairuotojui buvo pasakyta – stovėti, kol atvažiuos kita mašina. Pradėjo 
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temti. Galvojom grįžti atgal, bet reguliuotoja neleido. Paskui pasiro-
dė ir ta kita mašina. Vėl susikrovėm daiktus. Pirma praleido atvažia-
vusią mašiną, kuri netrukus užbuksavo purvyne, o mes nuvažiavom 
link Marijampolės. Pravažiavus Vilkaviškį, mašina sustojo. Vairuotojas 
nežinojo, kur sukti link Gražiškių, o mes irgi negalėjom pasakyti, nes 
jau buvo tamsi naktis. Nuvežė mus iki Marijampolės, paskui dar pa-
klaidžiojęs po laukus, vairuotojas mus su manta išlaipino pakelėje prie 
mažos trobelės ir nuvažiavo. 

užėjom į trobą, prašėm kad leistų pernakvoti, bet mums buvo pa-
sakyta, kad troba maža ir tiek žmonių nesutilps. Pasiprašėm ant aukšto, 
bet gyventojai baiminosi, kad supuvusios lubos gali įlūžti. Taip pra-
tūnojom iki ryto. Rytą motina pėsčia nuėjo į Gižus. Ten jai nurodė, 
kur turim apsistoti. Apsigyvenom pas ūkininką Noviką netoli Rudžių 
giraitės. Viename gale gyveno šeimininkai, o kitame – dvi mūsų šei-
mos. Buvo vienas didelis kambarys ir du maži, kurie buvo apšildomi. 
Dideliame kambary gulėjom pasidarę narus, o mažuose – ant grindų. 

Prasidėjo žiema. Vėl ėjom elgetauti. Bet suvalkiečiai – ne žemai-
čiai, kartais ir šunim užpjudydavo. Bakšiškiuose ir Bardauskuose buvo 
didelis rusų aerodromas. Bet netrukus buvo išvežtas į Vokietiją. Liko 
tik sandėliai miške. Pavakare sargybinis ateidavo pas mergas. Mes, 
vaikai, nužiūrėję, kad jo nėra poste, nuėję į mišką, apvogėm sandėlius. 
Paėmėm kelis komplektus raktų, supjaustėm gaisrinės šlangas (žarnas). 
Sugalvojom paimti ir lentų, o kadangi jos buvo ilgos, vilkom per snie-
gą. Grįžusiam sargybiniui buvo nesunku atsekti pėdsakais… Kai buvo 
liepta viską sunešti atgal į mišką, sumetėm, kad gali baigtis blogai. Atsi-
rado butelis samagono, ir sargybinis sutiko, kad viską suneš vyrai. Taip 
buvom išgelbėti nuo bunkerio. 

Kitas aerodromas buvo įrengtas kitoje kelio pusėje – Išlandžiuose. 
Ten buvo įsikūrusi prancūzų eskadrilė Normandija – Nemunas. Pran-
cūzai su rusų lėktuvais nelabai mokėjo skraidyti, tai dažnai juos apdau-
žydavo. Vieną mačiau pakibusį ant telefono laidų, perlūžusį pusiau. Tie 
lėktuvai buvo faneriniai. 

Bardauskuose buvo tėvo tėviškė. O pats jis gyveno 7 km. už Vilka-
viškio, Vižaiduose. Kai rusai frontą atlaikė, leido mums grįžti į Virba-
lį. Tėvas atvažiavo su vežimu, ir mudu pasukom per Bardauskus. Toje 
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pusėje plento viskas buvo sudegę. Bardauskuose gyveno tėvo pusseserė 
su dukra. Jų namelį radom irgi sudegusį. Dukrą radom gulinčią prie 
ūkinio pastato subadytą, jau mirusią. 

Žmones parvežė kariška mašina. Vėl įsikūrėm Maironio gatvėje 
tame pačiame name. Mūsų name gyveno dar dvi šeimos – jalinskai – 
iš kiemo pusės, katiliai – iš gatvės. 

Girniukaičiai apsigyveno Vilniaus gatvėj, raudonų plytų name, 
kur vėliau visą laiką ir pragyveno. Laimis Girniukaitis tuo metu buvo 
fronte.

Prasidėjo vėl tas pats varganas gyvenimas. Rusų kareivių Virbalyje 
buvo pastoviai. Jie turėdavo iš Vokietijos parsivežtų daiktų bei maisto 
produktų. Tvirčiausia valiuta buvo samagonas. Cukrinių runkelių jau 
nebuvo. Kažkas sugalvojo, kad reikia važiuoti į Marijampolės cukraus 
fabriką parsivežti melaso. Rauginti ir virti samagoną karo metu buvo 
mano darbas. Taip mainydami maisto produktus į naminę degtinę, 
pragyvenom iki pavasario. Bet mūsų arklys, pavasariop pristigus paša-
ro, padvėsė iš bado. 

Pavasarį iš evakuacijos ėmė grįžti ir kiti virbaliečiai. Visiems rū-
pėjo, kaip reikės apdirbti žemes. Iš Vokietijos kareiviai parvarydavo 
arklių bei karvių. Pliumbaly iš jų susidarė visos kaimenės. Jie patys 
jas ir ganė. Turėjo ir vežimų. Motina nuėjo pas kareivius tartis, kaip 
būtų galima nusipirkti arklį. Vežimą su pora arklių kareiviai pasiūlė už 
bidoną samagono. Grįžusi motina ieškojo kam mieste reikėtų vežimo 
su arkliu. Sutiko pirkti dlugauskas (pravardžiuojamas Baronyčiu), gy-
venęs Gedimino gatvės pradžioje (Gedimino – 1). Susitarė, kad jis ima 
seną arklį, vežimą ir pakinktus, o mama – jauną 4 metų kumelę. Ir abu 
duoda po pusę bidono samagono. 

Sutartu laiku atvažiuoja du kareiviai, vienas su vežimu, kitas su 
brička. Vieną arklį iškinkom, o su kitu Baronytis išvažiuoja atvežti sa-
magono. Kareiviai belaukdami bando samagoną iš mūsų pusės bidono. 
Butelis baigiasi, pradeda antrą, o Baronyčio vis nematyt. Mane pasiun-
čia pas jį. O šis sako, kad samagono neturi. Tuo tarpu arklį su vežimu 
jau suspėjęs paslėpti. Parėjęs papasakoju motinai. Ką daryti? Kareiviai 
jau buvo girti. Bet motina greitai sumąsto: paima kibirą vandens, supila 
į bidoną ir parodo kareiviams, kad tas pilnas. Jie įsimetą bidoną į brič-
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ką ir išvažiuoja. Rytojaus dieną kaimenę kareiviai išginė toliau į rytus. 
Taip jie, turbūt, ir nesuprato, kad naminukė buvo praskiesta. 

Sekančią dieną nuėjom pas dlugauską, kad grąžintų arklį ir veži-
mą. Bet tas viską iškavojęs, išsisukinėja, žada skolą atiduoti. Jis buvo 
suktas žmogus, melagis. Bet neilgai jis tuo turtu ir pasinaudojo. Po ke-
lerių metų su šeima jis buvo ištremtas į Sibirą. Su jų dukra kartu ėjau 
į mokyklą. Sako, kad ji dabar gyvena Vilniuje, kad buvo atvažiavus į 
Virbalį. 

SPROgMENyS LAUkUOSE

Paaugus žolei, mes vaikai, turėdavom ganyti gyvulius. O laukuo-
se – pilna sprogmenų. ugniai nešioti būdavo įsitaisom konservų dėžu-
tę, kurioje su vinim iškalam skylučių, į vidų pridedam supuvusio kel-
mo (panašiai kaip bitininko dumplės), pakabinam ant vielos ir sukam 
aplink galvą, kol ugnelė įsirusena. Nuo jos įkuriam laužą, o kai kada ir 
kokį sprogmenį padegam. Kartais tai baigdavosi laimingai, o kartais 
ir ne. Laukuose, kur dabar baigiasi Beržų gatvė, aptikom minų. Gale 
minos yra pistonas, kaip ir šovinio. Paguldai miną ant dirvos, prikiši 
pagalį su vinim gale prie pistono ir kali per pagalį akmeniu. Kitas turi 
prilaikyt. Kai mina užsiveda, pradeda šnypšti ir lakstyti po dirvą. O 
mes nešam kudašių kiek įkabinam. Gerai, jei neatsitrenkia į kietą daik-
tą, o tai tragedijos neišvengtume…

Kartą ganėm prie Žibo plynios. Buvom susikūrę laužą. Su mumis 
buvo didelis vilkinis šuo, kuris niekur nuo mūsų nesitraukdavo. Atėjo 
Šidlausko jaunesnis sūnus Vitas ir atsinešė gilzę su paraku. Viršutinė 
gilzės dalis buvo užplakta, bet palikta skylutė, kad būtų galima padegti. 
Padavė gilzę mano broliui Juozui, kuris buvo arčiau laužo. Aš buvau 
už jo, kiti sėdėjo toliau. Su pridegtu žabu brolis bandė uždegti gilzę. 
Iš pirmo karto nesuveikė. Pabandė dar kartą. Ir staiga – bumt ! Akyse 
pasirodė pilkas debesis ir pasidarė šilta. Brolis nuvirto šalia laužo. Atsi-
merkiu – prieš mane – duobutė. Gerai, kad gilzę visai nesuplėšė – buvo 
mažiau šukių. Nuleidžiu akis ir matau, kad mano krūtinė visa kruvina, 
o veidas lyg guminis… Brolis guli, šuo laižo kraujuotas žaizdas. Visi 
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išsigandę išsilakstė. O aš nežinau, ką daryt. Bandau kelti brolį, bet jis 
susmukęs, nesikelia. Priėjęs prie plynios, bandau nusiprausti, o krau-
jas vis teka ir teka… Prisidengęs veidą kepure, daržais parbėgu namo. 
Tėvui sakau, kad Juozą sužeidė. Grįžtam prie plynios ir apžiūrim brolį 
kartu su tėvu. Viena šukė pataikius į krūtinę, kita – į koją, trečia – ap-
draskius dešinę ranką. Tėvas brolį neša namo ant pečių. Šuo inkšdamas 
bėga iš paskos. Namie apraišiojam žaizdas ir tėvas išeina ieškot felčerės. 
Ji dezinfekavo žaizdas ir vėliau ateidavo jas perrišti. Naktį brolis apsi-
žiūrėjo, kad viena šukė įsmigus į kulną. Pats ir išsikrapštė. 

Vėliau dar atsimenu ir tas pats Vitas Šidlauskas susisprogdino gra-
nata. Jam nutraukė rankos plaštaką. Pas daktarą nesiskubino, manė, 
kad žaizda užgis pati, o kai kreipėsi, buvo per vėlu. Ranką gangrenavo, 
ir jis netrukus mirė. Taip kartais baigdavosi mūsų vaikiški žaidimai su 
mirtimi. Vasarą išminuotojai sprogmenis rinko ir sprogdino. Bet jų dar 
vis randama ligi šiol, ypač mūsų rajone. 

Po karo rusų tankai ir sprogmenys laukuose išbuvo iki vasaros pa-
baigos. Vyšnios jau buvo prisirpusios, kai atėjo didelis būrys kareivių, 
kurie pradėjo sprogdinti ir pjaustyti tankus. Metalo gabalai buvo suren-
kami ir vežami į geležinkelio stotį, iš kur vagonais gabenami į gamyklas 
ir fabrikus. Tuo metu buvo supjaustytas ir vokiečio Miulerio malūno 
lokomobilis. Dabartinėje Liepų gatvėje (tarp Margevičių ir Kučiauskų) 
buvęs žemės plotas buvo visas užminuotas. Dirbdamas darže išgirdau, 
kaip kareiviai vieną po kitos sprogdina minas. O juk ten buvo takelis, 
pro kurį ir aš ne kartą ėjau… Pabaigę darbą, kareiviai įsisukdavo į so-
dus, medžius pjaustė ne ties žeme, bet tokiam aukšty kaip jiems buvo 
patogu, laužydami šakas, skynė vyšnias, elgėsi kaip laukiniai. 

POkARIO kARAS

Iš tų, kurie su rusais traukėsi 1941 m., buvo sudaryta 16 –ta Lietu-
viška divizija. Prie vokiečių susikūrė Plechavičiaus rinktinė, kariavusi 
prieš rusus. 1945 metais jiems su vokiečiais pasitraukus į vakarus, rusai 
sukūrė vadinamus liaudies gynėjų būrius (žmonių vadintais stribais). 
Pavasarį KGB gaudė jaunus vyrus ir siuntė į frontą prie Berlyno. Kas 
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nenorėjo eiti į frontą, rašėsi į stribus. O tie, kurie rusus laikė okupan-
tais, išėjo į miškus partizanauti. Visų buvo vienas tikslas – naikinti vie-
ni kitus. 

Iš jaunų vyrų į frontą pateko jonas dlugauskas, žakas, Medelis 
(grįžo iš fronto su medine koja), algis balanda. Jis gyveno kaimynys-
tėje ir pasakojo, kaip jį sužeidė: „Sėdim apkasuose – prieky vokiečiai. Aš 
užsimaniau į tualetą. Išlipau iš apkaso, atsitūpiau ir staiga – kulka cinkt 
į petį. Matyt vokiečių snaiperis pastebėjo…“ a. klastaitis, j. rudzins-
kas ir kiti pasakojo, kad mūšis prie Oderio buvo tikra mėsmašinė. Nuo 
lavonų patvino upė, tankai važiavo per lavonus, kaip per tiltą. Maišėsi 
purvas, kraujas ir vanduo. Jie visi po karo gavo ordinus ar medalius. 

Karas su Vokietija baigėsi 1945.05.09 d., bet toliau vyko karas su Ja-
ponija. Dalis kariuomenės buvo permesta iš vakarų į rytus. Buvo išvež-
tas ir jonas rudzinskas. Bet Japonija kapituliavo. Amerikonai numetė 
atomines bombas ant Hirosimos ir Nagasakio. ešelonai su kareiviais 
pasuko atgal. Kurie grįžo atitarnavę nustatytą laiką, buvo demobili-
zuoti, o kiti – tarnavo toliau. alfonsas klastaitis tarnavo Baltarusijoje. 
Tuo metu Baltarusijoje buvo pokario badas. Jis pasakojo: kareiviai gau-
davo sausą davinį, gyvendavo pas civilius sodybose. Šeimininkė jiems 
gamindavo valgį; gaudavo ne tik sriubos, bet ir košės su mėsa. Karei-
viai pradėjo įtarinėti – iš kur ji gauna mėsos? Kartą ją pasekė ir aptiko 
kamaroje statinę prisūdytų varniukų. Baltarusijos pelkėse veisėsi daug 
paukščių. Šeimininkė pasakė – norit valgykit, nenorit – nevalgykit. Bet 
niekas varniukų neatsisakė, valgė ir toliau. 

Po karo Smėlio gatvėje prie kliūgo sodybos atsirado kapas. Per Vė-
lines jis būdavo papuoštas gėlėmis, uždegamos žvakės. Bet viskas buvo 
daroma nakties metu. Po kurio laiko kapas sunyko. Matyt, kapo prižiū-
rėtojas pasimirė, ar kur išvyko. Visiems tas kapas taip ir liko paslaptis. 
Vėliau, jau susikūrus kolchozams, toje vietoje buvo daroma sankasa. 
Kapo vietoje atsirado duobė. Kartą klausiau Bruožio, kuris ten dirbo su 
buldozeriu, ar stumdydamas žemes, nieko nepastebėjo? Sakė, kad buvo 
kažkokių kaulų. Vėliau bruožis žuvo nelaimingo atsitikimo metu. Ant 
veleno buvo užsisukę šiaudų, jis bandė juos atkrapštyti. Kitas, buvęs 
traktoriuje, to nepastebėjo ir įjungė veleną…Įvykį tyrė prokuratūra, bet 
kaltų nebuvo…
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PIRMA VALdžIA VIRBALyjE

Pavasarį kūrėsi vietinė valdžia. Pirmas Virbalio pirmininkas buvo 
bemokslis arminas. Susikūrus valdžiai, kad gautum korteles maistui, 
reikėjo kur nors įsidarbinti. Pirmos pradėjo dirbti plytinės, duonos ke-
pykla. Parduotuvėse atsirado maisto produktų, bet juos galėjai pirkti 
tik su kortelėmis. Perkant maisto produktus, pardavėjas iš kortelės iš-
kirpdavo tiek talonėlių, kiek tai dienai tau priklausė. Kitą dieną eini 
vėl…

Žmonės pradėjo dirbti savo laukus. Bet atsirado daug niekieno že-
mės: žydų, vokiečių, išvežtų į Sibirą. Tas žemes išdalino bežemiams, o 
taip pat ir jų gyvulius bei padargus. Žemdirbiams valdžia davė sėklos, 
parvežtos iš ukrainos. Kurie dirbo žemę prieš karą, tai ir po karo ją 
dirbo. O kas anksčiau neturėjo, tai ir dabar nedirbo. Pamenu Klusai-
tis prieš karą prie namų turėjo daržą, o po karo gavo 10 hektarų žydo 
žemės ir pora arklių. Jis neišarė nė vienos vagos, bet veždavo su tais 
arkliais iš miško ąžuolus ir juos pardavinėdavo. Dar parsiveždavo iš 
Marijampolės melaso (cukrinių runkelių masė naminei degtinei rau-
ginti). Vieną kartą prisikrovė jis ilgvežimį bačkų, kubilų ir išvažiavo į 
fabriką. Grįžo naktį. Bet kažkas įskundė, ir ryte stribai, padarę kratą, 
viską išpylė į Piktupelį. Kitus kartus darydavo jau gudriau. Kai grįžda-
vo naktį, tai iš karto ir išdalindavo savo prekę. Dažnai pasitaikydavo, 
kad vieni kitus žmonės paskųsdavo. Namuose pradėjo daryti kratas. Jei 
rasdavo samagono, sudaužydavo aparatūrą, o naminę išpildavo į lauką. 
Bet atsirasdavo ir tokių, kurie nugąsdinę šeimininkus, samanę pildavo 
per langą į kibirą. Surašydavo protokolą ir tuo viskas baigdavosi. 

Kai žmonės pradėjo gauti uždarbį, būtinai reikėjo pasirašyti pa-
skolas, sugriautam liaudies ūkiui atkurti. Vėliau buvo surašinėjamas 
valstiečių turtas: žemė, gyvuliai. Ir už viską buvo uždėti mokesčiai. Be 
to nustatyta, kiek žmonėms reikia valstybei pristatyti pieno, vilnos, 
grūdų. 

Pirmą derlių į valstybės aruodus veždavo raudonosios gurguolės. 
5 – 10 valstiečių vežimų išsirikiuodavo eile; pirmame vežime plevėsuo-
davo raudona vėliava. Kartais gurguoles užpuldavo partizanai ir javus 
atimdavo. 
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Susikūrus Virbalio kooperatyvui, prekės į parduotuvę buvo veža-
mos iš Vilkaviškio. Jas parveždavo Verbyla, arkliu kinkytu vežimu. Jis 
pasakojo, kaip kartą ties Paežeriais jį sustabdė partizananai. Liepė iš-
lipti iš vežimo. Sakė: „pėsčias, ant pančekų (ant kojinių) parskuodžiau 
neatsigręždamas“. Po kurio laiko vežimą su arkliu rado kažkuriam 
kaime. 

Karui pasibaigus, žmonės ėmė grįžti iš Vokietijos. Buvo leidžiama 
rinktis – kas norėjo, galėjo išvykti į vakarus, kas nenorėjo – grįžti į 
Lietuvą. Rusų agitatoriai agitavo grįžti iš amerikonų zonos, bet tie, ku-
rie paklausė, paskui gailėjosi. Lietuvoje jie buvo tardomi, atiminėjami 
daiktai, nes KGB įtarinėjo, kad tarp jų yra šnipų. 

Susikūrus Virbalyje valdžiai, atsirado naujų pareigybių atstovų 
: žinorgų (Virbalyje buvo tokia Dūdaitienė), partorgų (part. org. se-
kretorių), KGB tardytojų (batsiuvys Ramanauskas), agentų, prižiūrė-
jusių ūkininkų duoklę valstybei. Javus ūkininkai slėpdavo. Todėl pas 
juos dažnai darydavo kratas. Jeigu rasdavo – atimdavo ir įtraukdavo 
į sąrašus išvežimui į Sibirą. Buožėmis buvo laikomi ūkininkai, turėję 
daugiau nei 10 ha žemės ir jeigu jie samdydavo darbininkus (bernus, 
tarnaites). O iki 10 ha turėję ūkininkai, buvo vadinami valstiečiais. 
Tremiami buvo ir tautiniu atžvilgiu mišriose šeimose gyvenę žmonės. 
Pavyzdžiui, jei vienas sutuoktinių buvo vokietis, kitas – lietuvis. Taip 
buvo išvežti ema ir Viktoras antanavičiai. Antanavičius ir mirė Sibi-
re, galima sakyt iš bado. ema su dukra po Stalino mirties, kaip ir kiti 
tremtiniai, grįžo į Virbalį. Dukra Danutė Sibire susirgo šiltine, todėl 
paskui visą gyvenimą nešiojo peruką.

PARTIzANINIS kARAS

Prasidėjo susirėmimai tarp stribų ir partizanų. Vieni ūkininkus 
apiplėšinėjo, kiti – gynė. Dieną po kaimus vaikščiodavo stribai ir agi-
tatoriai, o naktį – partizanai. Ūkininkai turėjo visus pamaitinti ir pa-
girdyti. Prieš rusams ateinant, keli septyniolikmečiai Virbalio komjau-
nuoliai – Bronius Vaitkevičius, A. Pakalka, V. Šidlauskas, nusigavę iki 
Pilviškių, pratūnojo po tiltu, kol atėjo rusai. Ir taip, atseit, tapo partiza-
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nais (stribais) Tokie pat stribai buvo ir A. Kargelis, Jalinskas, Kregždys, 
Kochanskis ir kt. Visi jie turėjo ginklus. Kai vėliau B. Vaitkevičius tapo 
istorijos mokslų profesoriumi, kartą jo dukra buvo pakviesta į televizi-
jos studiją papasakoti apie tai, kaip partizanavo jos tėvas. Bet mergai-
tė buvo sąžininga ir nemokėjo meluoti, nieko negalėjo papasakoti. Jai 
padėti teko laidos vedėjai…O Kregždys kartą pasakojo tokią istoriją. 
Ties Gražiškiais jie vaikščiojo po kaimus su užduotimi. Atėjus vakarui, 
apsistojo pas ūkininką, kuris juos pamaitino, davė išgerti. Lauke paliko 
sargybinį ir sugulė. Naktį pasigirdo šūvis. Visi pašokę puolė kas pro 
langus, kas pro duris. Pradėjo šaudyti, nematydami kur ir į ką. Bailes-
ni ir į kelnes prileido. O pasirodo, kad sargybiniui snustelėjus, kažkas 
sukrebždėjo. Tas ir iššovė… Dažnai taip būdavo, kad vieni partizanai 
pas žmones pernakvoję, išeina, kiti (stribai) – ateina. Ir tuos vėl reikia 
vaišinti ir priglausti.

Po karo Virbalyje buvo pasilikęs KGB leitenantas Šukšinas. Vedė 
virbalietę anelę labašauskaitę. Jis buvo gimęs Sibire. Jo brolis buvo 
aktorius ir režisierius, sukūręs filmą „Prie ežero“(Baikalo). Šukšinas 
vadovavo KGB būriui, kuris kovojo su miško partizanais. Per susirė-
mimus žūdavo daug kas, o jis ir dar keletas, kažkaip vis likdavo sveiki. 
Viršininkai pradėjo įtarinėti, kad jis palaiko ryšį su partizanų vadais. 
Po kiek laiko Šukšinas ir Kazakevičius (pravardžiuojamas Pupinu) pa-
sikorė. Šukšino sūnus, dirbęs Alksnėnų pieninėje taip pat vėliau pasi-
korė. Kitas sūnus tapo jūrininku. 

Didelis susirėmimas vyko 1947 ar 1948 metų žiemą. Su stribais 
buvo ir KGB (garnizono) kareiviai. Vieną ankstų rytą į stribų būstinę 
atbėgo Narušio tarnaitė ir pasakė, kad pas šeimininką yra partizanų. 
narušis gyveno į rytus nuo Virbalgirio. Stribai netruko apsupti sody-
bą. Prasidėjo susišaudymas. Keliems partizanams pavyko pasprukti į 
mišką. Stribai su kareiviais juos sekė. Vienas sužeistas partizanas at-
bėgo iki Oko (Haak) malūno. Buvo pasnigę, todėl pėdsakai ir kraujo 
dėmės gerai matėsi. 

Prie malūno stovėjo šlypkės (rogės), pakinkytos arkliu. Kažkas 
buvo atvažiavęs susimalti grūdų. Partizanas šoko į šlypkes ir pasileido 
laukais link Šiaudiniškių. Nuo malūno pėdsakai dingo…
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kokanskis, kuris gyveno prie žydkapinių, turėjo karišką ir me-
džioklinį šautuvus. Tą patį rytą jis medžiojo prie Paviržupės miške. 
Krūmams sujudėjus, jis paleido šūvį, pamanęs, kad stirna. Bet krūmas 
taip pat atsakė šūviu. Parskuodęs į miestą, tuoj pranešė stribams, kad 
į jį kažkas šovė. Kadangi stribai tuo metu šukavo rytinę Virbalgirio 
pusę, buvo organizuoti ginkluoti komjaunuoliai. Bet nuvykę į nurodytą 
vietą, nieko nerado. Vorele per laukus patraukė atgal link žydkapinių. 
Tuo tarpu partizanas jau buvo atbėgęs į tas pačias kapines. Bėgdamas 
per kaimutį (taip vadinama pietinė miesto dalis, kurioje randasi ir žydų 
kapinės), jis paslėpė dokumentus po sniegu. Įsitaisė už antkapio su kul-
kosvaidžiu ir laukė pasirodant komjaunuolių. Bet tuo metu atvažiavo 
pastiprinimas – pilna mašina garnizono kareivių. Sustojo Smėlio ga-
tvėje ir pradėjo supti partizaną iš užnugario. Vienas kareivis paleido 
seriją šūvių. Sužeidė partizaną, bet dar ilgai kareiviai nedrįso prieiti 
prie jo, nes jo kūno padėtis buvo tokia, lyg atrodytų, kad jis taikosi iš 
kulkosvaidžio. Tąkart komjaunuoliams pasisekė, kad kareiviai buvo už 
juos greitesni.

Grįždami iš gimnazijos namo, pakeliui sutikom link Kybartų va-
žiuojantį ilgvežimį, kuriame ant šiaudų gulėjo partizanas Lietuvos ka-
rio uniforma. Jis dejavo. Namuose sužinojom šią istoriją. 

Pavakare nuo miško Pajevonkeliu parvežė dvejas roges prikrautas 
lavonų. Juos taip pat nuvežė į Kybartus. Rogėse buvo kareivių ir civilių. 
Du gulėjo apsivilkę baltais kailiniais. Tą rytą į mišką malkauti buvo išė-
ję du jauni vyrai – Šeraitis (mokytojos Kavaliūnienės brolis) ir baltru-
šaitis iš Paviržupės gatvės. Jie buvo apsivilkę baltais kailiniais, kokius 
nešiojo ir rusų karininkai. Namo jie negrįžo. 

Rytojaus dieną Šeraitienė su Baltrušaitiene ėjo į KGB būstinę Ky-
bartuose prašyti, kad atiduotų vaikų lavonus. Bet jų neatidavė, nepa-
sakė nei kur užkasti. Žiemos metu eitkūnuose (černiševskoje) lavonus 
sumesdavo į šachtinius šulinius ir užversdavo griuvėsiais. Ligi šiol nėra 
žinoma jų palaidojimo vieta, nei kas buvo tas partizanas, vienas ban-
dęs kovoti su būriu kareivių, nors kažkas iš kaimučio gyventojų matė, 
kaip kareivis kišo dokumentus po sniegu…Prieš keliolika metų „San-
takoje“ buvo skelbimas: gal atsilieptų kas nors žinantis, kur palaido-
tas partizanas. Aš paskambinau nurodytu adresu. Atsiliepė Kumeta, 
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rinkęs žinias apie dingusius be žinios partizanus. Jam paaiškinau, kad 
partizanas gali būti palaidotas Kaliningrado srityje. Bet nežinau, ar jo 
ten kas ieškojo…

POkARIO MOkSLAI

1945 metų rudenį pradėjo veikti mokyklos, kartu ir Kybartų gim-
nazija. Kartą į mūsų namus atėjo toks pusplikis vyras ir paprašė val-
gyti. Prisistatė kaip gimnazijos karinio rengimo mokytojas. Jis buvo 
su pistoletu. Pradėjo mane agituoti, kad stočiau mokytis į gimnaziją. 
Aš jam pasakiau, kad prie vokiečių 1944 metais išlaikiau egzaminus 
į antrą gimnazijos klasę, bet per karą dokumentai pradingo. Jis sakė, 
kad priims į pirmą klasę be dokumentų, tik reikia gimimo liudijimo. 
Buvo spalio pabaiga. Sakau, kaip aš pasiteisinsiu, kad mėnesį vėluoju. 
Jis pažadėjo pakalbėt su direktoriumi, o man liepė sakyti, kad sirgau. 
Taip vėl pradėjau kartoti pirmą gimnazijos klasę. 

Pradžioje klasėje nebuvo nei mokyklinių suolų, nei kėdžių, nei sta-
lų. Tik kampe stovėjo plytų krosnis. Pamokas mokytojas pravesdavo 
stovėdamas, o mokiniai, sėdėdavo ant grindų. Buvo duotas nurody-
mas, kad vaikų tėvai, pagal išgales, pagamintų suolus. Kadangi suoluo-
se sėdėdavom po du, tai vieno vaiko tėvas pagamina suolą, o kito – su-
moka jam pusę suolo vertės. Kai aš atėjau į klasę, visi vaikai jau sėdėjo 
suoluose, o mokytojas turėjo stalelį ir taburetę. Mane į suolą priėmė 
Šūmakaris iš Kybeikių (vėliau, baigęs mokslus buvo Naujosios Vilnios 
mašinų gamyklos vyr. inžinierius, generalinis direktorius, Aukšč. Ta-
rybos deputatas). Kartą per anglų kalbos pamoką jį pakvietė atsakinėti. 
Atsistojęs perskaitė: „she is a girl“, bet išversti nemoka. Tyli. Aš neišlai-
kiau įtampos ir jam sufleruoju: „šyvis yra girioje“. Jis ir pakartojo. Visa 
klasė leipo iš juoko. O mane perkėlė į paskutinį suolą, ten kurį laiką 
sėdėjom trise. 

Išskyrus matematikos, visi vadovėliai buvo rusų kalba. Istoriją, ge-
ografiją, gamtą užsirašinėjom ant vyniojamo popieriaus, nes sąsiuvinių 
neturėjom. Pamokoms atsakinėti nelikdavo laiko. Popieriaus eidavom 
prašinėti į parduotuves.. Kartą, atsimenu, uždavė stambiu masteliu nu-
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piešti Tarybų Sąjungos žemėlapį. Buvo bėdos surasti didelį lapą popie-
riaus. Vargais ne galais radau, bet tik mėlynos spalvos. užskaitė, nes 
vertino už atliktą darbą.

POkARIO MOkyTOjAI

Dauguma pokario mokytojų buvo jauni, nes vyresniais mokyto-
jais tarybų valdžia nepasitikėjo. Iš vyresnių mokytojų, prisimenu, buvo 
karinio parengimo mokytojas Remeikis, matematikas Inkrata, vėliau 
išvežtas į koncentracijos lagerius. Į jo vietą atėjo žydas Rebininas Ra-
manovas, kurio batai buvo be puspadžių ir jis eidavo pas mokinių tėvus 
pavalgyti; per savo pamokas leisdavo mokiniams žaisti kvadratą. Vasi-
liauskas gyveno kažkur už Virbalgirio prie Podvarko; Šulskis – muzi-
kos mokytojas, subūręs mokinių ir mokytojų chorą ir išugdęs savo pa-
mainą – mokytoją Sinkevičių, Kybartų choro ir dūdų orkestro vadovą. 
Neščiokas dėl keisto įpročio kriuksėti pravardžiuojamas Šernu, dėstė 
psichologiją; po Baltrušaičio jis ėjo direktoriaus pareigas. 

Gamtos mokė tokia Olišauskienė, kuri kažką užsisvajojusi vis žiū-
rėdavo pro langą, nieko negirdėdama, ką mokinys atsakinėja. Kai atsi-
busdavo, – jei mokinys baigęs atsakinėti tylėdavo, – rašydavo dvejetą. 
Kai kurie mokiniai ėmė gudrauti. Kol ji „sapnuodavo“, – pasakodavo 
anekdotus, – klasė prunkščia; kai „pabusdavo“ – atsakinėja pamoką ir 
gauna penketą. Aš iš gamtos irgi turėjau tik trejetą, nes ką pasakyda-
vau, antrą kartą nekartodavau. 

Vaikų tėvai turėdavo mokytojus žiemai aprūpinti malkomis. Pame-
nu, gamtos mokytojai malkų parūpinti buvo Brovkos eilė. Bet kažkodėl 
jis to nepadarė. Olišauskienė jo sūnui trimestre išvedė dvejetą. Įsikišo 
net direktorius. Jis liepė mokytojai pažymį ištaisyti. Tačiau Brovkos sū-
nus iš principo atsakinėti nėjo…

Iš jaunų mokytojų pamenu Žemaitytę, dėstė istoriją. Buvo kerš-
tinga. Ji nuomojosi kambarį šalia klasiokės Pieškaitės. Per klasiokų 
gimtadienius mes susirinkom pas ją pasilinksminti. Išėję į kiemą prieš 
mokytojos langus šokdavom ir dainuodavom. Rytojaus dieną visus va-
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karėlio dalyvius ji šaukdavo atsakinėti ir visiems surašydavo dvejetus. 
Bet direktoriui neskundė. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sakalauskienė gyveno su 
Kybartų rajono prokuroru. Ji turėjo dukterį ir buvo nusižiūrėjusi sau 
žentu mano klasioką Šūmakarį, kuris nepateko į kariuomenę, nes mo-
kėsi aukštojoj, tapo inžinierium. Ji labai „gražiai“ pasakodavo mums 
apie meilę: meilė tai toks širdies niežėjimas, kad ir su arklio kanopa 
nepakasysi…

Stankevičių pravardžiuodavom Gaubliu. Jis reikalavo mintinai iš-
mokti apibrėžimą, kas yra gaublys: tai iš storo popieriaus padarytas 
rutulys, užmautas ant ašelės, kad galėtų suktis, ta ašelė įsmeigta į sto-
vą, kad būtų galima pastatyti ant stalo… Vėliau, kai geografiją pradėjo 
dėstyti Ptašinskas, iš to apibrėžimo ėmė juoktis, – kodėl gaublį galima 
pastatyti tik ant stalo? Ptašinskas dar dėstė ir piešimą. Kartą nupiešiau 
Leniną ir Staliną. Pamatęs mano sukurus portretus, mokytojas liepė 
greitai sunaikinti. Paaiškino, kad aš nupiešiau šaržus, o tai jau politi-
ka…Tada nupiešiau pasienietį su sargybiniu šunimi, ir tie tiko. 

Rusų kalbos mokytoja Pyven lietuviškai kalbėti nemokėjo. Ji buvo 
labai jautri. Jeigu kas ją apgaudavo, pradėdavo verkti. Mes kartais taip 
bandydavom išsisukti iš padėties : ji pakviečia skaityti namų darbą, o 
mes skaitom iš tuščio sąsiuvinio…

Baltrušaitis, 1945 – 1947 metais gimnazijos direktorius, o vėliau 
mūsų klasės auklėtojas, įdomiai pravesdavo auklėjimo valandėles. Sa-
vickas buvo reiklus algebros ir geometrijos mokytojas, pažymiais ne-
sišvaistydavo: už nepadėtą kabliataškį rašydavo minus penki arba plius 
keturi, nors pratimai būdavo išspręsti be klaidų. Dėl savo reiklumo buvo 
pramintas Kirviu. Išėjęs į pensiją, dirbo civilinėje gynyboje, geležinke-
lio darbininku. Dar ir dabar vienas gyvena Kybartuose už geležinkelio. 
Dar dirbo istorijos mokytoja Sinkevičiūtė (vėliau Baltrušaitienė) ir kiti. 

kybartų gimnazijos direktoriai: 
Baltrušaitis (1945–1947 m.), Neščiokas (1947–1955 m.), Mateika 

(1955–1960), Petrauskas (1960–1968 m.), Dirvonskis (1968–1985m.), Ža-
kas (1985–1990 m. )
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Iš Virbalio į gimnaziją su manim ėjo Vitas ir Algis Ciprisevičiai, 
Juozas Levickas (brolis), Brovka, Podolskis, Medelis, Labašauskas, Di-
džiūnaitis, Balsys, Jonas Inkrata, Kisieliūtė, Savickas, Turevičiūtė, Dlu-
gauskaitė, Vida Medelytė, Diraitytė. Vyresnes klases lankė – Karužaitė, 
Rudzinskaitė, K. Šeraitytė, čižauskaitė ir kiti. 

Iš pradžių už mokslą reikėjo mokėti, kiekvienam po 80 rublių per 
metus. Vėliau mokslas buvo nemokamas.

Mes kasdien būreliais ar po vieną, ryte ir po pamokų pėsti eida-
vom į Kybartus. O dažnai, jeigu gimnazijoje vykdavo renginiai (šokiai, 
vakarėliai, choro repeticijos ir pan), grįždavom ir sutemus. Mokiniai 
iš tolimesnių kaimų nuomodavo butus Kybartuose ir tik savaitgaliais 
grįždavo į namus. Kiekvieną rytą pusvalandį prieš pamokas būdavo 
pravedama mankšta. Virbaliečiai nuo jos buvo atleisti, nes kol ateida-
vo, mankštą, skaityk, jau būdavo padarę. Turėjom po vienerius batus. 
Puspadžiams sudilus, tėvai uždėdavo medpadžius. Auklėtojai prižiū-
rėdavo, kad drabužiai būtų nors ir sulopyti, bet švarūs. Berniukams 
reikdavo kirptis plikai. 

1946 metais prie gimnazijos sodinom parką, kuriam dabar jau 60 
metų. Kai būnu Kybartuose, į tuos medžius vis pasižiūriu. Kiek daug 
jie atsimena…

Apie 1948 metus vyko mokyklų reforma. Iš buvusių trečios ir ke-
tvirtos klasių padarė septintą, o mokykla jau imta vadinti ne gimnazija, 
o vidurine. Man du mokslo metai buvo nubraukti, todėl po 12 mokslo 
metų, buvau baigęs 9 klases. Tie, kurie buvo trečioje klasėje, vienais 
metais pakilo į aukštesnę. 

gimnazistai švęsdavo savo gimtadienius, vardines. Mano gimta-
dienius sausio 1-ą, per Naujus metus švęsdavom daugiausia vyriškoj 
kompanijoj. Atsimenu vieną Algio Ciprisevičiaus gimtadienį. Išvirė va-
rymą samagono, padarė bidoną alaus. Samagonas prisvilo, tai uždažėm 
lazurkom – lylavai (melsvi cheminiai dažai skirti skalbiniams balinti). 
Buvom penkiese. Baliavojom iki sutemų. Paskui sugalvojom eit į gim-
nazijos šokius. Aš atėjau iki antro Virbalio ir kažkodėl apsigalvojęs, grį-
žau atgal. Algis ir Didžiūnaitis pasiekė tikslą. O Švedas ant Ėglupio tilto 
griuvo ir gerokai apsibrozdino veidą. Visą savaitę nesirodė gimnazijoj. 
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Geriausiai iš mūs visų išsilaikė jubiliatas A. Ciprisevičius. O labiausiai 
emocijoms pasidavė Didžiūnaitis. Pasiėmęs iš tetos, kuri gyveno prie 
gimnazijos, peilį, atėjęs į šokius, bandė papjauti istorijos mokytoją Že-
maitytę, tą kuri už balius rašydavo dvejetus… Vėliau vedė Zabarauskų 
elytę, gyveno Alytuje. Jau miręs. Kai po 50 metų buvo klasiokų susi-
tikimas, priminiau Švedui tą draugo gimtadienį. Sakė – geriau nepri-
mink. Dabar jis Kaune dirba architektu. 

Kartą į gimtadienį pasikvietėm klasiokę Jakučionytę. Balius vyko 
Šikšnių dvare, kuriame buvo Gutkaimio tarybinio ūkio skyrius. Jos tė-
vas ten dirbo ūkvedžiu. Turėjo prisigaminęs gero naminio vyno. Balius 
buvo šaunus, su merginom. Naktį per Vigaines grįžom namo su daina: 
„Pijokų grupė yr susidarius, kurių būstinė yra Virbalis, drule, drule, 
suksim bojavą ir išrūkysim tą brangų javą“…

eidami iš Kybartų, užsukdavom Į Pliumbalio švendrus parūkyti. 
Kartą žiemos metu Podolskis iki kaklo įsmuko į plynią. Vos jį ištrau-
kėm. Tai paskui bėgte visą kelią skuodė namo apšalęs.

Mokiniams į vakarinius kino seansus buvo draudžiama eiti. Bet 
Virbaly gimnazijos mokytojai negyveno. Todėl eidavom. Kartą žiūrim 
kiną, staiga užsidega salėj šviesa. Atsisukam, o ten šalia aparatūros sto-
vi budinti mokytoja iš Kybartų. Salės durys užsikimšo… Išbėgę išsi-
sklaidėm į visas puses. Tada buvo mokyklose drausmė. už drausmės 
pažeidimą atskaitydavo moralą ir sumažindavo elgesio pažymį trimes-
tre. Su blogu elgesio pažymiu buvo sunku įstoti mokytis į aukštesnes 
mokyklas. Buvai lyg su „vilko bilietu“. Ši bausmė buvo skiriama tiems 
mokiniams, kurie dažniau pažeisdavo mokinio taisykles. Tada nebuvo 
aiškinamos mokinių teisės kaip dabar, buvo diegiamas pareigos jaus-
mas. Smetonos ir vokiečių laikais dar buvo taikomos ir fizinės baus-
mės: liniuote per delną, klūpoti ant žirnių, o kartais kliūdavo ir pan-
tukų nuo mokyklos vedėjo Plečkaičio. Nepataisomą mokinį išveždavo 
į Beržakalnį. Sakydavo – ten gausi sykį valgyt ir dusyk lupt. Kas tai per 
įstaiga buvo aš nežinau. Gal vaikų pataisos namai, ar kažkas panašaus.

Nuo šešiolikos berniukai buvo traukiami į karinę įskaitą. Karinis 
komisariatas buvo už geležinkelio pervažos. Kartą praėję daktarų ko-
misiją ir jau „pastatyti“ į karinę įskaitą, būreliu patraukėm link Vir-
balio. Atsiminėm, kad tądien buvusios bendraklasės Ciprisevičiūtės ir 
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Džermeikos vestuvės. Nutarėm eiti į kriukininkus. Per Pliumbalį pa-
traukėm link Paviržupės. Kai atėjom, buvo pats vestuvių įkarštis. Prie 
įvažiavimo į kiemą stovėjo ūkinis pastatas šiaudiniu stogu. Vienas kitą 
pakeldami, susirangėm ant stogo. Praskleidę šiaudus, matom, kad ten 
sukrauti visi gardumynai ir degtinė. Bet mus pastebėjo į kiemą išėjusi 
gaspadinė ir ėmė šaukti, kad vagys užpuolė. Kol vestuvininkai supo 
tvartą, mes per laukus lėkėm atgal į Pliumbalį. Paskui visi juokėmės, 
kad kriukininkai vos negavo kriukių…

Kitas nutikimas buvo per šv.Marijos atlaidus. Pasibaigus atlaidams, 
pas Ciprisevičius atėjo Alvito klebono gaspadinė. Ji paprašė Algio, kad 
tas nuvarytų klebono dviratį į kleboniją Maldėnuose. Šis pasikvietė ir 
mane. Aš sutikau, nes ir taip turėjau vakare būti Alvite, kur virbaliečiai 
rodė spektaklį, o aš buvau jų kasininkas. Algis mynė nuosavu vyriš-
ku dviračiu, o aš – klebono moterišku. Pavažiavom kelis kilometrus, 
žiūrim, kad Alvito klebonas eina namo pėsčias. Gaspadinė buvo sa-
kius, kad jis grįšęs autobusu. Tariamės, ką daryti, ar atiduoti dviratį 
klebonui, ar važiuoti toliau. Gerai įsilėkėm ir prašvilpėm su vėjeliu pro 
klebonėlį. Gaspadinę radom jau namie. Ji atsidėkodama mus pavaišino 
vynu su sūriu. Ir pati prisėdo. Kad sutikom kleboną nutylėjom. Matyt 
greitai išgėrėm, kad gaspadinė atnešė ir antrą butelį vyno. Išgėrėm ir 
tą. Raginu Algį eiti, o svetinga gaspadinė nesiskubinantiems garbiems 
svečiams dar kažkokių likučių pasiūlė. Išgėrėm ir tą, žinoma. Pakylam 
nuo stalo, sukam į keliuką, o priešais ir klebonas bepareinąs. Aš viena 
ranka veduosi dviratį, o kita Algį prilaikau. Prasilenkdamas, žinoma, 
„garbė Jėzui Kristui“ nepamirštu. Kunigas irgi atsako. Šleivojam į plen-
tą vis nesutardami, kas kurį veš dviračiu. Aš buvau blaivesnis, tai ir 
nusileidau, atsisėdau ant rėmo. Bet ne ilgai važiavom. Apačioj buvo til-
tas per Širvintą ir nuolydis. Prieš tiltą mano draugas kažkodėl pasuko 
tiesiai į upę. Aš šokau nuo dviračio, o jis krito ant plento ir visas susi-
purvino. Atėjom iki Alvito ežero, bandžiau jį nupraust, bet jis ir į ežerą 
sugebėjo įvirst. Tai ne tik purvinas, bet ir šlapias parėjo… 
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PIRMIEjI RINkIMAI

1946 m. pavasarį vyko rinkimai į sovietų Aukščiausią Tarybą. Miš-
ko partizanai bandė sutrukdyti, kad jie neįvyktų. Mes, pirmos „b“ kla-
sės gimnazistai, su mokytoja ir potitvadovu jau iš vakaro buvom suso-
dinti į sunkvežimį ir nuvežti į Keturkaimį. 

Naktį praleidom mokyklos klasėje, kur buvo parengta rinkiminė 
būstinė. Prikėlė 6 valandą ryto, suporavo po du, įdavė balsadėžes, ligo-
nių sąrašus ir liepė eiti agituoti kaimiečius balsuoti.

Kaimiečių vienkiemiai tolokai vienas nuo kito. Ateini į sodybą, ma-
tai, kad kažkas žiūri pro langus, o kai įeini vidun, randi tik vieną, gulin-
tį lovoje. Kiti kažkur jau būna dingę…Taip beagituojant atėjo vakaras. 
Visi grįžtam į rinkimų būstinę,- trūksta vieno su balsadėže. Svarstom, 
ką daryti, kur ieškoti? Staiga pasirodo niemčius (kurčnebylys) ir ima 
gestais rodyti, kad tas su dėže – guli (atseit, miega). Kampanijos susi-
siekimo priemonė – arklys, kinkytas šlypkėmis. Sėdam dviese į šlyp-
kes; nebylys kelią rodo. Per purvyną pavažiavę apie pusantro kilometro, 
randam griovį pilną vandens. O jame mūsų agitatorius: galva vandeny, 
beveik apsemta, balsadėžė plūduriuoja netoliese. Išvilkom girtut gir-
tutėlį dar nespėjusį paskęsti agitatorių, įvertėm į roges. Į sumirkusią 
balsadėžę sumetėm ir kitus, sausus biuletenius ir pristatėm į būstinę. 
Prasiblaivęs kolega nieko neprisiminė, nei kas jį nugirdė, nei kas atvilko 
ant griovio kranto. 

Balsuoti ėjo labai nedaug žmonių, bet po dvyliktos nakties vis tiek 
pilną biuletenių urną vežėm į Vilkaviškio būstinę. Atvažiavo sunkve-
žimis ir keturi šautuvais ginkluoti „liaudies gynėjai“. Priekabos kam-
puose stovėjo po „gynėją“, o mes – ratu aplink balsadėžę. Važiavom per 
Žaliosios mišką.

…Praėjo daug metų. „Žalieji“ grįžo iš kalėjimų, tremties vietų. Tarp 
jų ir Petras Čemerka. Kartą jį pasiprašiau namuose pastatyti viryklę. 
Žinoma, po darbo buvo magaryčios. Aš uždainavau „Ateis iš miško 
Petras…“ Paskui išsikalbėjom apie Žaliosios mišką. Pasirodo, tuomet, 
per rinkimus su kitais partizanais pasaloje buvo ir Petras čemerka. Tik 
tada iš jo sužinojau, kad jie laiku buvo įspėti, jog mašina bus pilna mo-
kinių. Taip laimingai baigėsi mūsų gimnazistiška agitacinė rinkiminė 
kampanija. O galėjo baigtis ir kitaip…
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LENkTyNėS

Buvo 1947 m. vasara. Ūkininkai dar gyveno sodybose atskirai 
(ūkiuose), bet Gutkaimio atraminis (pavyzdinis) ūkis jau egzistavo. 
Kiekvienas ūkininkas privalėjo pristatyti valstybei lyferį (tam tikrą 
duoklę) pienu, vilnomis, grūdais. Jei avių nelaikė, tai už vilnas turėjo 
atlyferiuoti pienu. Pieną sunešdavo į surinkimo punktą priešais pumpą 
(artezinis šulinys aikštės centre). čia pat pieną ir seperuodavo. O grieti-
nę veždavo į Lauckaimį, ten mušdavo sviestą. Pagal grafiką kiekvienas 
ūkininkas kasdien veždavo 6 – 7 bidonus grietinės.

Vieną sekmadienį atėjo eilė grietinę į Lauckaimį vežti A.Ciprise-
vičiui. Mes, keturi antros klasės gimnazistai, tuo pačiu nutarėm pasi-
daryti sau pramogą. Susikrovėm bidonus, pasiėmėm bradinį žuvims 
gaudyti ir dalgį, arkliams žolės pasipjauti. 

Nuvažiavom be nuotykių, pridavėm grietinę, susikrovėm tuščius 
bidonus ir grįžtam atgal. Pervažiavę tiltą per Širvintą, sustojam, pasi-
imam bradinį ir einam prie upės. Vanduo, pamenu, labai šaltas, bristi 
nesinori niekam. Algis pjauna dobilus. Tik staiga – šoka į vežimą ir 
paragina arklius. Mes pradedam šaukti, kad palauktų. Jis pristabdo 
arklius, sušokam į vežimą ir nustebę klausiam – kas atsitiko? Jis sako 
– atsisukit atgal. Pamatom, kad kita puse upės atvažiuoja brička su ke-
turiais vyrais. Tada kaip toj dainoj „žirgeliams rimbų, juodbėrėliams 
rimbų“. Arkliai ėmė šuoliuoti, bet ir anie, išlėkę į vieškelį, matom, neke-
tina atsilikti. Vieškelis buvo sausas ir abu vežimai tuoj paskendo dulkė-
se. Tada pagalvojom, kad vejasi Gutkaimio apsauginiai. Taip kurį laiką 
mes vis bėgom, o jie vijosi. 

Jau buvom pravažiavę 12 kilometrų, pasukom link Šiaudiniškių. 
Galvojom, gal toliau nesivys, bet jie vijosi toliau. Tada arkliams vėl rim-
bų, ir atstumas ėmė didėti. Pasukom per Vigaines. Visą laiką buvom 
paskendę dulkėse. Privažiavus Gedimino gatvę, atstumas buvo toks: jie 
vienam gatvės gale, mes – ties vokiečių bažnyčia. Perlėkę aikštę, pa-
sukom Vaičaičio gatve, pusė kurios buvo grindinys. Ir jie pametė mus 
iš akių. Žmonės matė, kaip jie savo bričką stūmė, nes arkliai jau buvo 
nuvaryti. Pasuko link Alvito, bet tuoj suprato, kad mus pametė. Tada 
pasiklausė praeivio, kur mes nuvažiavom.
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O tuo metu mes, įlėkę į Ciprisevičiaus kiemą, greitai iškinkėm ar-
klius ir suleidom į tvartą. Trys mano draugai per daržus dėjo į padus, o 
aš, pamatęs kad arkliai išėjo į kiemą ir ėmė voliotis, bandžiau juos su-
varyt atgal. Tada išgirdau ratų dundėjimą per grindinį, ir staiga viskas 
nutilo… Šokau už tvoros per griovį. Prieš mane išdygo kareivis ir, atrė-
męs automatą į krūtinę, laisva ranka pradėjo skaldyti antausius. Atsiva-
rė į kiemą, kur jau buvo kiti trys enkavedistai. Staiga į kiemą išėjo Vitas 
Ciprisevičius (Algio brolis). enkavedistai ir jam sukomandavo rusiškai: 
„Rankas aukštyn!” O tas nežino, kas čia atsitiko… 

Mus išgelbėjo vienintelis po karo Virbalyje likęs gyvas žydas Mak-
sas jesulevičius, kuris gyveno kaimynystėje ir mokėjo rusiškai. Jis 
rusams paaiškino kame reikalas. Tie paklausė: „Kodėl jie bėgo?“ O aš 
atsakiau: „Kad jie vijosi“. 

enkavedistai buvo ginkluoti trimis automatais ir kulkosvaidžiu, o 
mes – šešiais bidonais, bradiniu ir dalgiu. Žinoma, jiems pasidarė gėda. 
Bet vėliau visi pagalvojom : „Kas būtų buvę, jeigu jie būtų paviję mus 
kelyje?..“

SPORTINIS gyVENIMAS

Tarp gimnazijos pastato ir lauko tualetų buvo kiemelis, kuriame 
įrengta krepšinio aikštelė. Futbolą ir kitus sportinius žaidimus žais-
davom „Sveikatos“ stadione. Prisimenu moksleivių spartakiadą tris 
dienas vykusią Marijampolės vid. mokykloje. Mus, dalyvius, kasdien 
nuveždavo sunkvežimiu, gaudavom talonus maistui. 

Pasibaigė spartakiada, o mūsų ir Pilviškių mokinių niekas neatva-
žiuoja parsivežti. Ėjo ketvirta para, peralkom, talonų maistui jau ne-
turėjom. Todėl su mokytojais iki Pilviškių patraukėm pėsti. Pilviškių 
kūno kultūros mokytojas mus parsivedė į savo namus. Visi gavom po 
pyrago riekutę su sviestu. Nuo tiek maisto, dar labiau norėjosi valgyt. 
Pagaliau atvyko traukinys, ir grįžom į Kybartus. Netoli Kybartų stolies 
traukinys sustojo, nes žibėjo raudonas signalas. Mes, virbaliečiai, išli-
pom ir per Vigaines pėsti parėjom namo. Toks buvo regioninės moks-
leivių spartakiados finalas. 
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Dar vokiečių laikais krepšinio aikštelė Virbaly buvo įrengta sina-
gogų kiemely. Pamenu kartą atvyko žaisti komanda iš K. Naumiesčio. 
Mūsiškiai pralaimėjo. Tai mes svečius palydėjom akmenimis ir dainu-
ška „Zanavykai tampo ūsą…“ Buvo geri ne tik žaidėjai, bet ir sirgaliai.

Futbolo komandos tuo laiku Virbaly nebuvo. juozas jakštaitis ir 
barzdaitis futbolą žaisdavo Kybartų „Sveikatos“ komandoje. Po karo J. 
Jakštaitis subūrė sporto klubą „Jėga Žalgiris“. Į klubą buvo priimami ne 
tik suaugę, bet ir paaugliai. J. Jakštaitis organizuodavo talkas. Miesto 
sode buvo įrengta krepšinio, tinklinio, šuolių į tolį ir aukštį aikštelės. 
Nuskusta žolė ir sutvarkyti sodo takeliai, kurie buvo naudojami kaip 
bėgimo takai. Vigainėse (kur dabar privačios kiaulidės) buvo įrengta 
futbolo aikštė su vartais. Pradėjom treniruotis du – tris kartus per sa-
vaitę. Komandų branduolį sudarė gimnazistai. Sekmadieniais žaisda-
vom su Vištyčio, Kybartų, K. Naumiesčio komandom. 

Pirmojoje futbolo komandoje žaidė A. Ciprisevičius, A. Klastaitis, 
B. Lukoševičius, J. Jakštaitis, A. Levickas, B. Stankevičius, V. Didžiūnai-
tis, A. Balanda, J. Inkrata, A. Maknavičius, Paukštaitis ir kiti. 

Krepšinio komanda buvo tokia: V. Čižauskas, Alf. Labašauskas, A. 
Levickas, J. Judickas, A. Brovka, J. Jakštaitis, A. Balanda. 

Tinklinio komanda – A.Labašauskas, A. Balanda, J. Jakštaitis, J. 
Rudzinskas, A. Levickas.

Sporto šventes rengdavom sekmadieniais. Pirmiausia Vigainėse 
žaisdavom futbolą. Prisirinkdavo daug žiūrovų. Miesto sode žaisda-
vom krepšinį, tinklinį, kitas lengvosios atletikos rungtis. Beveik visi 
žaidėjai žaidė keliose komandose. Po tokių sporto švenčių vakare nesi-
norėdavo neit eit į šokius. 

kULTŪRINIS gyVENIMAS

Kai 1948 m. įsisteigė kultūros namai, pirmu direktorium dirbo j. 
girniukaitis, o meno vadovu – eimonas. Staliai padarė teniso stalą. 
Kultūros namams nupirko akordeoną, kilnojimo svarsčius (giras). Jau-
nimas- vieni dieną, kiti vakarais, rinkdavosi į kultūros namus, kas pa-
žaisti stalo teniso, pakilnoti girų, kas pagroti akordeonu. Vykdavo dra-
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mos būrelio repeticijos. Vaidindavo ir jaunimas, ir pagyvenę žmonės. 
Tie vaidinimai būdavo vaizdeliai iš vokiečių, Smetonos laikų, arba dar 
nevisai pasibaigusio partizaninio gyvenimo. O jų režisieriai ir autoriai 
buvo direktorius ir meno vadovas. Kartais padėdavo kurti scenarijų ir 
kai kurie kiti miesto įstaigų tarnautojai. 

Kartą į kultūros namus atėjo komjaunuolis kargelis, ginkluotas 
karabinu. Buvo gerokai išgėręs. Atsisėdo ant grindų, nusimovė batus ir 
kojines. Iš kišenių išsiėmė visą turinį ir išmėtė aplink save. Po to vienu 
šoviniu užsitaisė karabiną ir kojos pirštu bandė nuspaust gaiduką, tai-
kydamas sau į pasmakrę. Bet jam nepavyko tai padaryti. Kažkuris iš jo 
rankų ištraukė ginklą, surinko šovinius ir išvedė. Vėliau jis vedė kalvio 
Medelio dukterį ir išvažiavo gyvent į Šilutę. 

Kultūros namuose būdavo organizuojami šokiai. Įeinant į salę 
reikėdavo pirkti bilietus. už gautas lėšas pirkdavo sporto inventorių, 
įvairių medžiagų vaidinimams, sumokėdavo muzikantams. Šokiams 
grodavo uršės orkestras. Prisimenu, kad jame grojo kružinauskas, 
turevičius. uršulė turevičiūtė griežė smuiku. Buvo ir pavienių mu-
zikantų, grojusių akordeonu: V. kazakevičius, linertas, navikauskas. 

ugniagesių salėje Menčinskas su žmona rodydavo kiną. Atvažiuo-
davo artistų ir fokusininkų trupės iš Kauno. Artistai, dieną pavaikščio-
ję po Virbalį, prisirinkdavo pletkų, o vakare per vaidinimą jau dainuo-
davo ką tik sukurtus kupletus apie samagono pardavėjus, girtuoklius, 
liežuvautojus valdininkus ir t. t. lyg juos būtų pažinoję.

1945 m. įsisteigė miesto biblioteka. Joje dirbo dvi darbuotojos – ni-
jolė eismontaitė ir aldona Mykolaitytė. Biblioteka savo renginius or-
ganizuodavo atskirai. 

SAVIVEIkLININkAI

Kolūkių kūrimosi laikais Virbaly buvo nemažas saviveiklininkų 
būrelis, kuris su vaidinimais nuvykdavo ir į aplinkinius kaimus. Vaidi-
nimus rodydavo prieš šokius. 

Kartą Alvite Virbalio artistai rodė spektaklį. Mane pasodino par-
davinėti bilietus. Priėjo vienas kaimietis ir sakydamas, kad pinigus 
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padavė, pareikalavo bilieto. Kilo konfliktas. Vietoj manęs bilietus par-
davinėti sėdo Jakštaitienė. Apie antrą valandą nakties baigėsi šokiai. 
Artistai buvo atvažiavę su ilgvežimiu, pakinkytu pora kolūkio arklių. 
Tik išsukom, ir pasipylė akmenų kruša – užpuolė „staliniečiai“. Su jais 
dažnai kariaudavom. Akmuo Jakštaitienei pataikė į galvą, ta apsipy-
lė kraujais. Pavarėm arklius greičiau, ir užpuolikai atsiliko. Jakštaitis 
parašė pareiškimą, padavė užpuolikus į teismą. Mus pristatė kaip liu-
dininkus. Sužinoję užpuolikai atėjo pas Jakštaitį taikytis, kyšio atvežė 
grūdų. Ir susitaikė. O mums liepė neiti į teismą liudyti. Paskui pats už 
melagingus parodymus buvo nubaustas. Aš tuo laiku jau važiavau per 
Sibiro platybes į armiją, o motinai atėjo šimto litų bauda, kad neatvy-
kau į teismą. Bet karinis komisariatas jai išdavė pažymą, kad tą dieną 
aš buvau šaukiamas pas juos ir baudą nuėmė. 

Nuteisti – J. Jakštaitis, Eimonas, Tilvikas gavo priverstinių darbų – 
taisyti Virbalio namų stogus. Per karą stogų čerpės nuo sukrėtimų 
buvo pasmukusios ir per plyšius bėgdavo vanduo. Darbo buvo daug.

kOLŪkIų kŪRIMASIS

1947–48 metais pradėjo kurtis žemės ūkio artelės – būsimi kolū-
kiai. Ūkininkai turėjo rašyti pareiškimus, kad juos priimtų į ž. ū. artelę. 
Pirmieji gyvuliai ir padargai buvo suvežti iš tremtinių ūkių. Ūkininkai 
taip pat privalėjo atiduoti savo arklius bei ž. ū. inventorių į bendrą ūkį. 
Žemė buvo nacionalizuota. Šeimai buvo galima pasilikti tik vieną kar-
vę. Visi galėjo naudotis 60-čia arų žemės ir ganykla karvei. 

Pradžioje artelėje žmonės stengėsi dirbti kiekvienas su savo arkliais. 
Vėliau viskas keitėsi: senyvi žmonės nevaliojo su arkliais dirbti kolū-
kio laukų, jaunimas bėgo į miestus. Kūrėsi mašinų – traktorių stotys 
(MTS-ai). Tokia stotis buvo įkurta ir Kybartuose. Pirmi traktoriai buvo 
geležiniais ratais – „universal-2“. Vikšriniai traktoriai „ChTZ Nati“, 
„KD-35“, kuriuos vėliau pakeitė ratiniai traktoriai MTZ-2 (Bielarus). 
Atsirado ir galingų traktorių S-80 (Staliniec). Traktoriai turėjo prieka-
bas, todėl su jais dirbo dviese – traktoristas ir prikabinėtojas. Atsirado 
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brigadininkų ir apskaitininkų pareigos, kurie apskaičiuodavo traktori-
ninkų darbą kolūkiuose. MTS –ai turėjo savo valdininkų kontorą. 

Pirmi MTS direktoriai Virbaly buvo Petrulis ir Tamašauskas. Vė-
liau juos keitė mokytesni – Jarmuševičius (buvęs papulkininkis) ir Ja-
niūnas. Vyr. buhaltere dirbo Kulikauskienė, buhalteriu – Binkauskas, 
part. organizacijos sekretorius – Kauriga, sekretorius MTS zonai  – 
I. Parfionovas, vyr. inžinierius Kuzmickas, inžinierius Kučinskas. 

MTS įsikūrė Puniškos dvare – Raudondvary. Ten buvo išlikę daug 
pastatų. Buvusiam gyvenamame name įsikūrė kontora. Ūkinio pastato 
su didžiuliu sklepu (rūsiu) šiauriniame gale, (kuriame prieš sušaudy-
mą buvo suvarytos žydės) – atsarginių dalių sąndėlys. Rytinėje pusėje 
buvo grybo formos karvių tvartas, jį nugriovė, šiaurinėje – kluonas. 
Dar vienas kluonas ir trys mediniai namai buvo apgyvendinti tremti-
nių iš kaimo. Dvaro pastatai, kur prieš karą gyveno kumečiai (vėliau 
buvo fabrikėlio – metalo dirbinių gamyklos „Pasaga“ – teritorija) buvo 
sugriauti per karą. Fabriko pastato viename namo gale įsikūrė j. Par-
fionovo ir kaurigos kabinetai, kitame – klubas ir skaitykla. Dar ten 
gyveno binkausko šeima. S. Nėries gatvėje pastatė du namus. Viename 
buvo parduotuvė (kur gyvena Kučinskienė), kitame apgyvendintos dvi 
traktorininkų šeimos. Dar toliau pastatė dviejų galų gyvenamą namą, 
kur apsigyveno direktoriaus ir vyr. inžinieriaus šeimos. Kadangi daug 
traktoristų dirbo iš aplinkinių kaimų, tai buvo pastatytas dviejų aukštų 
bendrabutis su pasilinksminimų sale. Dar ir dabar tą gyvenamą pastatą 
vadina bendrabučiu.

Kybartų rajonui ir MTS zonai priklausė Laisvės (Kybeikiai), Šilupės 
(Matlaukis), Aušros (Kaupiškiai, Girėnai), Meiliūnų, Vištyčio, Lenino 
keliu (Pavištytis), Pasieniečio (Lenkijos pasieny), Gražiškiečio (Gražiš-
kiai), Tiesos (Šilsodis), Sodėnų (Karalkrėslis, Stolaukis), Mickevičiaus 
Kapsuko (Būdviečiai), Stalino (Dailučiai), Paryžiaus Komunos (Rutkiš-
kiai), Komjaunuolio (Šukiai, Purviniškiai), Marytės Melnikaitės (Pa-
jevonys), Spindulio (Vaišvilai), Kazio Giedrio (Karklupėnai), Švyturio 
(Šiaudiniškiai), Draugystės (Vilkupiai), Keturkaimio, Gutkaimio, Pra-
no Eidukevičiaus (Bajorai), J. Janonio (Virbalio Miesto Laukų kaimas) 
kolūkiai. Kadangi tada kolūkio pirmininkai jodinėjo raiti ant arklių, 
juos dažniausiai galėjai rasti ten, kur stovėjo prie medžio pririštas pa-
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balnotas arklys, sodyboje kvepėjo kepama kiaušinienė su spirgais ir 
būdavo gaminamas samagonas. Žinoma, buvo ir rimtų, pareigingų 
pirmininkų, kaip Šilupės Zaikauskas. Jis važinėjo motociklu; vėliau 
prigėrė kaimo tvenkinyje.

žUVUSIų PERLAIdOjIMAS

Valstiečių laukai buvo išvalyti nuo sprogmenų, bet žuvusių kapai 
buvo išsimėtę po laukus, nes kareivius per karą laidojo ten, kur jie žū-
davo. Iš valdžios atėjo nurodymas, kad kiekvienas valstietis, kurio lau-
ke yra kapai, juos atkastų ir lavonus atvežtų į Virbalio civilines kapines. 
Netoli koplyčios buvo iškasta didelė duobė. Kai kurie žuvusieji buvo 
sudėti į lovio tipo karstus, o iš viršaus uždengti keliomis lentomis. Bet 
dauguma buvo perlaidoti tik su uniforma, perjuosta diržu. Kartą, kelie-
se pareidami iš Kybartų, išgirdom kapinėse dejones. užsukom pažiū-
rėti, kas atsitiko. Prie duobės stovėjo vežimas. Vienas karsto galas buvo 
vežime, o kitas ant žemės. Po juo gulėjo žmogus, prispaustas karsto. 
Karstas buvo molinas ir šlapias. Pakėlę karstą, ištraukėm žmogų. Kars-
tą įleidom į duobę. Taip išgelbėjom žmogų nuo mirties, nes jam buvo 
prispausta krūtinė, ir jis būtų greitai uždusęs. 

Antrame Virbalyje prie autobusų stotelės, dešinėje pusėje ant 
grabkrančio buvo palaidota graži mergina. Ant jos kapo buvo pastaty-
tas obeliskas su merginos nuotrauka. Tuo laiku, kai karstas buvo iškas-
tas, ėjau pro šalį. Knietėjo pažiūrėti kas jo viduje. Darbininkai atlupo 
dvi lentas, užkaltas ant karsto vietoj antvožo. Karste buvo daug skysčio, 
veidas jau suiręs…

Palaidotų žuvusiųjų buvo ir aikštėje prie senos ambulatorijos. Ten 
dauguma buvo rusų karininkai. Juos irgi atkasė ir perlaidojo bendrose 
kapinėse. Kai duobė kapinėse prisipildė, užkasė ir padarė bendrą kapą. 
Po kurio laiko vėl buvo duotas nurodymas atkasti. Ir lavonai buvo trečią 
kartą perlaidoti jau Kybartų kapinėse. Ten kapai buvo apdėti bordiu-
rais, sudėtos lentelės su pavardėmis. Tik nežinia kiek ir kur tų nabagų 
kaulelių pakliuvo. Dažnai žuvusiųjų giminaičiai atvykdavo jų lankyti 
iš Rusijos. Kapus pertvarkant, vėliau lentelės su užrašais buvo sukeistos 
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vietomis, todėl kildavo visokių nesusipratimų. Niekas nekontroliavo, 
ką koks valstietis iš savo laukų atvežė į kapines. Kitas ir visai neiškasė, 
o palaidojimo vietą sulygino su žeme. Ir kareivėlis liko amžinai ilsėtis 
Virbalio laukuose…

Miesto laukai pamažu buvo išlaisvinami nuo sprogmenų ir lavonų. 
Tačiau daug sprogmenų liko Virbalgiryje. Todėl atėjo eilė miškui ir Pa-
viržupės pakrantėms. Iškastus sprogmenis dažnai tik sudėdavo į krūvą 
ir vietoje sprogdindavo. Vieni sprogdavo, o kiti, pakilę į orą, lėkdavo į 
visas puses. Kartą einant plentu, pagiry pasigirdo sprogimas, ir sviedi-
nys švilpdamas atlėkė iki Smolskynės (Pliumbaly), netoli plento… 

Kai išvalė mišką, eidavom grybauti ir malkauti. Su tėvu parsivežda-
vom iš miško barakų skydų, iš kurių tėviškėje surentėm tvartą. Per karą 
rusai mūsų namus nugriovė ir išvežę į mišką sukūreno. O dabar mes iš 
miško vežėm jų barakus. Tada jau gyvenom Vilniaus gatvėje. priešais 
artezinį šulinį. Atsirado namo, kuriame anksčiau gyvenom šeimininkė 
žydė ir teko išsikelti. Ji čia nepasiliko, tik pardavė namą Urbonienei. Ši 
prie vokiečių buvo karabelninkė, turėjo pinigų. Jos vyras nukrito nuo 
arklio, ir arklys jam užmynė ant tarpkojo. Netrukus jis mirė. urbo-
nienė ištekėjo už Sabaliausko. Jos duktė vėliau namą pardavė Z. Kasu-
laitienei. Medinis, tiek visko pergyvenęs, o ir dabar tebestovi. O mes 
Vilniaus gatvėje gyvenom name , kur anksčiau gyveno urbonienė. Dar 
tame name gyveno Uknevičiai ir buvo batų taisykla. Batsiuviais dirbo 
Pakalka ir Ramanauskas. 

„jULIAUS jANONIO“ kOLŪkIS

Daug vyrų dirbo traktorininkais kituose kolūkiuose, su šakėmis 
dirbti nebuvo kam. Trūko darbo jėgos. Kolūkio pirmininkas Vitas 
sasnauskas išvyko į Dzūkiją verbuoti šeimų apsigyventi derlingesnėse 
Suvalkijos žemėse. 

Pirmas karvių fermas pastatė netoli žydų kapinių. Šalia – kluoną 
pašarams, įrengė tranšėją silosui. 

Atėjo mada kolūkiuose švęsti derliaus nuėmimo pabaigtuves. Ko-
lūkio pirmininkas duodavo grūdų samagonui, fermos vedėjas su vete-
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rinorium parūpindavo mėsos. Brigadininku tada dirbo j. dlugauskas, 
fermos vedėju – alkevičius, veterinorium – Ciprisevičius, pravarde 
Maniukas, kuris nešiodavo kitelį (švarką) aukšta apikakle. Žmonės 
jam sakydavo: „Pasiskolink Paukštaičio (milicijos įgaliotinio) pypkę, 
užsiaugink ūsus, tai būsi tikras Stalinas. Balius trukdavo kelias dienas. 
Visas apskaitas vedė Ciprisevičius (prav.Siminkis). Pirmūnams išda-
lindavo premijas. 

Per rudens darbymetį ir man tekdavo padirbėti kolchoze. Brigadi-
ninkas parodė plotą ražienų, kurios buvo sugrėbtos arkliniu grėbliu į 
volus. Volus reikėjo suplekuoti (sudėti krūvomis), kad būtų galima pa-
krauti į vežimus. Pats turėjau tą plotą išsimatuoti. Pusdienį matavau, 
kitą pusdienį – dirbau. Per dieną apdirbau 10 hektarų. už hektarą duo-
davo darbadienį. Taigi per dieną uždirbau 10 darbadienių. Brigadinin-
kas mano darbą sunormavo pagal kitas normas, lyg tai būčiau javus į 
pradalges nupjovęs. eilinis kolūkietis tiek darbadienių uždirbdavo per 
mėnesį. 

Kolūkyje buvo sudaryta grandis, kuri prižiūrėjo kakzogizą. Tai to-
kia kultūra, iš kurios gamino gumą. Bet jai išauginti reikėjo geros že-
mės ir daug rankų darbo. Todėl ji čia nepasiteisino. 

Vėliau, kai fermose padaugėjo karvių, įdiegė naują kultūrą – ku-
kurūzus. Sodindavo juos kvadratiniu – lizdiniu būdu. Tarpueilius pu-
rendavo traktoriais, panašiai kaip cukrinius runkelius. Karvės nuo jų 
viduriuodavo. Vėliau pradėjo kasti tranšėjas ir kukurūzus maišė su 
žolėmis, pylė išrūgų, spaudė, žodžiu – raugino. Atsirado nauja pašarų 
rūšis – silosas. Kukurūzams taip pat reikėjo geros, riebios žemės. Todėl 
nukentėdavo kitos kultūros. 

Kaip taisyklė, kuo kolūkis buvo biednesnis, tuo turtingesni kolū-
kiečiai. Kolūkiečiai laikydavo dvigubai daugiau galvijų, negu buvo lei-
džiama. Viena šeima galėjo turėti vieną karvę ir prieauglį. Kai atėjo įsa-
kymas griežtai laikytis nurodytų nuostatų, gyvulių eilės nusitiesė nuo 
Virbalio iki skerdyklos (riba, kur prasideda Kybartai). Daugiau gyvulių 
augino tie kolūkiečiai, kurių laukuose būdavo daug krūmynų, pakran-
čių, kur gyvulius buvo galima slėpti. Tokie kolūkiai buvo Pajevonio, 
Gražiškių, Karklupėnų, Aušros, Šilupės ir kiti. Praturtėti kolūkiečiams 



Virbalis mano atsiminimuose, II dalis

92

draudė įstatymai. Žodis ūkininkas skambėjo paniekinamai, panašiai 
kaip mieste „alfonsas“. 

Mokinius ir studentus varydavo į kolūkius padėti kolūkiečiams 
nuimti derlių. Studentai dirbo ir prie statybų. Pavyzdžiui, jie pastatė 
Kybartų kalėjimą. Rudenį kasdavom bulves, genėdavom runkelius, 
raudavom linus. Visi darbai būdavo dirbami rankomis, kombainų dar 
nebuvo. Linus rišdavom į pundelius ir statydavom į gubas. Kai jie pra-
džiūdavo, juos kuldavo, klodavo ant pievos, duodavo išsigulėt, po to 
vėl rišdavo ir veždavo į pastogę, rūšiuodavo pagal šiaudelių ilgį. Paskui 
veždavo į linų fabriką. 

Senais laikais linus apdirbdavo namuose. Tai ilgas ir sunkus pro-
cesas. Linus sėdavo į išdirbtą pievą. Nurautus, iškultus ir išdžiovintus 
veždavo namo. Sėmenis veždavo į alienyčią. Sunkus, didelis akmeninis 
ratas ritinamas lataku su nuolydžiu, traiškydavo sėklas. Išspaudos lik-
davo latake, o aliejus nubėgdavo į indą. Linų šiaudelius džiovindavo 
ant krosnies arba pirtyje, kol jie pradėdavo lūžinėti. Vėliau mintuvėje 
juos po pundelį traiškydavo, kišant už vieno ir kito galo. Tokius su-
traiškytus kuokštus kabindavo ant stovo ir brukdavo, kol išbyrėdavo 
spaliai. Paskui šukuodavo, kol atsiskirdavo pakulos ir likę spaliai. O 
tada jau kuokštus pluošto buvo galima verpti. Iš lininių siūlų ausdavo 
apatinius ir viršutinius drabužius, staltieses, paklodes. Tai labai sveikas 
kūnui audeklas, gerai sugeriantis prakaitą. Verpdavo siūlus ir iš pakulų, 
bet toks audeklas buvo šiurkštus. Iš jo siūdavo drabužius piemenims ir 
pusmergėms. 

Cukrinius runkelius daugiausia augino žydai, kurie nuomojo žemę. 
Visus darbus nuo pasodinimo iki nuėmimo atlikdavo samdyti darbi-
ninkai. O samdyti ūkininkai veždavo paskui vežimais į Marijampolės 
cukraus fabriką. Su ūkininkais atsiskaitydavo išspaudomis ir melasa, 
kuriuos sumaišytus su kapotais šiaudais, gerai ėdė gyvuliai. 

Tėvas iš pakulų vydavo storus knatus, o iš jų sukdavo virves, pan-
čius, botagus. Virvės storis priklausydavo iš kiek knatų (gijų) ji būdavo 
suvyta. Vytuvę iš medžio tėvas buvo pasidaręs pats. Iš knatų tėvas audė 
ir diržus girnoms, pikliaus (malūno įtaisas javams smulkiai malti) ir 
medžio apdirbimo staklėms sukti. 
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Dar tėvas darydavo vežimus, vežimams ratus, kurių stebules reikė-
davo tekinti ir virinti dideliame puode. Kambarys, kur gyvenom kartu 
buvo ir dirbtuvė, ir virtuvė, ir miegamasis. Kartą, kai buvau dar mažas, 
o puodas su verdančiu vandeniu stovėjo ant aslos, paprašiau tėvo gerti, 
bet jis buvo užsiėmęs ir liepė man pačiam, pasidėjus kėdutę, pasisemti 
vandens. Kibiras su vandeniu buvo ant suolelio virš puodo. Aš taip ir 
padariau. O lipdamas atbulas įkišau koją į puodą. Buvau su vilnonėm 
kojinėm. Kai surikau, tėvas pripuolęs ištraukė. Namuos mudu buvom 
vieni. Jis numovė kojinę su visa oda. Tada ligoninių nebuvo. Gydytis 
reikėjo namuose. Man ant kojos dėdavo lininius tvarsčius, suvilgytus 
sėmenų aliejumi. Ilgai teko gydytis, kol koja apsitraukė nauja oda. Bu-
vau, berods, penkių metų, o brolis – trijų. Jis mane pradėjo iš naujo mo-
kyti vaikščioti, pats negalėjau paeiti. Tą koją ir dabar jaučiu – susiaurėję 
kraujagyslės. 

Laisvalaikiu eidavom grybauti, uogauti arba žuvauti, dažniausiai į 
Paviržupę. čia veisėsi lydekos, vėgėlės, pypliai. Lydekas gaudydavom 
kilpomis, o vėgėles rankomis. Įsibrendi į vandenį ir ieškai pakrantėje 
olų. Jei ola eina gilyn , ten gali tikėtis vėgėlių, o jei aukštyn – tai vandens 
žiurkės namai. Įkiši ranką į olą ir ištrauki vėgėlę. Lydekos veisėsi dau-
giau miško duburiuose. Paimi riešutinę lazdą, prie galo pritvirtini kilpą 
iš arklio uodegos ašutų. Vanduo skaidrus, ir matai, kaip lydeka šildosi 
prieš saulutę. užeini iš tos pusės, kad šešėlis nekristų į upę ir lėtai mau-
ni kilpą ant lydekos. Staiga trukteli, ir lydeka krante. 

O kai Paviržupėje vanduo nusenka, žuvis gaudai kitu būdu. Išsiren-
ki duburį, kur yra daug žuvų, prieš srovę padarai aukštesnę užtvanką, 
o pasroviui – žemesnę, kad žuvys nepabėgtų. Paskui semi kibirais van-
denį ir lieji pasroviui. Kai pavargstam, keičiam vieni kitus. Kai vanduo 
per aukštesnę užtvanką pradeda bėgti, visi sušokę į duburį ima drumsti 
vandenį. Žuvys ima dusti ir kiša galvas iš vandens. Ir tada jau tik spėk 
gaudyt rankom ar pintinėm ir mesti į krantą. Didesniuose duburiuose 
Pliumbaly ir plyniose, iš kur išteka Paviržupė, žuvis gaudydavom bra-
diniu arba bučiais. 
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kARIUOMENėjE

tiesiai iš dešimtos klasės
1950–51 metais tapom pilnamečiais. Kai kurie mokiniai, baigę 7 

klases, išvyko mokytis į profesines mokyklas, tapo darbininkais, tar-
nautojais, jūrininkais, o kiti stengėsi baigti vidurinę mokyklą. Vienuo-
liktoj klasėj mergaitės ir berniukai mokėsi atskirose klasėse. Mūs de-
šimta buvo mišri. Visais laikais buvo mokyklinių įsimylėjimų. Aš irgi 
buvau nusižiūrėjęs mergaitę iš kitos dešimtos klasės. Bet draugavom 
neilgai. Kybartų MTS-e dirbo trys agronomės. Dvi gyveno Virbaly 
Vaičaičio gatvėje raudonų plytų dviejų aukštų name, kuris dar ir dabar 
stovi (Vaičaičio-8) – anskaitytė ona ir Visockaitė genė, trečia gyve-
no Paviržupės gatvėje pas Medelius. Visockaitė dažnai lankydavosi pas 
kaimynystėje gyvenusius Ciprisevičius, o aš pas savo draugą – Ciprise-
vičių Algį. Taip po truputį pradėjom vienas kitam simpatizuot. Bet ir ta 
meilė truko neilgai. Ji už mane buvo vyresnė, o man reikėjo eiti į ka-
riuomenę. Ji man rašė laiškus į kariuomenę, kartais su savo eilėraščiais, 
papasakodavo Virbalio naujienas, palaikė mane morališkai. Kareiviui 
tai reiškė labai daug.

1951 m. rudenį, besimokant dešimtoj klasėj, mane pakvietė į di-
rektoriaus kabinetą. Pagalvojau – lyg ir nieko neprasikaltęs. Kabine-
te radau direktorių su leitenantu. Direktoriui buvo liepta palikti mus 
vienus. Mane pasisodino ir be užuominų pradėjo agituoti, kad stočiau 
mokytis į Vilniaus KGB mokyklą. Pasakė: mums mokyti nereikalin-
gi, mums reikalingi paklusnūs ir patikimi žmonės. Per mane pagaugai 
perėjo, nes žinojau, ką reiškia kagėbistai. Dar paklausė, ar neturiu gi-
minių užsienyje. Sakiau, kad ne, nors melavau, prisipažinti buvo pavo-
jinga. O kaip tyčia kitais metais buvo išmestas desantas, kuriame buvo 
ir mano dėdės žmonos brolis Klemensas Širvys. Jis partizanavo Kazlų 
Rūdos miškuose, buvo sužeistas, pateko į nelaisvę ir buvo nuteistas 25 
metams kalėjimo. Po Stalino mirties buvo paleistas, gyveno Kybartuo-
se ir visą gyvenimą buvo sekamas saugumiečių. Vėliau apie tai buvo 
daug rašyta spaudoje. Išleista ir knyga „Vanagai iš anapus“. Tada leite-
nantas man pasakė, kad duoda 40 dienų apsispręsti, jei nesutiksiu – ei-
siu į kariuomenę. Nesutikau. Spalio 10 d. gavau šaukimą. Atsisveikinau 
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su abiem dešimtom klasėm. Išlydėjo tėvas, motina, brolis ir draugas 
Didžiūnaitis. Su broliu išsiskyriau šešiems metams, išskyrus vienas 
atostogas 1953 metų žiemą, nes vėliau brolis išėjo tarnauti. Komisaria-
te sakė, kad veš į Pabradę. Aš išvažiavau apsirengęs tik su švarku. Su 
manim kartu išvažiavo ir kybartietis Drazdys. Leitenantas mus lydėjo 
į Kauno surinkimo punktą, kur su kitais išvežė į Vilnių. Paskui iš savo 
kareiviškos patirties kurdavom dainas, kupletus:

Kai mus vežė per Suvalkus,
tai nukirpo trumpai plaukus.
Ir surinko, susodino,
o kur veža – nieks nežino. 

Vilniuje buvom surinkti iš visos Lietuvos ir Kaliningrado srities. Iš 
punkto išeiti jau neleido. Dar kartą praėjom daktarų komisiją. Suskirs-
tė po 75 vyrus ir nuvedė prie prekinių traukinių sąstato, paruošto vežti 
žmonėms, su dviaukščiais gultais. Viduryje stovėjo metalinė krosnelė 
(buržuika). Supratom kad patekom į velnio kuknę, bet niekur nedingsi. 
Prie kiekvieno vagono stovėjo kareiviai – palydovai. Į rikiuotės priekį 
išėjo kapitonas ir pasakė: „Aš esu ešelono viršininkas. Mano pavardė 
Abikov, pirmosios abėcėlės raidės, jūs mane atsiminsite visą savo gyve-
nimą.“ Ir davė komandą lipti į vagonus.

PAkELIUI Į TOLIMą SIBIRą

Traukinys pajudėjo. Pravažiavę Lietuvos – Baltarusijos sieną supra-
tom, kad Pabradė buvo tik apgaulė. Kelionė gyvuliniais vagonais tęsėsi 
22 paras. Pro Baltarusiją nubildėjom iki Maskvos. Iš ten ešelonus iš-
skirstė įvairiomis plačiosios tėvynės kryptimis. ešelono viduryje buvo 
vienas vagonas – kareiviška virtuvė. Jame buvo įrengtos dvi kareiviš-
kos lauko virtuvės ant ratų. Maskvoje gavom pirmus kareiviškus pus-
ryčius – avižinės košės ir arbatos. Šaukštus ir puodelius turėjom savo, 
o katiliukus išdavė valdiškus, kuriuos po valgio išplaudavom arbata. 
Maisto likučius mesdavom per vagono duris. Dieną vagono durys bū-
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davo atvertos. Apsaugai, kad neiškristume buvo perdėta skersai stora 
lenta krūtinės aukštyje. Važiuojant traukiniui, per duris ir šlapinda-
vomės. Kartą per parą traukinys sustodavo laukuose atlikti gamtinius 
reikalus. Stotyse ieškodavom geriamo vandens. Maskvos prekinėse sto-
tyse buvo prigrūsta tiek vagonų, kad užlipus ant stogo, kiek akys užma-
tė aplink tik stovintys arba judantys vagonai. Buvo duotas nurodymas 
nuo savo vagono nesitraukti nė per žingsnį, nes pralindęs pro kelis sąs-
tatus, paklysi ir tavęs niekas neras. 

Maskvoje apsirūpinom geromis anglimis, nes tos, kurias kūrenom, 
buvo labai smulkios. Priešais mūsų ešeloną stovėjo sąstatas su anglimis 
stambiais gabalais. Vieni užšokę metėm juos ant žemės, kiti į vagoną. 
Buržuika buvo raudona dieną naktį. Šalčiausia buvo apatiniuose na-
ruose. Ant viršutinių narų suguldavom kaip silkės statinėse ir apsivers-
ti ant kito šono buvo neįmanoma. Apatiniuose naruose buvo galima 
gulėti laisvai, o gale vagono, kur buvo šalčiausia, visai niekas negulėjo. 
Dieną pamiegoti neišeidavo, būdavo per daug triukšmo – gėrimas, dai-
navimas, paskui, žinoma, muštynės.

Pagaliau pajudėjom iš Maskvos. Viena po kitos pravažiuojant Rusi-
jos stotis, paaiškėjo, kad vykstam rytų kryptimi link uralo. Pradėjom 
rašyti į namus laiškus. Pirmą laišką išsiunčiau klasės draugams, o atga-
linį adresą užrašiau: 

“Moi adries nie dom i nie ūlica, 
moi adries – sovietskij Sojūz“ (dainos ž.)

Kareiviškas laiškas su trikampiu antspaudu buvo pažymėtas 
„biesplatno.“

Pamažu vagonuose pradėjo įvedinėti tvarką. Seržantas palydo-
vas žiūrėjo, kad tie, kurie naktį miegodavo ant viršutinių gultų, die-
ną užleistų kitiems nuo apatinių gultų. Po vagonus ėmė vaikščioti 
politvadovas. 

Važiuojant į rytus, vis labiau šalo, daugėjo sniego. Traukiniui susto-
jus, eidavom nusiprausti sniegu. Kartą traukinys porai valandų sustojo 
vienoje Vidurio Rusijos stotelėje. Visi iššokę iš vagonų bėgom ieškoti 
prekybos taškų. Netoli stoties suradom kioską, kuriame pardavinėjo 
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dešrą. Pardavėja – mergina. Keli būsimi kareiviai pamatę, kad visiems 
neužteks, suėję į vidų, išdalino dešras nemokamai. Paskui greitai spru-
ko. Mergina pradėjo šauktis pagalbos, bet kol atėjo milicija, visi jau 
buvo savo vagonuose. 

Kiti stotelėje užtiko sandėliuką su čiužiniais. Kas kiek pakeldamas 
vilko į vagonus ir slėpė po gultais. Traukinys pajudėjo. Bet geležinke-
liečiai pastebėjo, kad sandėlis išplėštas ir sustabdė traukinį. Milicija 
pradėjo daryti kratas, čiužinius teko grąžinti. Dešrą jau buvom suriję, 
todėl nerado. 

Artėjom prie uralo. Paskutinis didelis miestas dar europinėje dalyje 
buvo Sverdlovskas. Nuo Maskvos jau buvom už tūkstančio kilometrų. 
Pervažiavom uralą. Prasidėjo Orenburgo stepės – vakarų Sibiras. Nuo 
čia geležinkelio magistralėje buvo tik vienas kelias. Pasitinkant prieš-
priešinį traukinį, reikdavo stovėti atsarginiame kelyje. Pamatėm Sibiro 
pūgas ir sniegynus. Iššokus iš vagono, atsidurdavai sniege iki juosmens. 
Nuo bėgių sniegą nublokšdavo garvežys. Kiekvienoje stotyje rasdavom 
karšto ir šalto vandens. Jei traukinys sustodavo laukuose, reikėdavo 
susirasti šulinį. Atsitikdavo, kad kas nors su kibirais išėjęs ieškoti van-
dens, atsilikdavo, nes traukinys pajudėdavo be įspėjimo. Tada tekdavo 
kur kas greitesniu keleiviniu traukiniu vytis ešeloną. 

Visi paeiliui iš kiekvieno vagono turėjom dirbti virtuvėje, kuri buvo 
traukinio vidury. Plovėm katilus, skaldėm malkas, nešėm vandenį. 
Kartą teko padirbėti ir man. Pirmiausia į akis krito kampe pakabin-
ti du kumpiai, tik niekaip nesupratau kokiam jie gyvuliui priklausė. 
Kanopos buvo panašios į karvių, tik stambesnės. Kai pro vagono duris 
pamačiau kupranugarių kaimenes, supratau, kieno mėsą valgom. 

Pirmiausiai turėjau išplauti didžiulį katilą, kurio dugno su ranka 
nepasiekti. Įlipau į vidų, bet niekur nematau pašluostės. Prisiminiau, 
kad kišenėj turiu nosinę. Sakau, išplausiu ir kartu išsiskalbsiu nosinę. 
Taip ir padariau. Virėjas sukapojęs kupranugario šlaunį, suvertė į kati-
lą. Kai mėsa išvirė, ją nuėmė nuo kaulų ir vėl sudėjo į sriubą. Kupranu-
gario mėsa labai sausa, raumuo ilgas, todėl sriuboj atrodo kaip siūlai. 
Košės katilą išplauti buvo dar sunkiau, kraštai apskresdavo nuo košės, 
o dugnas prisvildavo. Reikdavo išskusti peiliu. Virtuvėje dirbti reikė-
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jo visą parą, pagaminti vakarienę, pusryčius ir pietus. Vakare ateidavo 
kita pamaina. 

Privažiavom Irkutską prie Baikalo. Jame ir apylinkėse buvo lietu-
vių tremtinių. Vietinis laikas nuo Maskvos laiko skyrėsi dviem valan-
dom. Traukinys važiavo Baikalo pakrante pora metrų nuo vandens, o 
kur statūs krantai – atrodė leidžiasi tiesiog į vandenį. Pravažiavom 42 
tunelius. Pasakojo, kad neperseniausiai vandeniui paplovus geležinke-
lio sankasą, sąstatai nugarmėję tiesiai į ežero gelmes. Kai mes važia-
vom, kareiviai tvirtino sankasą, betonavo dambas (pylimus). Kai ku-
rie kareiviai, užlipę ant stogų, stebėjo ežero pakrantes. Vaizdas buvo 
pasakiškas: stačios ežero pakrančių uolos, apaugusios kedrais, o lėtai 
vingiuotu keliu riedantis traukinys atrodė kaip didžiulė gyvatė. Žiemą 
ežerui užšalus, kelio trasa eina ledu. Važiuoja ir traktoriai, ir mašinos. 
Vairuotojai kojas apsiauna šlepetėmis, kad įlūžus ledui, dar būtų šansų 
išsigelbėti, nes veltiniai prisisemia vandens ir nutempia kartu su tech-
nika į dugną. 

Pravažiavus Baikalą, gamtovaizdis ėmė keistis. Mažėjo sniego, di-
dėjo šaltis. Novosibirske laikas skyrėsi jau trimis valandomis. Iš sąstato 
atkabino keturis vagonus, juose buvę kareiviai liko tarnauti tankų dali-
niuose. Jau dešimta diena tęsėsi kelionė. Visus nuvedė maudytis į miesto 
pirtį. Aplink susirinko nemaža minia sibiriečių, pasižiūrėti į trafeičikus 
(apskurę kareiviai). Batų padai atsilupę, surišti skudurais, kepurių sna-
pai nuplėšyti, murzini, tik akys žiba. Pirmiausia sibiriečiai puolėsi prie 
tų, kurie buvo su skrandomis. Sakė, kad jas vis tiek atims, nes į kros-
nį jų nekiša. užsimezgė prekyba skudurais. Vieni pirko skrandas, kiti 
pardavinėjo savo skudurus. Į pirtį ėjom nuogi, bet maudėmės vienoje 
rankoje laikydami savo asmeninius daiktus – pinigus, peiliuką, nosi-
nę. Drabužius įstūmė į didžiulę krosnį. Norėjau geriau nusiprausti, tai 
ilgiau užtrukau. Išeinu – kabykla tuščia. einu nuogas dirbusių moterų 
klausti, kur mano drabužiai dingo. Viena nusijuokė ir sako – einam. 
Nuvedė prie krūvos skudurų ir sako – rinkis. Perverčiau visą krūvą, kol 
savo susiradau. Mat, jei rūbai nukrisdavo nuo pakabos, juos mesdavo 
į vieną krūvą. Tie, kurie liko Novosibirske, gavo kareiviškus rūbus, o 
mes su savo suodinais grįžom į vagonus, ir kelionė tęsėsi toliau.
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Dar toliau sekė Krasnojarsko kraštas. Maskvos laikas skyrėsi jau 
keturiomis valandomis. Prasidėjo bekraščiai miškai. Kartą traukinys 
sustojo miške, kur buvo daug paruoštos medienos. Mišką kirto trem-
tiniai. Tarp jų buvo ir lietuvių. Prie vagono priėjo senukas su maišu ir 
klausia: „gal, vaikučiai, turit atliekamos duonos?“. Mes duonos turėda-
vom pasikišę po gultais ir valgydavom, kai užsinorėdavom. Prikrovėm 
seneliui pilną maišą ir teiraujamės, ką jis su ta duona darys. O jis ir 
sako: „šersiu kiaules, jūs vis tiek ją pakeliui išmesit.“ Pagalvojom – rusas 
taip nesugalvotų, o lietuvis ir Sibire stengiasi išgyventi… 

Paskui sekė Altajaus kraštas. Laikas skyrėsi jau penkiomis valando-
mis. Vietinį laiką pranešdavo per radiją. Pagaliau – čitos sritis, kurios 
teritorijoje sutilptų septynios Lietuvos. Laiko skirtumas – šešios valan-
dos. Iki vandenyno likę tik Chabarovsko ir Vladivostoko sritys. 

HIMALAjų PAPėdėjE

čitoje gavom po sausą davinį, ir pranešė, kad greitai išlaipins. Pri-
važiavom Karimskaja stotį ir iš Sibiro magistralės pasukom į pietus. 
Ši geležinkelio atšaka vedė į Kiniją. Privažiavom ulan – ude miestą, 
Buriatijos – Mongolijos nacionalinės apygardos sostinę. Sniegas iš akių 
išnyko. Pamanėm, kad važiuojam į šiltus kraštus. Atsivėrė graži Hima-
lajų kalnų panorama su snieguotomis viršukalnėmis. Vietiniai kalnai 
vadinosi sopkomis Tai didžiausi pasauly kalnai. Aukščiausia everes-
to viršukalnė 8.851 metrai. Tad mūsų sopkos buvo tik kalneliai prieš 
Himalajus. Kiekvieną rytą išėjęs iš kareivinių, matydavau jų snieguo-
tas viršukalnes. Papuolėm į žemyninio klimato juostą. Miškų neliko, 
aplink – tik kalnai. Vasaros karštos, o žiemos labai šaltos. Temperatūra 
nuo keliasdešimt laipsnių karščio iki keliasdešimt šalčio. Pavasariai ir 
rudenys labai vėjuoti. 

Vietiniai buriatai – klajokliai gyveno jurtose. Drabužiai – kailiniai 
iki žemės. Panašūs į Kalėdų senius, kepurės smailos kaip tos jurtos. 
Vyrą nuo moters negali atskirti. Jurtos iš lauko ir vidaus apdengtos 
kailiais, vidury – židinys. Dūmai išeina pro viršuje paliktą angą. Vyrai 
gano kaimenes karvių, avių, ožkų, arklių ir kupranugarių. Piemenys 
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visada raiti ant arklių, su ilgom kartimis, kurių gale – kilpa laukiniams 
gyvuliams gaudyti. Žiemą vasarą su kailiniais, saugančiais taip nuo šal-
čio, taip ir nuo karščio. 

Apsidžiaugėm, kad pagaliau paliksim purvinus gyvulinius vago-
nus. Pradėjom viską mėtyti pro vagonų duris, net ir maisto likučius. 
O traukinys vis važiuoja ir važiuoja link Kinijos sienos. Tik pavakare 
sustojo 74-oje pervažoje. 

Stotelės pastatėlis – kaip gero šuns būda. Aplink nieko nesimato, 
artėja sutemos, norisi valgyt. Pradėjom kilti į aukštumą, ant kurios ma-
tėsi kariniai miesteliai. Tai buvo mūsų divizija. Suvarė į salę, kurioje vos 
tilpom stovėdami. Taip prastovėjom per naktį, ryte išleido į divizijos 
teritoriją. Pusryčių gavom kopūstienės, duonos, arbatos ir po gabaliu-
ką cukraus. Lauke mus apspito žioplių minia, skanduojanti kad atvežė 
fašistų. Pirty vėl prausėmės, kaip ir aną kartą, vienoj rankoj laikydami 
asmeninius daiktus. Dabar jau ir mus aprengė kareiviškais drabužiais. 
Rinkomės patys pagal dydį. Aš apsimetinėjau, kad man netinka jokie 
batai, kad nereikėtų vyniotis autkojų. Staršina man pamėtėjo veltinius, 
kol parveš didesnio numerio batus. Nuvedė į kareivines. Kiekvienas 
gavom savo gultą. Buvom išvargę, dvi paros nemigę. Gulėmės su dra-
bužiais. Pinigus ir kitus daiktus įsidėjau į palaidinės kišenę ir padariau 
didelę klaidą. Kietai įmigau. Kai ryte prausykloje vilkausi palaidinę, 
pamačiau, kad viena kišenė atsegta. Išieškojau visur ir gultus, bet pini-
gų neradau. Rūkyti norisi nežmoniškai. Teko daryti suktines iš tualete 
surinktų nuorūkų. 

Po savaitės parvežė didesnių batų. Pirmą kartą blogai apsivyniojau 
autkojus. einant rikiuotėj vienas atsivyniojo, ant jo užlipo kitas karei-
vis. Aš parpuoliau, o paskui mane vienas po kito vertėsi ir kiti. Iširo ri-
kiuotė. Atsilikau, kol vėl apsivyniojau, paskui vijausi. Kai davė koman-
dą „zapievai“, mes tylim, sakom kad nemokam rusiškų dainų. Tada 
liepė dainuot lietuviškai. Kitą dieną jau uždraudė lietuviškai dainuot, 
kažkas pasakė, kad, atseit, dainuojam buržuazines dainas. Pradėjom 
mokytis: „Gulial po Uralų Čiapajiev gieroj“, „Matrosovą“, „Kipūčija ma-
gūčija“ ir kitas rusiškas dainas. 

Po dviejų savaičių kareivius pradėjo skirstyti į dalinius. Vieni pa-
kliuvo į automokyklą, kiti – į divizijos pulkus, o mus, penkis lietuvius, – 
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į GAP-ą. [Gaubicų pulkas] Pagalvojom – vėl papuolėm į kokią velnio 
kuknę. Gavom maišus daiktams susidėti – atidavė suodinus civilius 
drabužius. Staršina ėjo prieky, mes iš paskos. Mantos buvo daug, todėl 
kiti pakeliui ėmė kai ko atsikratyti. Geležinkelio stotyje staršina mus 
išrikiavo ir tikrino, ar viską turime. Tie, kuriems trūko daiktų, turėjo 
grįžti atgal jų ieškoti. Bet viskas jau buvo kažkieno surinkta. Traukinys 
mus atvežė į Olovenaja stotį už 40 km. čia mūsų laukė amerikoniškas 
dodžikas – brezentu dengtas autobusiukas. Dar už 20 km privažiavom 
Centrinį Docaną, kuriame buvo penki korpuso pulkai. Penktame ka-
riniame miestelyje, kuriame bazavosi gaubicų pulkas, buvo seržantų 
mokykla. Ūkiui vadovavo frontavikas (karo dalyvis) staršina Nasko-
vas, velniškai griežtas.

Tris mėnesius mokėmės kareivio pareigų, rikiuotės, kaip elgtis su 
ginklais. Žodžiu, mus ruošė priesaikai. Dirbom įvairius darbus, į sar-
gybą dar neskyrė. Po trijų mėnesių tinkamus atrinko mokyklai, o ki-
tus išsiuntė atgal į diviziją. Mes, visi penki lietuviai, buvom paskirti į 
seržantų mokyklą: aš, Karnyla, Aleknavičius, Žukas ir Petraitis. Mūsų 
lovos buvo greta, kalbėjomės tarpusavy lietuviškai ir nepagalvojom, 
kad mūsų tarpe vienas yra šnipas, viską atraportuojantis politvadovui. 
Petraitis dirbo Kauno mėsos kombinate, buvo partinis. Mažamokslis, 
rusiškus žodžius rašydavo lietuviškomis raidėmis. Mes dėl jo nukentė-
davom per komandas „kelt – gult“. Buvo nevikrus, storom blauzdom, 
kareiviškas kelnes jam būdavo sunku nusimauti, kai reikėdavo per 40–
50 sekundžių nusirengti, gražiai sudėti rūbus, batus, autus ir atsigulti. 
Jis niekad nespėdavo. Per jį visus iš naujo keldavo ir vėl guldydavo kelis 
kartus. Pradėjom jo nekęsti. Kartais vakarais jis kažkur dingdavo. Pa-
klaustas sakydavo, kad eina į partinį susirinkimą.

Viršininkas Achmadujevas buvo totorius, politvadovas ma-
joras Seredenko – ukrainietis, pavaduotojas rikiuotei kapitonas 
Kazlovas – rusas. 

Seržantų mokymas truko šešis mėnesius, nuo 1952 m. balandžio iki 
spalio. Turėjom jau nuolatinį adresą: čitinskaja obl., stancija Olovenaja, 
C. Docan v/č 31454 „v“. 

Pradėjom rašyti laiškus į namus. Dauguma bendraklasių 1933 m. 
gimimo, į kariuomenę išėjo 1952-ais. Reikėjo sužinoti jų naujus adre-
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sus. Pirmą laišką rašiau į namus, prašiau, kad atsiųstų vilnones kojines, 
nes buvau nušalęs kojų pirštus. Kai susitaupiau pinigų, užsisakiau lai-
kraštį „Na bojevom postū“ ir sykiu su autu užsivyniodavau ant kojų. 
Popierius nepraleidžia drėgmės ir šalčio. 

Kursanto alga buvo 3 rubliai mėnesiui, seržanto – 100 rublių, o bū-
rio vado padėjėjo – 125 rubliai. Po dviejų mėnesių gavau iš namų siun-
tinį su kojinėm ir maistu. Iš pradžių maisto neužtekdavo. Kartą su kitu 
kareiviu važiavom į kepyklą parvežti duonos. Kepėjai davė kepaliuką 
mums asmeniškai. Nors buvom tik po pietų, draugiškai persilaužę per 
pusę skaniai suvalgėm. 

Prasidėjo didieji Sibiro šalčiai. Lauke apledėdavo burna, kojos ir 
ginklai. Kai įeidavom į šiltą patalpą, ledas atsileisdavo, todėl sušlapda-
vom ir vėl išėję tuoj apledėdavom. Ypač būdavo blogai, kai sušlapdavo 
autai batuose. Slapta juos džiovindavomės, pasikišę po paklodėmis, ant 
jų gulėdavom per naktį. Patalpas apšildydavo 5 krosnys. Kareivinėse 
būdavo 7–8 laipsniai šilumos. Drebėdavom iš šalčio, palindę po antklo-
de, bandydami savo kvėpavimu susišildyti. Autus iš vakaro susukda-
vom į ruliukus, o ryte sušalusių neidavo išvynioti. 

Kai tėvai gavo mano adresą, draugai vieni per kitus pradėjo rašyti 
laiškus. Vieni jau buvo metę mokyklą ir dirbo, kiti įstojo į profesines 
mokyklas, dar kitus pašaukė į armiją. Algis Ciprisevičius įsidarbino 
Kauno spaustuvėje.

Patalynę ir apatinius drabužius keisdavo kas dešimt dienų. Kartą 
papuolė dirbti kūriku pulko pirtyje. Pirtį kūrendavo kasdien ir per 
dešimt dienų išmaudydavo visą pulką su karininkais ir jų šeimomis. 
Karininkų gyvenama teritorija buvo aptverta medine tvora, jie gyveno 
dviaukščiuose mediniuose namuose. Kareivinės buvo statytos dar ja-
ponų laikais, o pagrindinė statybinė medžiaga buvo žemė. Sukaldavo 
iš lentų palubką (sienas), po to – sienos storio tarpas, į kurį pripildavo 
žemių, po to abi puses iškaldavo balanomis ir aptinkuodavo. Pama-
tus apmesdavo žemėmis. Buvo pristatyta ir žeminių. Iškasdavo duo-
bes, sienas ir lubas išgrįsdavo medžių rastais, iš šonų padarydavo angas 
langams, priekyje – įėjimas, ir viską apmesdavo žemėmis. Prie durų – 
plytinė krosnis. Per šalčius tokia patalpa būdavo šilta, joje buvo įsikū-
rusi mokymo klasė. Visa pakrante tęsėsi chemijos klasė, batų taisykla, 
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kiaulidės ir pirtis iš trijų patalpų – prieškambaris, prausykla ir kūrykla 
su malkine. Tarp prausyklos ir kūryklos stovėjo trijų kubų vandens cis-
ternos, atitvertos lentine sienele. Vandenį veždavo vandenvežiu. Iki 10 
val. ryto jį reikėdavo įkaitinti. Kai lentos išdžiūdavo, tarp jų atsirasdavo 
plyšiai. 

Kai atėjo eilė pirtį kurti man, buvo moterų maudymosi diena. Pro 
lentų plyšius galėjau pasižiūrėti vaizdų, iš kurių gimė įkvėpimas para-
šyti laišką savo draugui Algiui. Su savimi turėjau tik banknotą ir pieš-
tuką. Prirašiau šešis lapelius ką matau. Buvo smagu ir įdomu.

Grįžęs į kareivines, iš sąsiuvinio lapo padariau trikampį ir išsiun-
čiau savo laišką draugui į Lietuvą. Po dviejų savaičių gaunu atsakymą 
be atgalinio adreso. Ant voko – čitos pašto antspaudas. Galvoju, kas 
čia per stebuklas? Laiškas turi eiti du mėnesius, o čia – per dvi savaites. 
Atplėšiu voką ir skaitau: „važiuoju į Vladivostoką tarnauti, adresą atsių-
siu, kai būsiu vietoje. Apie tą linksmą laišką, kurį pasiunčiau į Kauną 
beveik pamiršau. 

Po kelių mėnesių gaunu atsakymą. Rašo mergina, atsiprašo, kad 
atplėšė svetimą laišką ir siūlo susirašinėti. Parašiau jai atsakymą. Ji at-
siuntė savo nuotrauką, aš – savo ir pradėjom susirašinėti. Kai vėliau 
Algio paklausiau, kas ta mergina, tas tik numykė „a, šita?..“ Ir daugiau 
nieko nepaaiškino. Kai kūriau pirtį kitą kartą, plyšiai buvo jau užkali-
nėti atraižomis. Supratau, kad laiškai yra tikrinami. 

Pulke buvo dar vienas lietuvis Šablavinskas, kuris dirbo štabe CTS 
(centrinė telefono stotis) telefonistu. Per jį eidavo visa informacija tarp 
pulko ir divizijos. Šablovinskas jokių įtarimų nekėlė. 

Kitas naujienų žinovas buvo latvis pavarde Klūš, kuris vežiodavo 
karininkų vaikus mokyklon į C. Docaną, o grįždamas parveždavo paš-
tą. Jis vežiodavo ir keleivius į Olovenaja geležinkelio stotį. Siuntinius 
atsiimti į stotį eidavom patys, bet reikėjo turėti pranešimą ir leidimą. 

Kartą pranešimą apie siuntinį gavo draugas baltarusis, su kuriuo 
mudu buvom panašūs. Aš tuo metu turėjau kitų reikalų C. Docane. Pa-
duoda jis man savo kareivio knygelę ir sako, kad parneščiau jo siuntinį. 
Sakau, pabandysiu. Paštininkė, pažiūrėjusi į dokumentus ir mane, jau 
buvo padavusi siuntinį, bet sugalvojo paklausti, kur aš gimiau. Neturė-
jau ką atsakyti, nes į draugo dokumentus nebuvau net dirstelėjęs. Padė-
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jusi siuntinį atgal, paštininkė liepė ateiti dokumentų savininkui. O aš 
jau buvau pasirašęs, kad jį gavau. Grįžęs pasakiau, kas nutiko. Sekančią 
dieną baltarusis parsigabeno savo siuntinį pats. Gerai, kad paštininkė 
buvo sąžininga, o galėjo ir sau pasiimti. 

Kartą Aleknavičius iš Vištyčio gauna siuntinį, o aš – 50 rublių per-
laidą. Jis parsineša siuntinį, o aš nuperku puslitrį spirito (ten degtinės 
nei alaus nebūdavo, nes žiemą būtų užšalę). Vakare atidarom siuntinį, 
o ten – rūkyti unguriai. Tariamės kur vaišinsimės. Lauke šalta. Siūlau 
per asmeninio laiko valandą čia, kareivinėse, nes kai tik slepiesi, tai 
būtinai kas nors randa. 

Susėdam penkiese ant lovų, užkanda ant spintelės, spiritas puo-
deliuose. Pradedam balių. Kiti kareiviai aplink vaikšto ir niekas nesu-
pranta, kad mes geriam, nes geriam lietuviškai, iš lėto. Rusai darydavo 
savaip. Išgerdavo pasidalinę vienu mauku, paskui imdavo kvailioti ir 
būtinai pakliūdavo. Tada pradėjo siuntinius tikrinti, ar nėra juose svai-
galų ir, jei rasdavo (dažniausiai naminukės), liepdavo prie akių butelį 
sumušti. Bet siuntinių gavėjai įsigudrindavo atidaryti siuntinius pa-
keliui, prieš patikrinimą, po to vėl gražiai užkaldami ir apvyniodami 
špagato virvele. Butelį paslėpdavo pakeliui, o parsinešti eidavo naktį, 
kai niekas netikrina. Prieš išsiųsdami siuntinį namiškiai visada para-
šydavo laišką, pasakydami, kas jame bus įdėta. 

Kursanto tarnyba slinko griežtai pagal tvarkaraštį. Jis turėjo būti 
visą laiką užimtas. Prieš gulantis – valanda asmeninio laiko: skutimui-
si, sagų šveitimui, avalynės tvarkymui, laiškų rašymui. užsiėmimai 
vykdavo griežtai pagal tvarkaraštį. Kas 50 minučių įsijungdavo skam-
butis; 10 minučių pertrauka – ir vėl pamokos. užsiėmimams vykstant 
poligone, šaudykloje ar kur nors stepėje, pertraukas darydavom savo 
nuožiūra. Paskirdavom stebėtojus, kad neužkluptų iš ne tyčių ir per-
traukos kartais būdavo ilgesnės už pamokas. 

už švarą ir tvarką buvo atsakingi budintys kareiviai. Kai kiti rytais 
mankštindavosi, du kareiviai darbuodavosi šluotomis, – valė būrio teri-
toriją. Kas vakarą reikdavo išplauti centrinį praėjimą. Grindys būdavo 
plaunamos taip: vieni kareiviai prie padų prisitaisydavo iš plonos vielos 
šiūruokles, kiti darbuodavosi su švabromis – ant koto pritvirtinta pa-
dangos atraiža). Dar kiti su paraša – pusbačkiu su dviem rankenomis iš 
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šulinio nešdavo vandenį ir laistydavo grindis. Atšiūruodavo su šiūruo-
klėmis, paskui su švabromis purvą stumdavo į priekį, kai susidarydavo 
didelis kiekis, susemdavo į kibirą. Pabaigoje purvą suvarydavo į kampą, 
grindyse laužtuvu padarydavo skylę ir suvarydavo po grindimis. Kas 
dvi savaitės būdavo generalinė ūborka (tvarkymas). Tada iš patalpų, ne-
svarbu koks oras, išnešdavom lovas į lauką, plaudavom patalpas. Žiemą 
po tokios ūborkos grindys tapdavo čiuožykla. Iš naujokų atsirasdavo 
prisišlapinančių į lovą, dažniausiai į draugo. Juos atskirdavo nuo kitų. 
Kiekvieno lovą pastatydavo atskirai. Juos vadino „zolotaja rota“. Jie 
turėdavo kiekvieną rytą išsinešti savo lovas į lauką, o vakare atsinešti 
atgal. Žiemą jų čiužiniai amžinai būdavo apledėję. Lauko tualetas nuo 
kareivinių buvo už 50 metrų. Žiemą takelis link jo būdavo apledėjęs 
storu sluoksniu. Kai kareiviai naktį užsimanydavo į tualetą, turėdavo 
apsimauti kelnes ir užsivilkti milinę. Kol jie tai padarydavo, šlapintis 
dažnas pradėdavo jau kareivinėse, o nuėjus iki tualeto, jau nebuvo ką 
veikti. Vakare jiems drausdavo gerti arbatą, bet ir tai nepadėdavo. 

Kartą, grįždamas iš geležinkelio stoties, Klūšas man pasakė naujie-
ną, kad į diviziją atvažiavo solistė mano žemietė ir koncertuoja lietuviš-
kai. Ji buvo Irkutsko tremtinė. Gražina Ročytė važinėjo po užbaikalės 
karinius dalinius, kur tarnavo lietuviai. Kad ji būsima parlamentaro 
Vytauto Landsbergio žmona, sužinojau daug vėliau, iš Landsbergio 
biografijos, kai jis kandidatavo į Aukščiausiąją Tarybą. Jos koncerto 
klausėmės ir mes, penki dalinio lietuviai. Kartą Šablavinskas mums 
pranešė, kad po 12 val. nakties klausytume vietinio radijo. Visi miego-
jo, o mes, pritildę imtuvą, sukišę ausis, klausėmės lietuviškų dainų ir 
muzikos koncerto…

SARgyBOjE

Kas savaitę eidavom į sargybą. Ji buvo trejopa. Vidaus sargyba – 
saugodavom pulko objektus, garnizono (įgulos) sargyba – bendriems 
objektams saugoti ir civilinių objektų sargyba. 

Dažnai reikėdavo eiti sargybos į pulko štabą – postą Nr. 1. Korido-
riaus gale stiklinėje spintoje stovėjo pulko vėliava. Šalia – slaptoji dalis 
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ir raštinė. Prie įėjimo buvo telefonisto kambarėlis su gultu. Naktį jis 
galėjo pamiegoti, pasidėjęs ragelį prie ausies. O sargybinis naktį turė-
jo stovėti prie vėliavos, nes jeigu prisėsdavo, tai iš karo ir užmigdavo. 
Štabo durys nakčiai būdavo iš vidaus užkabinamos. Atėjusi pamaina 
belsdavo į langą. Telefonistas pirmiausiai patikrindavo, ar sargybinis 
savo vietoje, tik po to atkabindavo duris. Jei pamaina užtiktų sargybinį 
miegantį, būtų minusas visam pulkui ir rudenį per inspektavimą gautų 
blogesnį vertinimą. Bet laiškus į rusų kalbą galėjo išversti ir jis. Pasikei-
tus pamainai, vėl buvo galima pora valandų snustelėti. 

Vienas toks civilinis objektas buvo C. Docane – didelė universalinė 
parduotuvė kartu su maisto prekių parduotuve. Pastaroji dirbo iki 12 
val. nakties. Todėl buvo tik naktinis budėjimas. 

Kartą, einant sargybą būrio kursantui Pasaman, kilusiam iš vakarų 
ukrainos, buvo toks atsitikimas. ukrainietis visą laiką būdavo alkanas, 
nors jam skyrė du maisto davinius. Po dvyliktos jis padėjo uždarinė-
ti langines (langinės buvo tokios, kaip buvusios Virbalio užkandinės 
Vaičaičio gatvėje). Pardavėjas uždarinėjo iš lauko, o ukrainietis turėjo 
užkišti kaištį iš vidaus. Bet jis to nepadarė, o pardavėjas nepatikrino. Jis 
užrakino duris, užantspaudavo ir nuėjo namo.

Patikrindamas ar seržantas nemiega, sargybinis sugudravo – suri-
ko: „Stot! Kas eina?“ Seržantas išėjęs iš būdelės paklausė, kas atsitiko. 
ukrainietis pasakė, kad jam tik pasirodė. Seržantas grįžo atgal ir atsi-
gulė. Tačiau jo kažkodėl miegas neėmė. Kiek pagulėjęs, išėjo apsidairyti 
ir mato: langinė atidaryta, stiklas išimtas, milinė ir automatas paguldy-
ti šalia, o sargybinis parduotuvėje. Paskambino budinčiam karininkui, 
ir įsilaužėlis sargybinis buvo areštuotas. Reviziją parduotuvėje darė 
visą savaitę. Kursantas gavo 15-ka parų arešto ir tuo jam viskas baigėsi. 
Jeigu būtų radę trūkumą, atsakyti būtų tekę ir seržantui. 

Kitą kartą ir man nutiko kažkas panašaus, einant sargybą prie uni-
versalinės parduotuvės. Ryte atėjusi viena iš pardavėjų rado viską lyg 
ir tvarkingai: durys užantspauduotos ir užrakintos dviem spynomis, o 
spynos ir spaudas – skardinėje dėžutėje. Kad ožkos nenukąstų spaudo 
siūlo, dėžutė dar užrišta viela. Atėjus pardavėjai, norėjau ištraukti vielą, 
kurios vienas galas buvo dėžutėje. Atidarau dangtelį, o ten – siūlas kabo 
neužantspauduotas. Pardavėja apsisukus nuėjo, taip ir nesupratau, ar 
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ji matė, ar ne, kad siūlas išplėštas kabo. Galvoju, ką dabar daryti? Paė-
miau siūlą ir atsargiai įspaudžiau į tarpelį. už kelių minučių atėjo jau 
abi pardavėjos. Aš jau prie jų atidariau dėžutę, ištraukiau siūlą, jos at-
rakino parduotuvę. Aš atidžiai stebiu. Atidarius duris, buvo dar stikli-
nis priebutis. Viena iš jų pažvelgia į viršų, kur priklijuotas kitas plonas 
siūlelis. Suėjom vidun, jos už prekystalio, aš – šioje pusėje. Paduodu 
pasirašyti dokumentus, kad postą pridaviau. Bet pardavėja rašytis ne-
skuba, dairosi po lentynas, patikrina langines ir tik tada pasirašo. Man 
nuo krūtinės nuslinko lyg koks akmuo…

kARO MOkykLOjE 

užbaikalėje kildavo dideli gaisrai, ypač miškingose zonose. Žolė 
lyg ir žalia, bet degdavo tartum parakas. Kadangi kritulių ten iškris-
davo labai mažai, o vasarą būdavo dideli karščiai, žolė augdavo beveik 
sausa. Kariniai objektai būdavo apjuosiami apsaugine dirbamos žemės 
juosta. Ta žemė buvo sunkiai įkasama kastuvu. Netoli karinio mieste-
lio gyveno valstietis, pas kurį skolindavomės plūgą. Arklių nebuvo, tai 
plūgą kabindavom prie sunkvežimio. Plūgo noragas buvo bukas, sun-
kiai lysdavo į žemę, tai viena koja bandydavom vis jį paspausti. 

Netoli buvo vintovočnij poligon (šaudymo poligonas). Šaudydavom 
iš patrankų ir šautuvų. Treniruodavomės prieš kovinius šaudymus. 
Kartą nuo kulkos užsidegė žolė ir ugnis, akimirksniu įsiplieskusi, pas-
klido į šalis. Apie dviejų metrų liepsna nubėgo per stepę. Pulke buvo 
paskelbtas aliarmas. Prie sunkvežimio pririšo medį su šakomis ir tas 
dideliu greičiu lakstė per liepsnas, jas numušinėdamas, o iš paskos 
kareiviai su kastuvais ir šluotomis gesino dar likusius židinius. Miš-
kuose gaisrą gesindavo, iškasdami griovius ir iškirsdami miško juos-
tas. Tam būdavo pasiunčiami ištisi daliniai, gesindavo savaitėmis ir net 
mėnesiais. 

Po karo mokyklos baigimo, reikėjo laikyti valstybinius egzaminus 
ir atlikti kovinius šaudymus iš patrankų į judančius taikinius, tankų 
maketus. „Tankai“ stovėdavo už pusantro kilometro. Sunkvežimis su 
ilgu lynu įstrižai jį vilkdavo iki 600 metrų ribos. Per tą laiką reikėjo 
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iššauti šešis sykius. Mano draugas iš Vištyčio nepataikė nė vieno šūvio, 
kiti po kelis sykius. Man šaunant trečią kartą, tankas susprogo. Pastatė 
naują tanką, į jį pataikiau dar tris kartus. užskaitė visus šešis šūvius. 

Dar prieš mokslų baigimą mus, penkis lietuvius bandė užverbuoti 
į chemikų karininkų mokyklą, kuri buvo kažkur europinėje sąjungos 
dalyje, Jeroslavlyje. Mes slapta rezgėm savo sąmokslą. Sakėm sutiksim, 
bet nuvykę tyčia neišlaikysim egzaminų ir liksim tarnauti arčiau namų. 
Bet tarp mūsų atsirado išdavikas (Petraitis), ir planai pasikeitė. Gavau 
jaunesniojo seržanto laipsnį ir mane paliko pulko mokykloje, o likusius 
keturis išsiuntė atgal į diviziją eiliniais. 

Aleknavičius grįžo namo seržantu (dabar jau miręs), o kitų trijų – 
Petraičio, Žuko ir Karnylos daugiau nemačiau. Gal jie papuolė į chemi-
kų mokyklą ir dalyvavo bandymuose, sprogdinant atominę bombą Ka-
zachstane. Girdėjau, kad tuose bandymuose buvo eksperimentuojama 
ne tik su technika, statiniais, bet ir gyvuliais bei žmonėmis. Ten daly-
vavę kareiviai susirgo spinduline liga ir buvo komisuoti, kai kurie iš jų 
po kelių metų mirė. Sprogimo metu banga buvo tokia stipri, kad nuplė-
šė tankų bokštelius, aplink viskas išdegė, žemė buvo užkrėsta radiacija. 

A. Levickas armijoj  
(nuotrauka iš A. Levicko šeimos albumo)
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Visus šituos bandymus kuravo Stalino dešinioji ranka, vidaus rei-
kalų ministras L. Berija, kilęs iš Abchazijos ir pasižymėjęs masinių re-
presijų Tarybų Sąjungoje ir jos okupuotose šalyse organizavimu. Berija 
asmeniškai organizavo Baltijos kraštų ukrainiečių, baltarusių, molda-
vų, Krymo totorių ir kitų tautų gyventojų trėmimus. Jis vadovavo ir 
asmeniškai Stalinui neįtikusių asmenų tardymuose ir kankinimuose. 
Manoma, kad Berija prisidėjo ir prie paties Stalino mirties. 1953 m. Be-
rija buvo realiausias kandidatas į komunistų partijos vadovo postą. Ta-
čiau už akių jam užbėgo Nikita Chruščiovas. Jo iniciatyva Berija buvo 
suimtas, labai greitai nuteistas ir sušaudytas. Berijos dėka ir mes, jauni 
vakariečiai atsidūrėme Kinijos – Mongolijos pasienyje. 

Dar prie Berijos daliniuose pasklido gandas, kad kiekvienas karei-
vis važiuos tęsti tarnybos į savo respubliką. Bet taip nebuvo. Po Stalino 
mirties vidaus reikalų daliniai buvo išformuoti, aukšti karininkai su-
šaudyti (atseit jie ruošė perversmą), o eiliniai išmėtyti po kitus pulkus. 

PAAUkšTINIMAS PAREIgOSE 

Rudeniop atėjo papildymas, buvau paskirtas patrankų skyriaus 
vadu. Gavau 100 rublių atlyginimą. Turėjau daugiau laisvo laiko. Rei-
kėjo pravesti kasdien 3–4 valandų užsiėmimus. Būtinai reikėjo rašyti 
pamokos konspektus, nes kas rytą pats pulko vadas tikrindavo. Visą 
laiką reikėjo būti savo skyriuje: tikrinti ginklus, amuniciją, buvau at-
sakingas už kiekvieną kareivių poelgį. Kariuomenėje turi būti visiškas 
paklusnumas, nes antraip viskas pakriktų. 

Naujokai visų pirma praeidavo bandomąjį laikotarpį, tikrinimą ar 
tiks būti seržantais. Jei neatitikdavo duomenų, būdavo grąžinami į da-
linį iš kurio atvyko. Mokykloje seržantai buvo ruošiami visai divizijai. 
Kelis nepaklusnius iš mano skyriaus išsiuntė į darbo batalioną pasitai-
syti. Armijoje galiojo tokia taisyklė : nežinai – išmokysim, nenori – pri-
versim. Po pusmečio jie buvo grąžinti į pulką. 

Olovenos geležinkelio stotyje juos lydėjęs leitenantas paliko be prie-
žiūros, o tie pajutę laisvę, nuėjo į užkandinę koldūnų – sibiriečių na-
cionalinio valgio pavalgyti. Ten prisigėrė su vietiniu vyruku, išsivedę 
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į lauką dar apdaužė ir atėmė pinigus. Tuojau patrulių buvo sulaikyti 
ir atsidūrė areštinėje. Išsipagirioję sumetė, kad prisidirbo, tai pradėjo 
vaidinti durnelius: lakstė vienas prieš kitą, kaktom pasidaužydami. Ko-
mendantas juos išsiuntė į čitos psichiatrinę ligoninę ištirti. Buvo pri-
pažinti sveikais ir grąžinti atgal. Parsivežti sunkvežimiu turėjau aš ir 
būrio vadas. Buvau su automatu. Leitenantas nuėjo tvarkyti dokumen-
tų, o aš likau su jais. Jie pradėjo mane kalbinti, domėtis, ar automatas 
užtaisytas, ėmė prašytis į tualetą. Aš jiems ėmiau pūst miglas, kad juos 
pripažino nekaltais ir kad galės toliau tarnauti. C. Docane juos uždarė 
į areštinę. Po kelių dienų mūsų pulke buvo parodomasis teismas. Visi 
gavo po tris metus, o po bausmės dar reikėjo baigti tarnybą. 

Su kitais kursantais važiavom į karinį ūkį nuimti derliaus. Važia-
vom visą dieną, kol privažiavom aukštą kalną – Semionovką. Gyven-
vietė vadinosi Kurun zulai. Tipiškas kaimas su viena ilga gatve, abipus 
apstatyta mažais nameliais. Prieš kaimą stovėjo kelios buriatų jurtos, 
aplink kurias sukinėjosi būrelis vaikų. Buriatai pjovė aviną. Vos nulu-
pus kailį, vaikai prilipo, peiliais atsipjovė po gabalą skerdienos ir čia pat 
valgė žalią. Jei nepavykdavo nukąsti, tai prie lūpų nupjaudavo peiliu. 

čia mums buvo rojus, daug miegojom, gerai valgėm, nes prie ka-
reiviško davinio dar gaudavom iš ūkio mėsos, bulvių, grietinės ir pie-
no. Dirbdavom trimis pamainomis. Kaime valėm javus. Buvo aikštelė 
su galinga vėtykle, kurią suko variklis. Vieni pildavom grūdus į didelę 
dėžę, iš jos vėjas nešdavo grūdus į aikštelę. Kiti su šluotomis skirdavom 
grūdus nuo pelų. Dar kiti dirbo laukuose prie kombainų, prikabintų 
prie vikšrinių traktorių. Tai buvo pjaunamoji, sujungta su kuliamąja. 
Grūdai birdavo į maišus, bet galulaukiuose juos išpildavo į krūvas, kur 
jie išgulėdavo iki pavasario. Viršutiniai grūdai suželdavo ir būdavo 
kaip stogas. Bet jei užeidavo gyvulių kaimenės, tai grūdų nebelikdavo.

Buriatai duonos nekepė ir nevalgė. Jie buvo klajokliai, valgė žalią 
ar džiovintą mėsą, dar virdavo plovą. Pirmiausia į sandėlius suveždavo 
kviečius, o jei spėdavo – miežius ir avižas. Žiemą- vasarą jie vilkėdavo 
kailinius drabužius. Jurtas vasarą dengdavo brezentu, o žiemą – kai-
liais. Vidury jurtos buvo židinys, dūmai išeidavo pro stoge paliktą angą. 
Vidų išklodavo kailiais, ant kurių ir miegodavo. Įėjimas į jurtą visada 
turėjo būti iš pietinės pusės. Todėl stepėse pasiklydus, tai galėjo būti 
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orientyras. Kai baigdavom darbus kaime, rusai laukuose nesirodydavo 
iki pavasario sėjos, žiemą užsiimdavo buities darbais. 

SEMIONOVkOS kALNO LOBIAI

Semionovkos kalnas Rusijos platybėse iki šiol slepia didžiulius lo-
bius. Jų ieškotojai labiausiai trokšta surasti turtingiausioms pasaulio 
aukso atsargoms prilygstantį atamano Semionovo lobį, kurio vertė 
siekia 500 milijonų dolerių. Manoma, kad po Spalio revoliucijos bol-
ševikai auksą slėpė Kazanėje, Nižnij Novgorode. Tačiau Kazanę užė-
mė baltaraiščiai, kuriems vadovavo generolas Kapelis. Nors netrukus 
raudonieji Kazanę atsiėmė, didelę dalį aukso – 27 vagonus iš keturias-
dešimties baltieji jau buvo spėję išsigabenti. Auksas labiausiai pasitar-
navo admirolui Kolčakui. už jį pirko ginklus, išlaikė kareivius ir kari-
ninkus. Kai baltieji matė, kad karą pralaimės, auksas įvairiais keliais 
buvo išgabentas ir paslėptas. Dalį jo pasisavino atamanas Semionovas. 
1919 m. Semionovas su kazokų pulkais įsitvirtinęs užbaikalėje, tapo 
diktatoriumi.

O į čitą auksą atvežė generolas Kapelis. Tačiau pakeliui, rogėms 
apvirtus, jis įkrito į sraunią kalnų upę. Lediniame vandenyje peršalo 
ir mirė, o jo vežti turtai ir kariuomenė liko Semionovo žinioje. Jam ir 
toliau sekėsi. Netrukus generolas Kolčakas paskyrė jį vyriausiu karinių 
pajėgų vadu Tolimuosiuose Rytuose. Bet 1920 m. rudenį Semionovą 
pradėjo spausti raudonieji. Jį paliko vienas ištikimiausių jo bendražy-
gių – baronas fon Ktenbergas, prieš tai nežinia kur užkasęs divizijai 
priklausantį auksą. Jį paliko ir rėmusios japonų pajėgos. Atamanas jau 
ruošėsi pats sprukti iš čitos. Pasirinko dvylika ištikimiausių kazokų ir 
ketino atvežtą auksą gabentis į savo gimtą Daūriją netoli Kinijos sienos. 

Lobis buvo gabenamas traukinio vagone, kurį lydėjo du šarvuoti 
traukiniai. Jiems įkandin sekė specialioji Mandžiūrijos divizija, kad 
atremtų galimas raudonųjų atakas. Pats Semionovas iš čitos spruko 
lėktuvu ir išsilaipino Kinijos pasienyje. Kapelio kariuomenės karinin-
kai irgi užsimanė aukso. Pravažiavus Chada Bulaka stotį, dar toli iki 
Daūrijos, traukinys staiga susidūrė su medžių užtvara ant bėgių. Vos 
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traukinys sustojo, jį ėmė apšaudyti. Traukinį saugoję kariai atsišaudė iš 
kulkosvaidžių ir patrankų. Lobio saugotojams pavyko išardyti užtvarą 
ir jie išvyko, palikę vieną šarvuotą traukinį užnugariui dengti. 

Bijodami dar vieno užpuolimo, saugotojai lobį nutarė užkasti Daū-
rijos stepėse, už dviejų kilometrų nuo stoties. Nuo slėptuvės turėjo ge-
rai matytis čingizchano pylimas, puslankiu besidriekiantis nuo stepių 
Mongolijos link. Kitas orientyras – Talyn Tologajaus kalnelis su ketu-
riomis viršūnėmis. Baimintasi buvo ne veltui. Vos spėjo užkasti auksą 
ir grįžti į traukinį, kazokus vėl užpuolė karininkai, jau spėję užgrobti 
šarvuotą traukinį. Visi, saugoję lobį, žuvo, bet karininkams Rusijos im-
perijos auksas vis tiek neatiteko.

Nenuostabu, kad Semionovo turtai viliojo sovietų saugumą ir kon-
tržvalgybą. Ieškojo, bet nesurado. Ir pats Semionovas jo nerado, jam 
trukdė sovietų pasieniečiai. Su kazokais įsitvirtino ant aukšto, stataus 
kalno, virvėmis užsitraukė patrankas ir priešinosi juos apsupusiems 
raudoniesiems. Kai baigėsi šoviniai, maisto ir vandens atsargos, jis pa-
sidavė į nelaisvę. 1946 m. tarybų valdžia jam skyrė mirties bausmę pa-
kariant. O tą kalną žmonės pavadino Semionovka. 

Lobio paieškomis toliau užsiėmė KGB. Atrodo, buvo žinoma tiksli 
vieta, bet jų rasti niekam taip ir nepavyko. Paskutinį kartą Daūrijoje 
jų ieškojo kareiviai 1946 m. vasarą, badydami žemę smaigais. Vėliau 
daugiatomė atamano byla atgulė į archyvus, o visuomenei apie stepėse 
paslėptą lobį oficialiai nieko nebuvo skelbta. 

1999m. vienas KGB pulkininkas prabilo apie lig šiol nerastus bal-
tagvardiečių lobius: Pulkininko Ikatūsovo, kariavusio Armėnijos kal-
nuose lobį, dešimtosios rusų armijos aukso iždą, kuris gali būti paslėp-
tas ir Lietuvoje, kažkur Kauno rajone, admirolo Kolčako lobį, užkastą 
Novosibirsko srityje. Tačiau atamano Semionovo lobis būtų kur kas 
didesnis už juos visus kartu sudėjus. Didžiausias pasaulio lobis lig šiol 
laukia savo atradėjo. Kontržvalgybininkų duomenimis paieškų plotas 
siekia iki 150 kv. kilometrų. O mes, tris metus pirmyn atgal važinėda-
mi geležinkeliu, nė nesapnavom, kad kažkur arti slypi tokie pasakiški 
turtai. Gali būt, kad tie lobiai yra kažkur po kalnais urvuose, nes čia 
juk amžino įšalo žemė. Ir mūsų pulke mačiau du tokius urvus, vienas 
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ėjo iš štabo pastato į 31 pulką o, kitas iš užsiėmimų aikštės lindo tiesiai 
po kalnu… 

STOVykLOS, PRATyBOS IR kITI kAREIVIškI 
„MALONUMAI“

Kartą per metus pulkas vykdavo į vasaros stovyklas (lagerius). Per 
kelias valandas po aliarmo pulkas turėdavo pasikrauti mantą ir techni-
ką. Išvykdavom į stepių gilumą. Pakeliui keldavomės keltu per Anono 
upę (dydžio kaip Nemunas), ant kurio tilpdavo mašina su prikabin-
ta patranka. Žygis trukdavo kelias dienas. upė buvo srauni ir sūku-
riuota. Bandėm perplaukti skersai, tai nunešė pusę kilometro į šoną. 
Keltas buvo pritvirtintas lynais. Kareiviams gyventi buvo pastatytos 
palapinės, kuriose iškastos metro gylio duobės su laipteliais nusileisti. 
Miegodavom ant čiužinių. Prieš palapines – platus takas -lineika, kur 
rikiuodavomės. Kartą, pamenu, tokios rikiuotės metu buvo įsakyta nu-
sirengti. Politvadovas su keletu karininkų ieškojo kryželių, kitokių reli-
ginių pakabukų (škaplierių), kurių daugiausiai turėjo Vakarų ukrainos 
vaikinai. Supratę, ko ieškoma, jie patys juos nusitraukinėjo ir metė ant 
lineikos. Buvo įsakyta niekam jų nenešioti. Surinktus žadėjo grąžinti, 
kai paleis namo. 

Valgėm po atviru dangum, aikštelėje, aptvertoje tvorele. Prieš pietus 
visi eidavom į upelį išsimaudyti, kuris buvo čia pat. Stepėje rasdavom 
svogūnų skonio žolių. Jų dėdavom į sriubą, tai buvo mūsų vitaminai. 

Labiausiai kankino uodai, ypač po pietų. Susisukdavome dideles 
machorkos suktines ir ištisą laiką dūmydavom aplink galvas. Popietės 
poilsio metu galvas pakišdavom po apklotu, bet uodai vis tiek įlįsdavo 
pro mažiausius plyšelius. Nuo jų įkandimo galėjai susirgti maliarija. 
Mus nuo jos skiepydavo. Nuo tų skiepų vaikščiodavom paraudusiom ir 
sutinusiom nugarom. 

Kartą, ruošiantis į sargybą, vienas kareivis pradėjo keistai elgtis. 
Nuėjom į upelį išsimaudyti ir išsiskalbti drabužius. O jis, pasiraitojęs 
kelnes, pabraido kiek ir lipa į krantą. Klausiam, kas tau darosi? Sako, 
kad jam labai karšta, o kai įbrenda į vandenį – krečia drebulys. Nu-
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vedėm į sanitarinį dalinį, ten pasakė, kad jis serga maliarija. Vakare 
išėjom sargybon. Sanitarai atnešė prie mūsų palapinės statinę, ten su-
grūdo visų drabužius, patalynę ir užpylė vandeniu su chloru. Po kiek 
laiko viską padžiovė palapinėje. Dvokė jau iš tolo, o miegot buvo neį-
manoma. Dieną palapinės būdavo taip įkaista, kadi įėjęs pasijunti kaip 
pirty, o vakare jau reikia milinę apsivilkti.

Sutemus, eidavom žiūrėti kino. Lauke ant medinio stovo ištemta 
paklodė – tai ir būdavo mūsų kinas. Kiną žiūrėdavom iš abiejų pusių, 
nes visi netilpdavom.

Kitoje pusėje užrašai būdavo atbuli. Žiūrovai – iš įvairiausių kraštų, 
kiti iš viso buvo nematę kino. Kartą rodė, tarsi traukinys važiuotų tie-
siai į žiūrovus, tai sėdėję priešais, išlakstė į visas puses… 

Dieną, alinant karščiui, visada norėdavosi gerti, o vandens būdavo 
vienas bakelis šimtui vyrų. Niekada visiems neužtekdavo. Prie karei-
viško diržo buvo ir gertuvės, bet dažniausiai tuščios. Artimiausias šal-
tinis buvo už trijų kilometrų nuo lagerio. 

Kartą sutarėm, kad vienas iš mūsų paims visų gertuves ir per va-
landą sulakstys. Tą misiją sutikau atlikti aš. Pamaniau, nubėgęs bent 
atsigersiu į valias. Bet iš to godumo begerdamas paspringau, toks skau-
dus kąsnis gerklėj atsistojo – nei išspjaut, nei nuryt. Prisisėmiau visas 
gertuves ir atgal jau žingsniu patraukiau. Paėjęs kokį kilometrą, paju-
tau, kad tas kamštis iš gerklės nuslinko. Tada iš kiekvienos gertuvės 
nugėriau po du gurkšnius. Buvo gėda, kad draugams parnešiau po du 
gurkšnius mažiau… 

Kai klaidžiojom po Daūrijos stepes, rasdavom ir ką nors valgomo. 
Kartą vienoje įkalnėje pastebėjom ledo gabalėlius, jie gražiai blizgėjo 
prieš saulę. Pagalvojom, iš kur karštyje ledas, o ten, pasirodo, buvo ledi-
nė druska. Aplink augo žolė, panaši į lietuviškus cibulokus taip pat svo-
gūnų skonio. Netoliese užėjom ir burbuliuojantį šaltinį. Pagalvojom, 
kad stepėje iš bado nenumirtum, jai turėsi nors gabalėlį duonos.

Po mėnesio grįžom į dalinį. Prasidėjo armijos perginklavimas. Se-
nus automatus keitė į naujus kalašnikovus (AK), o senus karabinus į 
naujus simonovus (KS). Visus senus ginklus išvežė į Korėją. Gerai buvo 
tai, kad šoviniai tiko į automatą, karabiną ir kulkosvaidį. Jei ginklą rei-
kėjo išnešti į lauką, būtinai turėjo būti įvyniotas į medžiagą. Pametus 
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šovinį ar gilzę, atsakingi už tai žmonės buvo griežtai baudžiami, kari-
ninkai netekdavo žvaigždučių. 

Su tais šoviniais būdavo visokių atsitikimų ir mūsų pulke. Besi-
baigiant pratyboms šaudykloje, atėjo viršininkas papulkininkis Ach-
madujevas. Šovinių dar buvo likę. Jis įsakė vesti būrį į kareivines, o 
man pasilikti ir palikti vieną automatą. Kai vienas šaudo, tai kitas su 
gaudykle – tinkleliu gaudo gilzes. Būrys išeidamas išsinešė ir tinklelį. 
Papulkininkis man sako, kad iš naujo ginklo dar nešaudęs. Šaudymo 
pratimas – trumpos serijos gulomis. Ant žemės buvo paklota šieno, o 
gilzėms gaudyti aš nusiėmiau žieminę kepurę. Kai šaudė jis, aš visas 
gilzes sugaudžiau, o šaudant man, jis kažkaip išsigando ir atitraukė ke-
purę, gilzės lėkė apie pusantro metro ir į šieną. Kai baigėm šaudymą, ir 
pradėjau rinkti gilzes, sutemo ir dviejų nesuradau. Papulkininkis pasa-
kė, kad rytoj vietoj mankštos eitume visas būrys ieškoti gilzių. 

Naktį buvo užklydusi kupranugarių kaimenė ir šieną suėdė. Ryte 
kareivius išrikiavo į eilę ir visi eidami kojomis žarstėm smėlį. Vargais 
ne galais gilzes radom kupranugarių įmintas į smėlį. Po pusryčių pa-
pulkininkis pasikvietė mane į kabinetą, paklausė apie gilzes ir liepė 
niekam apie tai nepasakoti. 

Kitą kartą, šaudant stačiomis, reikėjo iš automato paleisti tris se-
rijas po tris šovinius. Nuėjęs prie taikinio, radau tik aštuonias iššautas 
skylutes ir tiek pat gilzių. Iščiupinėjęs kiekvieną žemės centimetrą, šo-
vinį radau apkaso dugne, įmintą į žemę. Supratau, kad man užtaisant 
automatą, jis iškrito ant žemės. 

Dar kitą kartą, šaudant poligone iš karabino, atėjo pulko vadas. 
Kursanto Ūchovo jis paprašė karabino, o tas perduodamas atraportavo, 
kad karabinas užtaisytas ir yra ant saugiklio. Pulkininkas atsigulė ir 
pradėjo taikytis. Kursantas stovi šalia. Vieną, kitą kartą pulkininkas 
nusitaiko, o šūvio vis nėra, ir niekas nedrįsta pasakyti pulkininkui, 
kad pirma reikia nuleisti saugiklį. Pulkininkas atitraukia ginklo spyną, 
kursantas pagalvoja, kad jam trukdo taikytis žolė, tai pasitraukęs ima 
pešti žolę. Aš supratau, kad tuoj bus šūvis ir surikau: „Ūchovai!“ Jis kils-
telėjo, ir kulka prazvimbė pro jo galvą. Pulkininkas atsistojo, atidavė 
karabiną ir nuėjo. Stojo mirtina tyla. Būrio vado padėjėjas vyresnysis 
seržantas tepasakė, kad apie šį įvykį niekas neturi žinoti. 
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Mane ruošė apdovanoti ženkleliu „atličnij artilerist“ (puikus artile-
ristas) ir tuo pačiu darė spaudimą, kad stočiau į komjaunimą. Laisves-
nėmis valandėlėmis ateidavo zampolitas (viršininko pavaduotojas po-
lit. klausimais) ir be paliovos agituodavo, kol galų gale turėjau sutikti. 
Vieną vakarą vyko susirinkimas. Aš išvargęs užsnūdau. Jaučiu, draugas 
judina už alkūnės ir sako: „tave priėmė į komjaunimą – sveikinu“. Aš 
užsnūdau ne komjaunuolis, o pabudau jau komjaunuolis. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas fiziniam pasirengimui. Seržantas 
turėjo atlikti visus pratimus ant lygiagrečių, skersinio, „ožio“, „kume-
lės“. Visi šie įrengimai stovėjo kareivinėse. Lauke buvo kitas įrenginys: 
ant skersinio – virvė, kartis, gulsčios kopėčios ir žiedai. Reikėjo mokėti 
jais naudojantis, atlikti pratimus ir išmokyti kitus. Kai kurie kareiviai 
buvo niekad nesportavę, jiems buvo labai sunku. Treniruodavosi ir po-
ilsio dienomis. Kai vietoj mankštos kas rytą reikėdavo bėgti 5 kilome-
trų krosą, sąžiningai bėgdavo tik jauni kareiviai, o seniai išsislapstyda-
vo po katilines, kitus užkampius ir prisijungdavo visiems grįžtant. 

Pradėjom ruoštis pulko spartakiadai. Iš kiekvieno būrio atrinko 
geriausius visose sporto šakose. Rengėm aikšteles šuoliui į aukštį, tolį, 
ruošėmės bėgimui, sunkumų kilnojimui ir t.t. 

Prasidėjus spartakiadai, pasižiūrėti atėjo ir pulko vadas. Priėjęs prie 
aikštelės šuoliui į tolį, nubrėžė liniją ir pasakė: „kas peršoks šią lini-
ją – gaus prizą“. Susirinko didelis būrys norinčių išbandyti laimę. Bet 
niekam nesisekė peršokti, kad nei kojos, nei rankos nesiremtų šiapus 
linijos. Pagalvojau, kad reikia imtis kokios nors gudrybės. Nuėjęs į ka-
reivines, apsiaviau sportiniais bateliais. Gerai įsibėgėjau, šokdamas ore 
pasisukau šonu ir peršokęs ribą, nugriuvau šonu į priekį. Linija buvo 
įveikta. Prizas buvo portsigaras su lietuviškais Kauno gamybos papiro-
sais „Sport“. Bet po to, kiek bebandžiau pakartoti savo rekordą, niekaip 
nepavykdavo. Giros kilnojime irgi užėmiau pirmą vietą, nors už mane 
buvo ir stipresnių. Aš buvau treniravęsis namuose ir žinojau, kaip reikia 
kelti. Neįgudę iškeldavo 7 – 8 kartus ir, nusimušę riešą, girą išmesdavo 
iš rankų. Aš dešine iškėliau 20 kartų, kaire – 10, neprisilietęs žemės. 

Po spartakiados pradėjom ruoštis užbaikalės karinės apygardos 
mokymams. Reikėjo forsuoti upes, pervežti ant geležinkelio platformų 
karinę techniką ir ją iškrauti. Vėliau – maršas stepe, šaudymas kovi-
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niais sviediniais. Vieną seržantą reikėjo paruošti pakeisti padalinio 
vyresnį karininką, jei tas „žūtų“. Šita misija buvo pavesta man. užsiė-
mimai vykdavo ir sekmadieniais, ir laisvom valandom. Reikėjo išmokti 
dauginti dviženklius iš dviženklių, įvairiais būdais nustatyti atstumą 
tarp atskirų objektų, taikinio buvimo vietą žemėlapyje ir vietovėje, at-
likti taikinio sunaikinimą. Visus apskaičiavimus reikėjo atlikti iš ste-
bėjimo punkto. 

Paskelbus aliarmą, per 5 valandas su technika ir amunicija reikėjo 
palikti pulko teritoriją. Persikėlę per upę, pasiekėm geležinkelio stotį, 
pasikrovėm vagonus ir išriedėjom iki Borzės. Tai mažų medinių na-
melių miestas visai netoli Kinijos sienos. Privažiavom karinį poligoną. 
čia visi daliniai išsidėstė frontu, lyg būtume ruošęsi pulti Kiniją. Tarp 
kitko, po aštuonerių metų kinai užpuolė Tarybų Sąjungą, bet tuomet 
jau buvo išrastas lazeris, ir kinai, pažeidę sieną Domasko salos rajone, 
buvo sunaikinti.

Prasidėjo kariniai mokymai. Į stebėjimo punktą, iš kurio reikėjo 
koreguoti ugnį, atėjo išskaičiuotojas su vietovės žemėlapiu ir telefo-
nistas. Patrankos turėjo šaudyti virš mūs, bet kokia klaida galėjo būti 
lemtinga. Nusibraižiau šaudymo schemą: stebėjimo punktas – ugnies 
pozicija. Ir laukiu, kada nurodys taikinį. Patrankos taikytojas taiki-
nio nemato, jis tik nustato patrankos kryptį ir atsižymi taikinio taš-
ką patrankos gale. Gavęs taikinį, pasižymiu schemoje, išskaičiuotojas 
nustato atstumą žemėlapyje. Apskaičiuoju nusitaikymą, ir ryšininkas 
perduoda komandą ugnies pozicijai. Stebiu per žiūroną, kur sprogs 
sviedinys. Sprogsta dešinėje nuo taikinio. Žiūronas parodo dvidešimt 
padalų, bet negaliu nustatyti, ar sviedinys perlėkė, ar nedalėkė. Visą šį 
procesą stebi generolai iš kito stebėjimo punkto, kur yra daug stipresni 
optiniai prietaisai, negu mano žiūronai. Staiga šauna mintis, kad reikia 
pereiti prie taikinio sunaikinimo komandos. Ir nustatęs koordinates, 
duodu komandą „į kairę 26 padalas“. Gaunam atsakomą komandą iš 
karininkų – „atšaukti ugnį‘, o tai reiškė, kad koordinatės buvo nustaty-
tos teisingai. Artilerijos sviediniai buvo taupomi, todėl jiems reikalin-
gas buvo tik mano sprendimas, bet ne pats taikinio sunaikinimas. 



Virbalis mano atsiminimuose, II dalis

118

dAR VIENAS PAAUkšTINIMAS IR ATOSTOgOS

1953 metų pavasarį gavau seržanto paaukštinimą. Tais metais buvo 
paskelbtas ginkluotų pajėgų mažinimas. Pavasarinio šaukimo karei-
viai, kas antras buvo demobilizuojami. Mano būrio vado padėjėją taip 
pat demobilizavo, vietoj jo paskyrė mane. Į mano vietą atėjo seržantas 
Basiukas. Seržantas Stankevič liko skyrininku ir tuo buvo labai nepa-
tenkintas, kad jam vadovaus jaunesnis pagal ištarnautą laiką asmuo, 
tai yra aš. 

Spalio mėnesį per artilerijos dienos minėjimą man ir moldavui ser-
žantui Maroz iš kito būrio buvo paskelbtos 10 dienų atostogos, leidžiant 
išvykti į tėvynę. Prie Stalino ir Berijos to nebuvo leidžiama daryti. Jei 
ir gaudavai atostogų, jas praleisti tekdavo pulke, tik tiek, kad buvai at-
leidžiamas nuo užsiėmimų. Ta proga gavom tirštesnės kopūstienės su 
kiauliena ir kvietinės košės. Vienas lietuvis iš kito pulko, išgirdęs mano 
pavardę, susirado mane, pasveikino lietuviškai, pasikalbėjom apie savo 
kraštą ir paprašė perduot linkėjimus Lietuvai; jis tarnavo dar tik pir-
mus metus. 

Praėjo mėnuo, kursantai išvažinėjo po dalinius. Kol nebuvo papil-
dymo, aš likau lyg ir laisvas, o apie atostogas taip nieko ir negirdėt. 
Manau sau, ko gero tai buvo tik provokacija. Mano draugas moldavas 
sako, kad eitume pas štabo viršininką pasiteirauti. Šis pavartė doku-
mentus, liepė ateiti rytoj ir pažadėjo kad dokumentai bus parengti. Ir 
tikrai, sekančią dieną gavom 32 dienų atostogas. Po vakarienės nuta-
rėm nelaukti ryto, o eiti pėsčiomis į stotį, vis bus 20 km. arčiau namų. 
Taip sutaupysim 8 val. atostogų. 

Pasiėmėm medinį lagaminą, kad prireikus galėtume apsiginti nuo 
vilkų, ir patraukėm per stepę mažo žiburėlio, kuris vadinosi 101-oji 
pervaža, link. Ėjome 6 valandas. Stotyje, dydžio kaip šuns būda, bilie-
tų negavom. Maršrutiniuose registruose tokios Virbalio stoties iš viso 
nerado. Mums besiginčijant, atvažiavo traukinys, sustojantis vienai 
minutei. Pasigriebiam savo dokumentus ir bėgam į traukinį. Palydovė 
reikalauja bilietų. Traukinys pradeda judėti. Palydovė išskėtus rankas 
stovi ant įėjimo. Liepiu draugui lyst pro jos rankas, įmetu lagaminą, o 
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pats, traukiniui didinant greitį, įšoku į tambūrą. Vagone žiūrim, kad 
esam vieni. Palydovė nueina į savo kajutę ir daugiau nesikabina. 

Atsigulėm ant suolų ir tuoj pat užmigom. Atsibudom dešimtą ryte 
jau čitoje. Ten komendantas pataisė neteisingus dokumentų įrašus, 
nusipirkom bilietus į Maskvą. Dar turėjom laiko pavalgyti ir apžiū-
rėti miestą, nes traukinys išvyko tik vakare. Nuo čitos vagonai jau 
buvo pilni, prasidėjo didieji Sibiro miestai – Barnaūlas, Krasnojarskas, 
Sverdlovskas.

Važiavom be rimtesnių nuotykių. Žinojau, kad mano draugas mol-
davas negeria degtinės. Vienoje stotyje nusipirkau nuo bobutės kažko-
kios uždažytos vyšnių sultimis. Pietaujant aš jį vaišinu, o jis paragavo 
ir sako: „Kam mane apgaudinėji, aš geriu tik vynuogių vyną“. Ir pra-
dėjo pasakoti, kaip pas juos turguje gali pasigerti visiškai veltui. Ten 
tiek vyndarių, kad eidamas prie kiekvieno,- o jie būtinai pasiūlys po 
pusę stiklinės paragauti,- prisiragausi tiek, kad visų ir neapeisi. Prisi-
miniau, kad ir Virbalyje mačiau tokių vaizdų, kai moldavai cisternomis 
atveždavo pardavinėti vyną. Iš pradžių duodavo po stiklą paragauti, po 
to jau pardavinėdavo. O vakare, kai prekiautojai išsiskirsto, į cisterną 
šliūkšteli kokį kibirą, kitą vandens. Rytojaus dieną vėl kviečia vyrus 
paragauti vyno…

Novosibirsko, vadinamo Sibiro sostine, geležinkelio stotis buvo pati 
didžiausia ir gražiausia. Didelis restoranas, laukiamoji salė, atskirai 
salė užsieniečiams su bufetu ir valgykla, miegamieji, poilsio kamba-
riai… Po aštuonių parų atvažiavom į Maskvą, į kurią sueina visi Rusijos 
keliai. O mudviejų keliai su moldavu čia ir išsiskyrė. Jis pasuko link 
Kišiniovo, aš – link Vilniaus. 

Taksi vairuotojo paprašiau nuvežti į Baltarusijos stotį. Tas apvežęs 
didelį ratą, paleido. Galėjau ir pėsčias nueiti, reikėjo tik pereiti į kitą 
aikštės pusę. Turėjau kelias valandas laiko. Išėjau pasižvalgyti po Mas-
kvą. Aplankyti Leniną nepavyko – mauzoliejus buvo uždarytas, mat 
ruošė vietą Stalinui. Išėjęs iš Raudonosios aikštės, patekau į aštuonių 
juostų gatvę. Iki sankryžos – toli. Nusižiūrėjau, kai praretėjo mašinos, 
ir padrožiau tiesiai. Perėjus keturias juostas, girdžiu švilpuką. Pasidai-
ręs matau: kokių trijų metrų aukštyje prie kampinio sankryžos namo 
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stiklinėje būdelėje tupi milicininkas ir moja, kad grįžčiau. Teko eiti 
kaip pridera, per sankryžą. 

Pažioplinėjęs po miestą, grįžau į stotį. Įlipęs atsiminiau, kad dar 
nieko nevalgęs. Važiuodamas per Baltarusiją, stotyje nusipirkau pyra-
gėlį su mėsa ir raugintą agurką, kuris buvo perrūgęs, todėl išmečiau pro 
vagono langą. Pyragėlį suvalgiau. Tai buvo mano visos dienos maistas.

Kai atvažiavau į Kybartus, miestas skendėjo tamsoje, buvo naktis. 
Tik vienas malūnas skleidė šiokią tokią šviesą, nes ten buvo dirbama 
pamainomis ištisą parą. Aš suabejojau, ar tikrai einu teisingai: kelias 
buvo jau ne grindinys, o asfaltuota gatvė. Apie pusę keturių ryto pasie-
kiau Virbalį. Žinoma, namuose tokiu laiku niekas manęs nelaukė, teko 
žadinti.

Ryte pabudino garsiakalbis, pakabintas ant elektros stulpo netoli 
namų. Tą radijo tašką virbaliečiai vadino „černiauskiene“ (ta moteris 
buvo didelė pletkininkė). Radijo taškas veikdavo nuo 6 val. ryto iki 12 
val. nakties. O užbaigdavo programą visada Tarybų Sąjungos himnu. 
Per rytines žinias girdėjau kaip radijas skelbė, kad Berija buvo liaudies 
priešas ir išdavikas. Chruščiovui atėjus į valdžią, jis paskubom buvo 
nuteistas ir sušaudytas. 

Mano visi draugai, kurie nesimokė aukštosiose, taip pat tarnavo 
armijoje. Susirinko brolio draugai, kaimynai ir kelios draugės, mano 
simpatija Genė ir jos draugė Ona. Jos abi dirbo agronomėmis MTS-e. 
Atėjo Gedas Sasnauskas, Stasys Pultinevičius, Algis uknevičius ir Po-
vilas Mitliauskas. Visi atšventėm mano laikinas sugrįžtuves. Paskui pa-
lydėjau merginas ir likau pas savo draugę. Kitą dieną nuėjau aplankyti 
pažįstamus. Abu Ciprisevičių sūnūs – Algis ir Vitas irgi tarnavo armi-
joje; Algis – Vladivostoke, o Vitas – uzbekijoje, Samarkande.

TARNyBA TęSIASI

Dienos greitai bėgo. Reikėjo ruoštis atgal į dalinį. Vakariniam trau-
kiniui bilieto negavau, išvykau naktį ir pavėlavau grįžti aštuonias va-
landas. Mano draugas moldavas jau buvo grįžęs iš vakaro. Kai įėjau į 
kareivines, buvo privežta naujokų, visi ruošėsi užsiėmimams. 
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Važiuodamas atgal, traukiny susipažinau su kitais kareiviais ir kari-
ninkais, taip pat vykstančiais į dalinius. Krito į akis vienas leitenantas, 
vis vaikščiojantis po vagoną su buteliu ir siūlantis išgerti. Taip kelias 
dienas jis ir švailiojo, paskui jau vienas gėrė arba miegojo. Apžėlė barz-
da, kitiems karininkams dėl jo nesmagu, tai tempė jį į tualetą apskusti. 
Klausiu, kas jam pasidarė, kad taip greitai girtuokliu virto? Sužinojau, 
kad jis važiuoja į Kurilų salas ir dėl to paskyrimo labai nelaimingas. 

Traukiny buvo daug kareivių, vykstančių atostogų iš vakarinių ra-
jonų į Sibirą. Buvo tokia tvarka įvesta: kuris ruošiasi išlipti – organizuo-
ja išleistuves. Kol turėdavo pinigų, viskas vykdavo sklandžiai, kai pi-
nigai baigdavosi, pardavinėdavo drabužius, asmeninius daiktus. Ypač 
paklausi prekė buvo jūreiviški marškinėliai.

Po vagonus degtinę ir užkandą nešiodavo pagyvenę moteriškės iš 
vagono restorano ir pardavinėdavo brangesne kaina. Vidurio Sibire 
ties Novosibirsku sutikom Naujuosius metus. O man sukako dvidešimt 
vieneri. Keturiese suruošėm Naujų metų sutikimą ir kartu atšventėm 
mano gimtadienį. Kita pusė kelio praėjo be nuotykių. Iš C. Docano į 
pulką parėjau pėsčias. 

Ir vėl tęsėsi nuobodžios kareiviškos dienos. Pravedinėjau po pen-
kias pamokas kasdieną, kitas vedė skyrininkai ir būrio vadas. Laisvo 
laiko buvo į valias. Rašiau laiškus į namus ir savo simpatijai. Bet pava-
sarį ji liovėsi man rašiusi, nes, kaip dažnai ir būdavo, jau draugavo su 
kitu, kuris tik ką buvo grįžęs iš armijos. Rašiau draugams, tarnaujan-
tiems kitur, nes žinojau, kad kareiviui laiškai buvo vienintelis malonu-
mas tarnyboje.

Dar pusmetį buvau būrio vado padėjėju. Vėliau, išformavus vidaus 
dalinius (Berijos kariuomenę), mūsų pulkas padvigubėjo. Kareivinėse 
pastatė dviaukštes lovas. Technikos irgi padvigubėjo, ir pulkas buvo 
pavadintas artilerijos vardu. O tada jau prasidėjo betvarkė. Berijos ka-
riuomenė buvo išpaikinta, nesilaikė drausmės nei tvarkos, gerdavo ir 
rūkydavo kareivinėse. Gulintiems viršuje, nuolat trūkdavo oro… 

Vėliau mane perkėlė skyrininku į žvalgų būrį ir mano specialybė 
keitėsi iš esmės. Per mokymus reikėjo atlikti žvalgybines užduotis, po-
ligone naktimis imituoti sprogimus, išžvalgyti teritoriją, pažymėti vis-
ką kariniuose žemėlapiuose ir t. t. 
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Pradėjom ruoštis armijos mokymams. čia jau buvo kiti masteliai, 
dalyvavo visi armijos daliniai: pėstininkai, artilerija, tankistai, pagalbi-
niai daliniai. Visi vykom į didžiulį poligoną. Liko tik saugantys paliktą 
karinį turtą. Vėl per vandens kliūtis, su technika ir geležinkeliu…

Mes, žvalgų būrys, važiavom mašina Gaz-AA, prikrauta optinių 
prietaisų. Paskui mus važiavo vikšrinis šarvuotis. Kariuomenėje taip 
yra, kad vairuotojas tik vairuoja, o šalia sėdintis karininkas koman-
duoja kur sukti, kur sustoti. Kartą karininkas staiga davė komandą 
stabdyti mašiną, o šarvuotis nesilaikęs saugaus atstumo, vos nesitren-
kė į mūsų mašiną. Mes perspėjom šarvuotį, bet tas nekreipė dėmesio 
ir po kokio puskilometrio gavom smūgį į kairį šoną. Mašina apsisuko 
skersai, bet vairuotojas sugebėjo išlaviruoti, tad mašina neapvirto. O 
nedaug trūko, kad įvyktų nelaimė. Armijoje visko atsitinka.

Nuvažiavę į pirmas fronto linijas, ėmėm stebėti „priešo“ liniją. 
Gavom įsakymą paskirti reguliuotoją karinių dalinių judėjimui. Pa-
skyrė mane. Pervažiavus vandens kliūtis, reikėjo dalinius nukreipti 
trimis kryptimis: pėstininkai – tiesiai, artilerija – į dešinę, tankai – į 
kairę. Atsistojau sankryžoje su vėliavėle rankoje. Su paskutine mašina 
turėjau atvažiuoti į pirmas linijas. Visi išsivažinėjo, likau sankryžoje 
stovėti vienas. Pradėjo snyguriuoti, greitai vėžių nebuvo galima įžiū-
rėti. Aplink – beribė stepė. Ėmė temti. Staiga pastebėjau sunkvežimio 
šviesas. Vairuotojas paklausė, kur jam važiuoti, o aš klausiu jo – ar jie 
paskutiniai. Jie sako, kad jų mašina sugedo, todėl ir liko paskutiniai. 
Įlipau į mašiną, ir važiuojam, kur akys mato. Klajojom iki paryčių, kol 
staiga užuodžiau verdamų makaronų kvapą. Ten link ir pasukom. čia 
lauko virtuvės ruošė pusryčius. Sužinojom kaip rasti dalinį ir ryte bu-
vom vietoje. 

Prasidėjo mokymai. Pirmi į ugnies liniją pajudėjo tankai. Bet kaž-
kas buvo ne taip, turėjo apsisukti, vėl grįžti į startinę liniją, vėl apsi-
sukti. Tai sukėlė tokį dulkių debesį, kad uždengė visą dangų ir dar ke-
turias valandas išskyrus geltoną miglą, nieko nebuvo galima matyti. 
Prasidėjus puolimui, pirmi ėjo tankai, iš paskos – pėstininkai, artilerija 
pramušinėjo praėjimus. Šie manevrai man buvo jau paskutiniai. Grįžę 
valėm techniką ir ruošėm konservacijai. 
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Pradėjom ruoštis demobilizacijai. Lagaminus laikėm sandėliukuo-
se, nuo kurių raktus turėjo staršina (viršila). Kartą nueinu pažiūrėti 
savo daiktų. Atsirakinu lagaminą, o įdomesnių nuotraukų, žiūriu, ir 
nėra. Matomai politvadovo jau buvo tikrinta, nes galiojo tokia taisyklė: 
jei nuotrauka daryta ne nurodytoje vietoje, tai ji jau laikoma slapta. Ga-
lima buvo fotografuotis tik Lenino kambaryje, lauke prie įėjimo arba 
prie sienos. Ir jokiu būdu ne prie karinės technikos ar objektų.

Pinigus laikyti lagaminuose irgi buvo nesaugu. Aš pinigus laikiau 
po karinės knygutės aplanku, palaidinės kišenėje. Kartą vienas kur-
santas paprašė paskolinti pinigų. Aš, nieko bloga nepagalvodamas, 
išėmiau dalį pinigų iš aplanko ir jam padaviau. Naktį palaidinė kaip 
visada buvo padėta gale lovos ant kėdės. Kurį laiką pinigų neprisireikė 
ir aš jų netikrinau. Pasigedau tik po kelių savaičių. Aplankas buvo tuš-
čias. Negalėjau tiesiogiai jo apkaltinti, galėjo ir kas kitas mano slėptuvę 
pastebėti. Bet manau, kad tai jo darbas, nes skolą man greitai grąžino. 
Slėptuvę teko keisti. 

dEMOBILIzAcIjA 

Atėjo 1954 metų ruduo, o kartu ir demobilizacija. Pirmus paleido 
tuos, kurie gyveno Tarybų Sąjungos šiaurėje. Jie į namus grįždavo bar-
žomis, kol upės būdavo dar neužšalę. Paskui eilė buvo Vidurinei Azi-
jai, o galiausia – vakariečiams. Lapkričio pabaigoj buvo suformuotas 
ešelonas iš prekinių vagonų. Vėl visus suvežė į tą patį punktą, iš kur 
buvom išskirstyti, kai atvykom. ešelonas vyko į Minską. Iš ten jau ke-
leiviniais traukiniais visus išvežiojo po respublikas – Pabaltijo, ukrai-
ną, Moldaviją. 

Punkte visus kratė, tikrino ar neturim pavogtų ginklų. Naktį sodi-
no į vagonus ir išvežė. Grįždamas po atostogų, aš buvau atsivežęs dar 
vienus marškinius, kuriuos pulke po skalbimo užantspaudavo ir jie jau 
buvo kaip valdiški. Todėl tikrinimo metu rado kaip ir apsivogusį, su 
dvejais marškiniais. Mane pasiliko, davė palydovą leitenantą ir kelei-
viniu traukiniu pasiuntė atgal į dalinį. Atvažiavom iki Olovenos. Aš 
pakviečiau leitenantą į koldūninę, užsakiau po šimtą gramų spirito. Jis 
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dar atsikalbinėjo, kad bus per daug. Sakau, nebus, kareiviai geria po pil-
ną stiklinę. Paskui atsisveikinom, palinkėjau sėkmės tarnyboje, o pats 
sėdau į mašiną ir nuvažiavau į C. Docaną. 

Atraportavau, kad dėl tam tikrų priežasčių esu grąžintas į dalinį. 
Štabo viršininkas liepė eiti į kareivines. Visi nustebo, ko aš grįžau. Lova 
pernakvoti atsirado, bet iš sąrašų jau buvau išbrauktas. Ryte prisista-
čiau į štabą. Štabo viršininkas įteikė slaptą laišką su antspaudu ir liepė 
nuvežti į divizijos slaptą dalinį. Buvo skirta para laiko. O pats nuo savęs 
pridėjo konservų dėžutę. Važiavau anksti ryte, todėl traukiny užsnū-
dau. Kada traukinys sustojo – nejaučiau, tik kai išvykdamas trukte-
lėjo – pabudau. Pasileidau durų link. Palydovė dar stovėjo tarp durų. 
Aš ją patraukiau nuo durų ir šokau iš vagono. Penkis sykius persiritau, 
palydovė stebėjo, ar dar atsikelsiu. Bet nušokau sėkmingai. Gerai, kad 
traukinys jau buvo pravažiavęs pro iešmus. Laišką pridaviau, man pasi-
rašė pažymoje, ir grįžau į stotį. 

Grįžti atgal nutariau prekiniu traukiniu. Kai traukinys atvažiavo, 
žiūriu, kad visi vagonai uždaryti. Teko kartu su traukinio palydovu va-
žiuoti ant stabdžių aikštelės. Apie pietus buvau pulke, nustebindamas 
viršininką, kad taip greitai grįžau. Atidaviau pažymą, ir štabo viršinin-
kas antrą kartą išleido mane į tėvynę. Vakare atėjo būrio vadas ir atnešė 
man savo seną milinę. Dogajevas (su kuriuo kartu šaudėme), nusivil-
kęs atidavė savo naują palaidinę, sakydamas; „vilkis, aš dar užtarnau-
siu kitą“. Vakare užsuko ir štabo viršininkas. Pastebėjęs mane su nauja 
palaidine, sako: „ar tu vėl vaidini?“ Aš atsakiau, kad traukiny niekas 
netikrins. Atsisveikinau su visais ir naktį išvykau. 

gRĮžTU NAMO

Po armijos prasidėjo mano ilgalaikės atostogos, trukusios dešimt 
metų. Vėliau vėl teko ne kartą „kariauti“ Kaliningrado srityje vadina-
muose apmokymuose.

Traukiniai į didmiesčius visada atvykdavo prieš pietus, o išvykda-
vo pavakare. čitoje vakare nuėjau į restoraną. Prie stalo prisėdo kaž-
koks tipas ir ėmė klausinėti iš kur esu ir kur keliauju. Ar nenorėčiau 
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keliauti į didžiąsias komunizmo statybas. Atseit galėsiu įsigyti speci-
alybę, mat Lietuva – nusigyvenusių kolūkių kraštas, ten nėra darbo, 
nėra gamyklų, naudingų iškasenų ir t. t. Jis pasiūlė pasirašyti sutartį 
dvejiems metams. Duoda tūkstantį rublių be paskolos ir bilietą, o pakol 
kas gali važiuoti atostogų į Lietuvą. Aš pasakiau, kad važiuosiu į Lietu-
vą kelti kolūkių, pasistengsiu, kad jie prabagotėtų. O jei paėmęs pinigus 
negrįščiau, kaip tu mane surastum? Jis sako: surasčiau tave bet kurioje 
Sąjungos vietoje. Tada jam pasakiau: „kad nereiktų tau vargti, sutarties 
nepasirašysiu“. Nuėjau į kasą, komposteravau bilietą, bet agentas iš pa-
skos dar vis sekiojo, siūlydamas ir kitus variantus, kol įlipau į traukinį 
ir jis pajudėjo…

Patalynės neėmiau, nes už ją būtų reikėję mokėti 10 rublių. Įsitai-
siau ant gultų, kur išvedžioti apšildymo vamzdžiai. Pasiklojau vatinu-
ką, čemodanas (lagaminas) – po galva, milinė – užsiklot. Ir miegu sau 
kaip Dievo ausy. Valgyt eidavau arba į restoraną, arba ką nors nusipirk-
davau, kai traukinys sustodavo stotyse. Visi keleiviai buvo sibiriečiai. 
Kurį beužkalbinsi – pajunta, kad su akcentu kalbi, klausia- iš kur ? Kai 
pasakau, kad iš Lietuvos, tik patrauko pečiais ir eina sau. Jau geriau 
buvo sakyti, kad esi latvis. Kažkodėl Latviją žinojo visoj Sąjungoj, o 
Lietuvos – ne. Turbūt iš kino filmų, kur raudonieji latvių šauliai sau-
gojo Leniną…

Taip ramiai, be nuotykių pasiekiau Maskvą. Dar kartą nuėjau pa-
sivaikščioti miesto gatvėmis, į Raudonąją aikštę, bet mauzoliejus ir šį 
kartą buvo uždarytas, ir su didžiuoju vadu taip ir nepasimačiau. Susira-
dęs universalinę parduotuvę, nusipirkau laikrodį „Pabieda“, nes mano 
šveicariškas buvo sugedęs. Kol apėjau parduotuvę ir susiradau išėjimą 
į kitą pusę, sutemo. Vaizdas pasikeitęs, ir aš vėl pasiklydau. Praeivis 
patarė eiti į metro (iš tolo matėsi pastatas su raide „M“). Pravažiavau 
metro tris stoteles, taip toli buvau nublūdinęs nuo Bielaruskij vogzal. 
Po paros buvau namuose. 

Pora mėnesių atostogavau. Padėjau tėvui apdirbti namų darbus. 
Brolis jau buvo armijoje. Jo nemačiau dar tris metus. Komisariate „pa-
statė ant įskaitos“ ir davė karinį bilietą. Grįžęs turėjau vėl prisiregis-
truoti. Milicija Vilkavišky buvo ten, kur dabar poliklinika. Sekretorė 
įrašė namų knygoje, sumokėjau tris rublius ir – laisvas. Išėjusį užkalbi-
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no Juozas Antanaitis, su kuriuo kartu tarnavom kariuomenėje. Jis grįžo 
ešelonu, taigi dešimčia dienų vėliau. Tada jis jau ruošėsi dirbti milicijoje 
vairuotoju, vėliau tapo milicijos viršininku.

Mums besikalbant, išbėga sekretorė ir užsipuola mane, kad ne-
sumokėjau už registraciją. Iš namų buvau pasiėmęs penkis rublius. 
Apieškojau visas kišenes, bet radau tik du rublius. Aš jai aiškinu, kad 
sumokėjau, ir ji pinigus įsidėjo į stalčių. Siūlau eiti paieškoti, o ji siūlo 
eiti pas milicijos viršininką. Pagalvojau, kad dėl trijų rublių neverta eiti 
aiškintis. Pasiskolinau pas draugą rublį ir sumokėjau dar kartą. Tik grį-
žęs į bendruomeninį gyvenimą, susidūriau su nesąžininga darbuotoja. 
Sibire per tris metus tokių nuotykių nepasitaikė. 

PIRMA dARBOVIETė

Su Eismontais gyvenom viename kieme (dabar Vilniaus 20). Jų du-
kra nijolė dirbo miesto bibliotekoje. Bibliotekos vedėja dirbo aldona 
Mykolaitytė. Kaimynė pakvietė ateiti į biblioteką, kuri rengėsi statyti 
veikalą – pasaką „Pelenė“. Jiems trūko vieno artisto dvariškio rolei. 

Vakare susirinkom visi penkiolika atlikėjų, pradėjom repetuoti. 
Repeticijos vyko tris kartus per savaitę. Dirbom mėnesį. Be to, reikėjo 
patiems pasidaryti daugybę dekoracijų, pasisiūti rūbus. Man cilindrą, 
moterims sukneles, išpuoštas popierinėmis gėlėmis ir kaspinais siu-
vo eismontų šeimyna; jie visi buvo „prie meno“. Scenos dekoracijoms 
nupirko tapetų. Po mėnesio spektaklis buvo parodytas Virbalio žiūro-
vams, kurių susirinko pilna salė. Buvo surinkta nemažai pinigų. Nuta-
rėm surengti banketą. 

Maistu pasirūpino merginos. O mudu su V. danilevičium priža-
dėjom pasirūpinti gėrimais. Aišku, kad racione buvo vienas pavadini-
mas – naminukė. Danilevičius turėjo giminaitį, gyvenusį netoli Rudžių 
giraitės. Dviračiais numynėm pas jį su dešimties litrų kanistru. Gimi-
naitis kaip patikėtinis nuvedė į sodybą miške, Išlandžių kaime. Ten pre-
kę ir įsigijom. Aš už savo pinigus dar nusipirkau tris pusbonkius dėl 
savęs. 
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Dar nebuvom pasiekę plento, kai pradėjo smarkiai snigti. Važiuoti 
buvo neįmanoma, teko dviračius vestis. už Vilkaviškio savivarčiai sun-
kvežimiai iš Kaupiškių vežė žvyrą. Vienas vairuotojas sustojo pavežti. 
Aš su dviračiais įlipau į priekabą. Kad nepastebėtų kelių inspekcija, va-
žiavau gulėdamas.

Kanistrą nunešėm pas Eismontus. Šeimininkas paragavęs įvertino 
kokybę. Ten pat ir vyko balius. Samanę atskiedėm limonadu ir gavo-
si neblogas gėrimas. Po savaitės su savo veikalu jau gostroliavome po 
kaimus. 

Buvo žiema. Traktorininkams už darbą atskaitinėjo grūdais. Kol 
buvau armijoj, brolis jau buvo kažkiek uždirbęs. Reikėjo važiuoti atsi-
imti. Tada apskaita kolūkiuose buvo labai sujaukta. Iš MTS-o reikėdavo 
pasiimti pažymą apie uždarbį, o ten tų dokumentų begalė. Reikia iš-
rinkti kokius darbus dirbo ir kiek uždirbo. Sekretorė atnešė visą pun-
dą dokumentų ir liepė išsirinkti. Mane nuvedė į klubą – skaityklą, kur 
buvo didelis stalas, tikęs tokiam darbui. 

Išsikalbėjus su sekretore, sužinojau, kad yra laisvas etatas skaity-
kloje. Ji man pasiūlė ateiti dirbti. Kartu nuėjom pas partsekretorių Kau-
rygą. Šis mane apklausinėjo. Išgirdęs, kad neseniai grįžęs iš armijos, 
tuo pačiu pasiūlė būti ir komjaunimo sekretoriumi. Sutikau. Aptarėm 
kokios bus mano pareigos. Nunešiau pareiškimą į kultūros skyrių ir 
pradėjau kultūrščiko darbą. Reikėjo dirbti šešias dienas savaitėje, poil-
sio diena buvo pirmadienis. 

Mano pareigos buvo tokios: kasdien iš pašto pasiimti koresponden-
ciją, vieną laikraštį iškabinti kiemo stende, kitus – išdėlioti skaitykloje 
ant stalo. O taip pat turėjau rinkti komjaunuolių nario mokestį, praves-
ti susirinkimus ne tik Virbaly, bet ir šefuojamame K. Giedrio kolūkyje 
Karklupėnuose, kuriame viso labo buvo du komjaunuoliai – kolūkio 
pirmininkas ir agronomė. Pavasarį ir rudenį kaimuose keliai būdavo 
neišbrendami. Bet parnešti susirinkimo protokolą su parašais – būtina. 
Trečiuoju partsekretoriumi MTS zonai tuo metu buvo ivanas Parfio-
novas, (vėliau J.Janonio kolūkio pirmininkas), o Kauryga – partsekreto-
rius MTS-e. 

Kartą į skaityklą ateina Kauryga ir atsineša žurnalą „Krokodilas“. 
Siūlo leisti satyrinį žurnalą pavadinimu „Krokodilas eina per MTS-ą“. 
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Aptarėm formatą, temas. Kieme tuoj atsirado dar vienas stendas su sti-
klinėmis durelėmis; nupiešiau vinjetę – krokodilas su šakėmis…Žur-
nalas turėjo tris skiltis. pirmoji – vedamasis, antroji – pirmūnai, tre-
čioji – blogiečiai. Medžiagos duodavo ir jis pats, brigadų vadovai ir kiti. 

Kartą Kauryga užsiminė, kad reiktų organizuoti meno saviveiklą. 
Pasikviečiau į skaityklą beną žibą, tuo metu dirbusį atsarginių detalių 
sandėlininku ir direktoriaus sekretorę aldoną uknevičiūtę. Aptarėm 
saviveiklos reikalus, kokį veikalą būtų galima pastatyti. Nutarėm, kad 
reiktų pabandyti A. Keturakio „Amerika pirtyje“. Aldona pažadėjo 
paieškoti artisčių merginų, o Benas – vyrų. Scenarijų gavau kultūros 
skyriuje. Vieną vakarą susirinkom visi į skaityklą ir pradėjom repetuo-
ti. Išrašiau per vakarą visiems roles, kad galėtų namuose pasimokyti 
tekstus. Sufleriu sutiko būti baziliauskienė. Ji sugebėjo paruošti ir kos-
tiumus atlikėjams, panašius į vilkėtus 19a. pradžioje. Grimuotoju buvo 
miesto vykdomojo komiteto pirmininkas albinas geležiūnas.

Patys gaminomės ir dekoracijas. Iš medžio atraižų sukaliau rėmus, 
aptraukiau vyniojamu popieriumi (parduotuvėse į jį vyniodavo mais-
to prekes). Paskui du vakarus su Benu paišėm ant jų dekoracijas. Dar 
reikėjo pasirūpinti bilietais. Vieną knygutę, už kurią reikėjo atsiskai-
tyti grynais, gavom kultūros skyriuje. Iš to buvo aišku, kad jokioms 
išlaidoms neišdegs sukombinuoti. Dauguma artistų sutikdavo vaidinti 
ne tiek iš pašaukimo ar malonumo, o kad gautų išgerti. Todėl reikėjo 
ir tuo pasirūpinti. Bibliotekos vedėja Aldona Mykolaitytė man atidavė 
pradėtą savadarbę bilietų knygelę, už kurią sakė atsiskaityti nereikės. 
Miesto pirmininkas dėl atsargos dar savo antspaudu užantspaudavo, 
kur reikėjo įrašyti ranka: „bilietas ir kontramarkė“. 

Po mėnesio darbo, susirenkam generalinei repeticijai. Vienas artis-
tas- kaip dažnai būdavo- pasirodė per daug truktelėjęs ir atbulom „iš-
ėjo“ kiaurai sieną. Kitai dekoracijai paruošti laiko jau nebuvo. Rytojaus 
dieną jau turėjom vaidinti žiūrovams. Sumąstėm, kad reikia suplyšusį 
tapetą suklijuoti laikraščiais iš kitos pusės. Beliko susitarti su muzikan-
tais. Virbalyje buvo garsi uršės kapela, o akordeonistą reikėjo surasti 
iš kaimo, nes virbaliečiai šioje srityje buvo nepatikimi. Suradau tokį 
Linertą. Virbalyje spektaklis praėjo gerai, salė – pilna žiūrovų. Kelis 
kartus dar su juo buvom išvykę į kolūkius. užsidirbom pinigų, nupir-
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kau maišų, iš kurių padarėm pakabinamas dekoracijas, kurios mums 
tada atrodė labai tinkamos. 

Po kiek laiko pastatėm Žemaitės „Marti“. Spektaklis turėjo dar di-
desnį pasisekimą. Išskyrus vieną nutikimą… Nuvažiavom į šefuojamą 
K. Giedrio kolūkį Karklupėnuose. Mokykloje, matom, per ankšta. Tai 
sutarėm su kolūkio pirmininku, kad vaidinimą rodysim grūdų sandė-
lyje. Tuo laiku jis buvo tuščias. Iš storų lentų sukalėm „ožiukus“, ant 
kurių suklojom lentas – sceną, bet nepasivarginom jų prikalti, kad pas-
kui būtų lengviau išardyti. Nulipimui padarėm laiptelius. 

Pradėjom vaidinimą. Žiūriu, kad trūksta vieno artisto, o jam jau 
kaip tik reikia eiti į sceną. Kai pamačiau ant kojų vos nepastovintį, 
greitai sumečiau, kad reikia prakišti laisvą muzikantą. Sufleris turėjo 
išgelbėti padėtį. Bet muzikantas, matyt pasimetęs, nesiklausė ar negir-
dėjo sufleruojamo teksto ir vaidino kažką savaip. Pasičiupo nuo stalo 
kriaukšlį duonos, susigrūdo į burną, kažką gromuliuoja, salė leipsta iš 
juoko, o dėl to jis tuo labiau negirdi suflerio. Paskui, nesugalvodamas 
ką sakyti, bėga nuo scenos, bet ne laipteliais, o kita puse, užmina ant 
lentų galų ir jos kyla į viršų. Salė raitosi iš juoko. Aš nesumetu ką daryti, 
pribėgu prie suflerio ir liepiu šiek tiek teksto praleisti. Įleidžiu kitus ar-
tistus, salė išsijuokus nutyla, ir vaidinimas tęsiasi…Vaidinimas visiems 
patiko, artistai – tuo labiau. Pirmininkas iškėlė puotą su samane ir bi-
donu naminio alaus.

Kai vaidindavom namuose, degtinę pirkdavom kioskelyje prie 
kontoros. Ten prekiavo j. kavaliūnas, Petrutės judickaitės vyras. Dėl 
mūsų jis atrakindavo kioskelį pasibaigus vadinimui; ten pat mes ap-
sirūpindavome ir užkanda. Baliuje dalyvaudavo ir MTS-o direktorius 
Jarmuševičius, vėliau paskirtas pirmuoju partsekretoriumi. O į jo vietą 
atėjo toks Janiūnas. Kartais pabaliavoti eidavom pas Kavaliūnus Vait-
kaus gatvėje. Vėliau kioską panaikino. Įsteigė parduotuvę Kučinskienės 
name. Pardavėja dirbo Kružikaitė. Šokiai vykdavo bendrabutyje, o par-
duotuvėje buvo galima apsiprekinti ir vidurnaktį. 

Be šių dviejų spektaklių dar statėm J. Grušo „Paukščiai skrajūnai“ 
ir J. Marcinkevičiaus „Septynios oškenos“. Paskui susipykau su rajono 
komjaunimo sekretore dėl vieno traktoristo charakteristikos. Vincas 
kazakevičius girtas apvertė ir smarkiai aplamdė kombainą. Grėsė ka-
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lėjimas. Reikėjo teismui pristatyti charakteristiką. Jo motina atėjo pas 
mane į namus ir prašė, kad parašyčiau apie jį teigiamai. Aš taip ir pada-
riau. Charakteristiką turėjo tvirtinti rajono komitete. Sekretorė atlėkus 
apšaukė, kad dengiu chuliganus ir girtuoklius. Ir charakteristiką liepė 
perrašyti. Aš nesutikau. Susibarėm. Man nepatiko, kad kiekvienas mo-
kindavo, kaip dirbti ar meluoti, kad būtum geras darbuotojas. Charak-
teristiką perrašė ji pati. 

Rudenį iš armijos grįžo mano draugai (33-čių m. gimimo). Susi-
rinkę aptarėm, ką kuris veiksim, kur eisim dirbti. Vieni sakė, kad juo-
do darbo nedirbs ir stos neakivaizdžiai mokytis, bus valdininkais ar 
tarnautojais. Mudu su Valium Didžiūnaičiu nusprendėm mokytis me-
chanizacijos. MTS-e kaip tik buvo gauta paraiška pasiųsti du žmones į 
Panevėžio vandens ūkio mechanizacijos mokyklą pusei metų į ekska-
vatorininkų kursus. 

Aš atsiskaičiau už kultūros darbą, nunešiau per tuos metus už-
dirbtus 50 rublių ir krūvą parduotuvių kvitų, kurie buvo tvirtinti tik 
parašais. Buhalterė liepė tuos popierius nunešti į kooperatyvą, kad pa-
tvirtintų antspaudu. Bet aš jau neturėjau laiko, tai taip ir palikau. O už 
tuos 50 rublių buhalterė padėkojo, sakė, kad už juos susitaisys krosnį 
ir žiemą šiltai gyvens. Atsiskaičiau ir su komjaunimu, išsiregistravau ir 
pusei metų išvykau į Panevėžį. 

2008 m.
(Tekstą atspausdino ir suredagavo D. Stankūnienė)



K it ų v i rba l ieč ių  at s i m i n i ma i

131

kITų VIRBALIEčIų ATSIMINIMAI

ALgIMANTAS SAVIckAS 
 

g. 1934 m., Virbalyje 

Gyvenau Laisvės gatvėje. Ir dabar gatvės pavadinimas nepasikeitęs. 
Tėvų namas buvo toje vietoje, kur dabar gyvena Paparčiai.

Per karą nebuvom išvykę iš Lietuvos, tik evakavomės į Žemaitiją. 
Vokiečiai liepė susiruošt per 2 valandas, jei ne – sakė sušaudys. Atsi-
menu 1944 liepą. Javai dar buvo neužaugę . Mes, dvi šeimos – mūsų ir 
Borkertų (Borkertas – motinos brolis) buvom apsistoję Žemaičių Nau-
miestyje pas ūkininką kluone. Žemaičių duonkepiai pečiai iš molio bū-
davo statomi lauke. Ten išbuvom iki rugsėjo mėnesio, kol atėjo frontas. 

užėjus frontui, turėjom trauktis tolyn link Vokietijos. Su mumis 
keliavo ir kaimynai Petrušaičiai, religingi,savotiški, bet geri žmonės. Su 
jais reikėjo pasisveikinti katalikiškai – garbė Jėzui Kristui – kitokio pa-
sisveikinimo nepripažino. 

Grįžę iš Žemaitijos, buvom apsistoję Vaičlaukyje – motinos tėviš-
kėje. Vėliau, kai užėjo rusai, vėl reikėjo evakuotis, vėl buvom dar kartą 
apsistoję Vaičlaukyje. 

Kai grįžom, Savickynė buvo sudegus. Iš jos buvo likęs tik nesu-
griautas duonkepis pečius. Dar išliko sveikas tvartas. Apsigyvenom 
kaimynystėje Šamatauskynėje (dabar ten gyvena A.Masaitienė). Mes, 
vaikai, dienomis eidavom per Virbalį rinkdami visokią atlikusią man-
tą, geresnius daiktus, baldus, viską tempdavom, taip bandydami susi-
kurti naujus namus. 

Ten gyvenom kelis metus su senukais Šamatauskais. Buvo labai geri 
žmonės. Jie gyveno pietiniame namo gale, mes – šiauriniame. Dar su 
mumis gyveno iš Žemaitijos kartu grįžusios dvi davatkėlės. 

Atsimenu, netoli Šamatauskynės stovėjo rusų patranka. Tokių 
mieste per karą buvo kelios. 
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Draugai buvo kaimynų Kisieliauskų (gyveno S.Nėries gatvėj) ir Sas-
nauskų vaikai – Gedas, Vitas, Kostas, Jonas ir dvi dukros. Sasnauskai 
prieš karą gyveno dabartinės bažnyčios pastate, antrame aukšte. Tada 
tai buvo bažnyčios prieglaudos pastatas. Sasnauskas dirbo bažnyčios 
ūkvedžiu. už Vigainių buvo bažnyčios žemės, kurias jis taip pat prižiū-
rėjo. Kunigai tada laikė ir karvių ir kiaulių. Gyvulius prižiūrėjo sam-
domi žmonės. 

Atsimenu, Sasnauskas mus su Gedu – vienu iš jaunesnių Sasnausko 
vaikų – vežimu su srutų bačka veždavosi į bažnyčios laukus. Dar atsi-
menu, Sasnauskas gamindavo papuošalus, žiedus iš sidabrinių penkli-
čių monetų. Kas atlikdavo nuo pagaminto žiedo, pasiimdavo sau kaip 
atlygį už darbą. 

Bažnyčioje buvo, jei gerai atsimenu, septyni varpai. Varpais taip pat 
skambindavo Sasnauskas. Mes su vaikais traukydami virves, įsūpuoda-
vom varpus ir paeiliui kildavom ir leisdavomės jomis aukštyn – žemyn. 
Man su Gedu jis leisdavo pripūsti ir vargonų dumples. Kartais tyčia pri-
pūsdavom perdaug oro, tada vargonininkui neidavo groti, tas mus vai-
kydavo, vydavo žemyn. Bėgdavom pas Sasnauskus. Taip išdykaudavom. 

Virbalio bažnyčia (iki karo špitolė)  
(nuotrauka iš Virbalio bibliotekos archyvo)
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Kunigai gyveno dviaukščiame (dabar trijų aukštų) name prie baž-
nyčios. Kažkada ten gyveno vienuoliai. Prieš karą buvo keli, lyg tai trys 
kunigai. Vieno pavardė Starkus, kitų – neatsimenu. Kaip mes sakyda-
vom – jauniklis kunigas – turėjo kino aparatą. Jei būdavom geri, pri-
eidavom išpažinties, duodavo „bilietą“ kinui. Kinas būdavo apie Jėzaus 
gyvenimą. Kadangi kinas buvo begarsis, kunigas mums paaiškindavo 
kas vyksta. Labai norėdavom kiną žiūrėt, todėl gerindavomės kunigui 
kaip įmanydami, kad tik „išrašytų“ bilietą. Bandydavom ir gudrauti – 
nusipaišydavome bilietą patys, bet visada būdavom demaskuoti, ap-
gauti kunigėlio nepavykdavo. Kiną rodydavo antrame aukšte, ten kur 
jauniklis kunigas ir gyveno. Išpažinties, kiek pamenu, eidavom irgi pas 
jauniklį. Kunigas Vladas Bilius atėjo į Virbalį vėliau, po karo. Kiną ro-
dydavo ir mieste, toks čiurila. Bet aš buvau dar per mažas ten eiti. 

Kadangi gyvenau netoli bažnyčios, tai mano vaikystės atsiminimai 
ir sukasi apie tą vietą. Atsimenu, buvau gal kokių 4 metų, kai įvariau 
tėvams strioko. Dingau ir ilgai manęs visi ieškojo, kol galų gale surado 
miegantį bažnyčios avietyne. 

Nuo bažnyčios, kuri stovėjo prie Kauno gatvės kampo, per visą 
kvartalą iki Vydūno gatvės tęsėsi bažnyčios sodas. Sode buvo kelios alė-
jos, viena – pagrindinė – platesnė, kitos siauresnės. Ten vaikščiodavo 
kunigai, man atrodė – meldėsi. Kairėje pusėje buvo prūdas. Žiemą, kai 
užšaldavo, leisdavo mums vaikams čiuožinėti su rogutėmis. Sodas buvo 
aptvertas tvora. Šalia dar buvo bažnyčios kiemas ir ūkiniai pastatai.

Per kalėdojimus kunigai keliomis padvadomis (vežimais) važiuoda-
vo per žmones mieste ir aplinkiniuose kaimuose, susirinkdami pilnus 
vežimus aukų. Jie eidavo pas ūkininkus į aruodus žiūrėti kiek ko turi, 
patikrindavo ir mėsos išteklius. Iš to atitinkamai susirinkdavo duoklę. 
Paskui kas atlikdavo – lašinius, mėsą, rūkytas karkas duodavo davatkė-
lėm išbazaryti (parduoti) Virbalio turguose. 

Anksčiau mes, vaikai, nieko nežinojom apie bažnyčios požemius. 
Įėjimas į bažnyčią buvo iš vakarų pusės. Kažkur už trijų altorių buvo 
įėjimas į požemius. Per karą, kai vokiečiai bažnyčią susprogdino, pože-
miai buvo užvirtę griuvėsiais. Požemiuose buvo nišos, kur seniau lai-
dodavo vienuolius. Gal ne visus, kažkuo nusipelniusius. Bijodavom ten 
dažnai landžiot. Kol griuvėsiai nebuvo sulyginti, mes, vaikai, kartais 
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lysdavom su fakelais pažiūrėti sutrūnijusių karstų su vienuolių palai-
kais. Griuvėsius išvalė tik apie 1950 metus.

Dabartinės bažnyčios, seniau buvusios špitolės sklepas (rytinė-
je pusėje) buvo pilnas bažnytinių knygų. Vakariniame gale, antrame 
aukšte gyveno Sasnauskai. 

Pastate prie upelio (Maironio – Vilniaus gatvių kampas) antrame 
aukšte buvo restoranas. Apačioje – monopolis – valstybinė parduotuvė. 
Prekiavo degtine ir kitais gėrimais. 

Prisimenu Virbalio turgus. Miesto aikštė būdavo pilna prekybi-
ninkų ir pirkėjų. Karabelninkų palapinės išsirikiuodavo eilėje prie 
bažnyčios tvoros. Didžiausią paklausą turėjusios prekės buvo silkės, 
kringeliai, o mums vaikams akį labiausiai traukė ryškiom spalvotam 
popieriuje suvyniotos ilgos, greitai lūžtančios namų gamybos cukierkos 
(saldainiai). Prekiaudavo ir paprastesnės medžiagos audiniais. Prekiau-
tojai rinkdavosi ne tik iš Virbalio, bet ir iš įvairių kitų Lietuvos vietų. 

Buvau penkerių, kai pasiklydau turguje. Labai buvau išsigandęs toje 
spūstyje atsidūręs vienas. Mane verkiantį priglaudė vienas žydelis, prie 
aikštės turėjęs parduotuvę. Pasodino toje parduotuvėje ant palangės, 
kad matyčiau aikštę, ir liepė belsti į langą, kai pamatysiu savo tėvus. 
Turguje žydai gal ir neprekiaudavo, prekiaudavo savo parduotuvėse. 

Aikštės viduryje, šalia „pliumpos“ (artezinis šulinys) buvo iškastas 
vandens rezervatas. Juo naudojosi gaisrininkai. Nuo „pliumpos“ ėjo ka-
nalas į šiaurę, pro Mitliauskų namą. Vanduo tuneliu nutekėdavo į upe-
lį (Piktupelį), kuris iš rytinės miesto dalies tekėjo pro šiaurinę miesto 
dalį. Šalia Mitliauskų buvo pastatas, kur gyveno vaistininkas Juodelis. 
Jis ten ir gamino vaistus. Vėliau ten buvo ambulatorija.

1940-1941 m. rusai Virbalyje įkūrė darželį. Darželis buvo dabarti-
nės pieninės pastate. Viršuje gyveno daktaras Junevičius. Tėvai mane 
irgi vedė į darželį. Atsimenu sulaužėm žaislus, tampydami prisirišę 
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prie kojų. Tėvai turėjo sumokėti po 5 litus už padarytą žalą. Tada tai 
buvo pinigai, o jų nelabai buvo iš ko sutaupyti. 

Piktupelyje prieš karą veisėsi daugybė žuvų. Mes, vaikai, mėgda-
vom gaudyti su žeberklais lydekas. Žiemą, kai žuvys dūsta po ledu, 
mėgindamos įkvėpti oro, jos iškyla iki pat ledo. Mes tiesiog per ledą 
kaukšteldavom žeberklais jas prisvaigindami ir kol jos neatsigaudavo, 
spėdavom rankom išsitraukti tiesiai iš po ledo.

Kaimynas Degutis gyveno taip pat Laisvės gatvėje (kur dabar gyve-
na Ragutskai). Name aikštės vidury jis turėjo parduotuvę. Ji priklausė 
kooperatyvui. Prekiavo žemės ūkio inventoriaus detalėm, turėjo ir ki-
tokių prekių. Dar turėjo smalinę priešais kapus, tokiam sklepe gamino 
tepalus mašinoms ir traktoriams. Tuo tepalu irgi prekiavo parduotuvė-
je. Degutis puvo poniokas. Jo buvo didelė šeimyna. Vienas sūnus – lyg 
Viktoras – buvo kunigas. Kitas sūnus prie vokiečių buvo šaulys. 

Vokietis oficieras buvo įsižiūrėjęs kaimynę Bronelę Saukaitytę. Ji 
buvo invalidė iš prigimties, viena koja nesveika. Jis norėjo Bronelę vež-
tis į Vokietiją, sakė ten geri daktarai ją išoperuotų ir ji gal pasveiktų. 
Bet tėvai neišleido. Bronelė turėjo brolį Stasį, augintinį. Sako, kad ku-
nigai rado prie bažnyčios, paliktą vos gimusį. Saukaičiai jį įsisūnijo ir 
užaugino. 

Vokiečiai duodavo vaikams išplaut maisto katiliukus, ten prie 
„pliumpos“ ir plaudavom. už vieną išplautą katiliuką gaudavom 5 
pfenigius.

Vokiečių kareiviai eidavo į Vigaines manevruot (pratyboms). Jei 
seržantas būdavo geras, tai leisdavo ir mums eiti greta. Po pratybų Vi-
gainėse prisirinkdavome gilzių ir parsinešdavom namo. 
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Per karą, užėjus vokiečiams, žydus vyrus suvarė į Puniškos dvarą. 
O moterims su vaikais padarė getą Vištyčio gatvėje. Visiems žydams 
buvo užsiūti ant nugarų geltoni lopai. Jiems buvo draudžiama eiti ša-
ligatviais, turėjo eiti bruku (gatvės grindiniu). Prūsai (vokiečiai) sakė, 
kad žydai pusžmogiai ir todėl jiems negalima eit kartu su kitais žmo-
nėmis šaligatviu. Žydes varė dirbti į Pilipausko sodą. Atsimenu, kad 
mūsų šeima duodavo žydėms maisto, dalinosi iš to ką turėjo. Žydus 
surašė ant turgavietės, paskui susodino į vežimus ir išvežė. Sakė veš į 
Šiaudiniškių dvarą dirbti. Bet vežė į Vigaines sušaudyti.

Atsimenu šalia Vigainių griovio buvo užsėtos avižos. Nors prie ar-
timiausių gatvių kampų stovėjo sargyba, mes, vaikai, ne kartą tupėjom 
tose avižose ir matėm kaip vyko šaudymai. Šaudė visą vasarą. Vežė ir 
vežė mašinom. Ir ne tik žydus: rusų karo belaisvius, komunistus, kas 
dirbo prie rusų valdžios, milicijoj ir panašiai. Ir dabar akyse tas vaizdas 
išlikęs, kai po vienos sekmadienio nakties išžudytų iš aplinkinių vieto-
vių atvežtų atseit komunistų, dieną telkšojo kraujo balos. Šaudė lietu-
viai. Vokiečiai čia nesikišo. Ne vienas matė kaip po žudynių ir užkasus, 
dar kurį laiką žemė siūbavo. Nuo gendančių kūnų sklido baisi smarvė. 
Vežė kalkes ir pylė ant viršaus, ant jų- vėl žemių sluoksnį… Šiaurinėj 
griovio pusėj sušaudyti žydai, kitur – visi kiti. 

užkasti sušaudytų žydų varydavo jaunesnius. Dar kaliniai turėjo 
atlikt tą juodą darbą, juos varydavo ginkluoti kareiviai. Kiti buvo dau-
giausia šauliai. Kai atėjo rusai, susikūrė tarybų valdžia, žydšaudžius 
surinko į lagerius. Kai kurie iš jų slapstėsi. 

Paskui turgaus aikštėje dar prie vokiečių, šalia Maironio 3 namo 
maišais pardavinėjo sušaudytų žydų mantą: patalynę, rūbus. Ilgai, at-
simenu, buvo tokie baraklynai. Kur dėdavo pinigus už parduotas pre-
kes – nežinau. Gal valdžiai atiduodavo?

Po karo pilni laukai buvo ginklų ir sprogmenų. Jau nekalbant, kad 
mieste stovėjo ir kelios patrankos. Mes, vaikai prisirinkdavome tų gin-
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klų, o stribai mus vis „nuginkluodavo“. Buvau radęs ir karabiną. Vo-
kišką štiką ir spyną nuo karabino slėpdavau grūduos. Brolis Albinas 
savo trofėjus slėpė kluone. Atėjus rusų valdžiai, stribai pastoviai eidavo 
daryt kratas. Surado mano vokišką durklą. Karininkas surašė protoko-
lą, ruošėsi teisti. Buvau 13 ar 14 metų. Bet nenuteisė, per jaunas buvau. 
Virbaly tuo metu atsirado toks rusų karininkas Šukšinas, vėliau Ane-
lės Labašauskaitės vyras. Paskui jis nusišovė. Matomai iškniso valdžia 
kažkokią politiką, gal būtų sėdęs į kalėjimą. 

Po aršių lėktuvų kautynių prie Virbalio, kur visą vasarą vyko lėktu-
vų mūšiai, kol rusai pralaužė frontą, pilni laukai buvo misinginių gil-
zių. Šovinių daugiausiai prisirinkdavome apkasuose už malūno, link 
Pilipausko sodo. Pasidedi vieną šovinį skersai, kitą – išilgai, padaužai ir 
ištrauki iš vidaus paraką. 

Prisirinkdavom ir tokių maišų su paraku (naudotų uždegti patran-
kų sviediniams ). Vilkdavom namo ar į slėptuves kiek pakeldavom. Tie 
maišai būdavo iš kažkokios medžiagos panašios į šilką, tai atsimenu, 
kaimynų Kisieliauskų mergaitės siūdavo iš jų staltiesėles. Kisielius (tė-
vas) irgi buvo šaulys. Sužinoję rusai po karo jį išvežė kaip polotinį kali-
nį. Kisieliauskienė liko su 5 ar 6 vaikais.

Kartais, dėl juoko, užpildavom šiek tiek pilkai baltų miltukų kokiai 
šeimininkei prieš užkuriant ugnį. Tai puodai lėkdavo nuo viryklės… 
Mums tai būdavo pramoga. Ne vienas pokario vaikas taip apdegęs, su-
sižeidęs, likęs invalidu ar net žuvęs ir po karo dar daug metų praėjus.

Aš irgi buvau apdegęs veidą, rankas, kojas. Radau parako dėžutę 
namuose, Šamatauskynėje (kažkuris iš šeimininkų giminių buvo me-
džiotojas). Bandžiau padegt…Paskui ilgai šlubavau, gydžiausi pas dak-
tarą Junevičių. Dar ir dabar atsimenu, kaip rėkiantį iš skausmo dak-
taras tepė kažkokiais aliejais. Kai mane apdegusį atvežė, daktaras jau 
buvo susiruošęs išvykti į Vokietiją. Bet pirma dar atliko savo pareigą. 

Taipogi panašių susižalojimų jau prie rusų neišvengė ir brolis Albi-
nas. Jį tėvai su arkliais vežė gydyti į Marijampolės ligoninę. 
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Po karo, pamenu, visus nežiūrint amžiaus, suvedė į vieną klasę. 
Pradžioje susirinko kokia 10 mokinių. Visus kartu vienoje klasėje ir 
mokė. Atsimenu, Virbaly mokytojauti buvo pradėjęs jaunas lietuvių 
karininkas. Neilgai buvo, gal mėnesį. Iš tikrųjų tai jis čia slapstėsi. Bet 
rusai išsiaiškino, areštavo ir išvežė. Tolesnio jo likimo nežinau. 

Pirmas mokyklos direktorius buvo šlubas, pravardžiavom „štū-
liuke“. Pavardės neatsimenu. Direktorius gyveno mokyklos trečiame 
aukšte. Buvo be šeimos. už prasikaltimus nuo direktoriaus gaudavom 
diržų. Paskui jam kerštaudavom: prisipylę parako į konservų dėžutes, 
slėpdavomės Prūskapinių alyvose ir mėtydavom savo „sprogmenis“ į 
„priešą“ kaip per tikrą karą. Savotiškai žaidėm tai, ką buvom tik ką iš-
gyvenę. Direktorius, žinoma, ne tiek iš baimės, kiek suprasdamas pavo-
jų mums patiems – „kapituliuodavo“. Sakydavo: „ Gana, vaikai, baikim 
karus, eikit į klasę“… 

Iki 4 klasės mokino mokytoja Slavinskaitė. Paskui jau – Borkertas 
iš Kauno gatvės. užėjus vokiečiams, mokyklą uždarė ir ten buvo jų ka-
reivinės. O mokykla laikinai buvo įsikūrusi pastate aikštės centre, tam 
gale, kur dabar randasi ambulatorija. 

Priešais pieninę, kitoj plento pusėj buvo žydų škalė (mokykla). Prie 
tos škalės buvo gera aikštė, aptverta aukšta medine tvora. Ten vykdavo 
įvairių komandų krepšinio varžybos. Atvažiuodavo žaisti ir iš Dzūki-
jos. Atsimenu lošė mūsiškiai su zanavykais iš Naumiesčio. Mūsiškiai 
pralošė. Tai kai anie susėdo į dengtą sunkvežimį važiuot namo, mes 
juos palydėjom akmenimis. Pusbrolis Vincas irgi Virbalio komandoje 
žaidė. 

Priešais mokyklą, kitoje kelio pusėje prie plento stovėjo kalėjimas – 
raudonų plytų namas. Savininką pravardžiavo „slieku“ – aukštas, liesas, 
jis vadovavo kalėjimui. Kalėjimas buvo aptvertas tvora. Prie vokiečių 
visą vasarą kalėjime sėdėjo ir pusbrolis Vincas – buvo komjaunuolis. Aš 
su draugais nešdavom jam maisto. Jei budėdavo dvi merginos, tai tik 
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dirsteldavo ir priimdavo, o tas „sliekas“ viską išknisdavo. Cigaretes neš-
davom kaip kontrabandą, pralysdavom per kiemus, ant ilgos lazdos per 
tvorą, kuri buvo arti kalėjimo namo, perduodavom tiesiai per grotuotą 
langutį. Rudenį Vincą išvežė į Pravieniškes. 1940 m., kai rusus išvijo, 
Pravieniškėse buvo vokiečių stovykla. Ten buvo labai žiaurių baltaru-
sių. Vincas buvo gal 17 metų. Su juo kartu buvo stovykloje ir Vitas Sas-
nauskas ir Narkevičiūtė, kuri gyveno virš pašto. Buvo ir daugiau, kitų 
nepamenu. Kai Sasnauskas pabėgo, Vincą tardė, kur jis slapstosi, labai 
mušė, buvo išsukę ranką. Vincas lagery prabuvo iki 1943 m. Paskui 
kalinius išvežė į Vokietiją, iš ten – į Prancūziją. Bet vokiečius tada jau 
vijo, jie bėgo, tai bėgdami visus kalinius šaudė. Vincas su keliais kitais 
sulindo į šiukšlių krūvas ir taip liko gyvi. Kai rusai klausė, kur nori va-
žiuot ar į Ameriką, ar namo, sakė, kad namo. Tai rusai nuvežė į Rusiją 
ir ilgiau nei metus laikė. Paskui grįžo į Lietuvą vieni kaulai ir skūra, 
ir pilni utėlių. Vinco brolis ir sesuo kol grįžo Vincas, gyveno pas mus.

Gale namo aikštės vidury (kur dabar batsiuvys) rusai pastatė tri-
būną ir mitinguodami sakydavo prakalbas. Kartą čiurilos sūnus, pa-
sidaręs kūjokus, atėjo į mitingą. Kelnės iki žemės, kūjokų nematyt. Jį 
atlydėjo visa armija vaikų. Buvo padykęs. Prie rusų jis užlipo ant kirkės 
(evangelikų bažnyčios) ir nupjovė kryžių. Kirkėje rusai rodydavo kiną. 
Rodė čiurilos tėvas. Kinas buvo be garso, tai čiurila pasakodavo kino 
turinį. Kai tik nutildavo, mes, vaikai baubdavom – čiurila aiškyk…

Kai buvom paaugliai, važiuodavom traukiniais į Kauną tabako. Su-
sidarydavo 7-8 paauglių gaujelė ir keliaudavom „biznio reikalais“. Jei 
pavykdavo, parsiveždavom po 100 štukų (vienetų) papirosų ir turgavie-
tėj priešais pumpą pardavinėdavom: „už červoncą 23 (dvatsat tri) papi-
rosai Pajūrys“. Kartais ir patys parūkydavom. Dar „vertėmės“ pardavi-
nėdami obuolius. Obuolių prisirinkdavome Pilipausko sode ir arkliais 
veždavom parduot į Kybartus. Rusai mums juos išpirkdavo. 
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Po karo Virbaly susikūrėsi 3 kolūkiai. Buožiokų (ūkininkų) – Paje-
vonio gatvėje, buvosioje burmistro Navicko sodyboje, kuri vėliau buvo 
vadinama „brigada“. Abiejose Navickynėse buvo brigados- Pajevonio ir 
Smėlio gatvėse. Pirmininkas buvo Smolskis (Sutkaitienės tėvas). Daug 
metų brigadininku dirbo Budrys, Birutės Ližaitienės tėvas. Vidurinis 
kolūkis – dar vadintas morožnykų. Jam vadovavo Lukoševičius, kurio 
namuos gamino morožiną (ledus). Jis buvo toje vietoje, kur dabar La-
bašauskų namai. Trečias – Pliumbaly – proletarų. Pirmininkas buvo 
čižauskas. Jie tvarkė žemes Pliumbaly iki skerdyklos – miesto ribose 
iki Kybartų. Pirmas kolūkis kūrėsi 1948 metų pavasarį. Iš žmonių, kas 
turėjo, atėmė arklius; paršus, avis ir karves – paliko po vieną. 

Kai visi trys kolūkiai susijungė, jiems pirmininkavo Albinas Žibas, 
Beno Žibo tėvas. Po jo atėjo I. Parfionovas. 

Puniškos dvare (savininkai 1944 m pabėgo į užsienį) po karo anks-
čiau už kolūkius – 1946–47 metais susikūrė MTS-ai. Rusai davė tech-
nikos: kelis traktorius. Žmonės juos samdydavo, kol nebuvo kolūkių.

Aš kolūkyje pradėjau dirbti 1950 m. Dirbau prikabinėtoju. Vikš-
riniame traktoriuje sėdi traktoristas, o prikabinėtojas – ant plūgo pa-
darytoje sėdynėje ir jiedu kartu važinėja ir aria. MTS-ai gyvavo iki 
1958 m. 

A. Savickas darbe  
(nuotrauka iš A. Savicko šeimos albumo)
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STANISLOVAS dABRIšIUS 
 

(g. 1921 m.)

Gimiau Ostankino 2-ame kaime, du kilometrai nuo Virbalio, ei-
nant link Alvito. Rytiniu Virbalio kraštu jis ėjo iki Vigainių. Motina 
buvo kaimietė. Patėvis daugiausia dirbdavo pas Virbalio žydus. Turėjau 
brolį Alfonsą ir seserį Viktoriją. Mane užaugino močiutė Marija Dabri-
šienė. Ji leido ir į mokyklą. 

Iki 1930 metų Virbalio mokykloje buvo tik keturi skyriai, juos ir 
baigiau. Vėliau, pastačius raudoną mokyklą, atidarė 5 ir 6 skyrius. Vė-
liau mokiausi batsiuvio amato pas Virbalio batsiuvį Abramavičių. Jo 
namas stovi ir dabar Vytauto gatvėje už upelio. už metų mokslą mo-
čiutė batsiuviui mokėdavo po 50 litų. Mokiausi iki 13 su puse metų. Kai 
buvo 14-ka, mirė močiutė. Likau be paramos ir lėšų. Motina negalė-
jo padėti, pati sunkiai gyveno. Abramavičius metė batsiuvystę, išvyko 
dirbti prie geležinkelio į Kauną. Man teko ieškotis darbo kitur. Gedi-
mino gatvėje, mediniame name priešais Lopetus gyveno toks vokietis 
Petkus. Jis turėjo batų taisyklą. Ten gavau gizelio vietą, bet darbdavys 
mažai mokėdavo, per mėnesį gaudavau 9 litus. Buvau jau išmokęs siūti 
batus, todėl norėjau, kad mokėtų už atliktą darbą, t.y. už pasiūtus batus. 
Bet Petkus nesutiko daugiau mokėti. Taigi, pasiėmiau savo įrankius: 
plaktuką, reples, žirkles, prijuostę ir prūsą palikau. Vėl likau be darbo. 

Tuo metu Virbaly batų taisyklą, siuvyklą ir parduotuvę turėjo Al-
fonsas Dereškevičius. Mieste buvo žymus žmogus. Medžiagas avalynei 
veždavosi iš Kauno. Pas jį dirbo ne vienas batsiuvys ir gizelis. Gerai 
mokėdavo už darbą. Norėjau pas jį patekti, bet nežinojau kaip. 

Kartą draugas domėjosi, pas ką pasisiūti gerus batus. Aš jį nuve-
džiau pas Dereškevičių. Šis manęs paklausė, ar moku siūti batus. Ne-
pasikuklinau, pasakiau kad moku. Ir jis man liepė tuos batus draugui 
pasiūti. Šį tą pataisęs, priėmė mane į darbą. Jau iš pradžių pas jį už-
dirbdavau po 27 litus per mėnesį. Man tai buvo daug. Pas jį ir išdirbau 
iki 40 metų amžiaus. čia išmokau siūti modelinę moterišką avalynę. 
uždirbdavau 100 ir daugiau litų per mėnesį. 
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Dereškevičiaus namas ir dirbtuvės buvo Vištyčio gatvėje, maždaug 
kur dabar Blauzdžiūnų namas. Per karą namas sudegė. 

užėjus rusams, batsiuviai susibūrė Kybartuose ir iki karo ten dar-
bavosi, susivežę savo inventorių. Ir vėliau iki pensijos dirbau Kybartų 
BGAK (buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate)

Išmokau ne tik batus, bet ir rūbus siūti. Gerai grojau smuiku, sako, 
kad buvau geras tenoras. Virbaly buvom sudarę savo kapelą, kurioje 
be manęs dar grojo Kazys Kisieliauskas (gitara), mano brolis Alfonsas 
(bandžiu), Norkus (pravardžiuojamos Navlickės tėvas) – gitara, Jonas 
Deltuvas (bandžiu), patėvio sūnus irgi Dabrišius (būgnais). 

Gitaras gamino Norkus, o bandolijas – Jonas Deltuva. Grodavom 
šauliams per šventes ir visiems, kas kviesdavo. Šaulių būstinė tada buvo 
mokykloje. 

Jaunas būdamas draugavau su vargonininku Antanu Pociumi, ku-
ris buvo baigęs du konservatorijos kursus. Mudu dažnai dainuodavom 
vakarėliuose. Pocius ne kartą man siūlė mokytis vargonininkauti, nes 
pats išvyko toliau mokytis, bet aš nenorėjau. 

Prieš karą Virbaly buvo kooperatyvas (dabar R. Rupeikos parduo-
tuvė). Turėjo savo pirmininką ir buhalteriją. Prekiaudavo labai gero-
mis prekėmis, ypač rūkytais mėsos gaminiais, kuriuos parsiveždavo iš 
Kauno. Kooperatyve kurį laiką buhalteriu dirbo L. Šteinys. Pardavėjus 
ir pagalbinius darbininkus samdydavo. Turėjo savo arklį, kurį važny-
čiojo toks Verbyla, gyvenęs Maironio -5, vienam name su Klusaitiene. 

Vilniaus-7, aikštės vidury buvo Ašoklio namas. Ten buvo smuklė ir 
parduotuvė. 

Dabartinės pieninės kieme, prie Vilniaus – Sodų gatvių kampo 
buvo fabrikanto Vitmozerio mašinų gamykla ir liejykla. Vitmozeris 
buvo Lietuvos vokietis. Fabrike gamino ir remontavo žemės ūkio ma-
šinas bei jų dalis, o taip pat detales malūnams, rusvelkius, kitas detales 
liedavo iš metalo. Modelius tiems liejiniams darydavo stalius Viktoras 
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Sankūnas. Jis detales taip išmatuodavo, kad išliejus beveik nieko taisyti 
nė nereikdavo. 

Dabartinis pieninės pastatas prieš karą priklausė lenkui gydytojui 
Janavičiui, kuriame buvo ir jo kabinetas. Ten pat dirbo ir kitas, mote-
rų daktaras, lenkas Bulovskis. (Kalbėdavo, kad jis nelegaliai darydavo 
abortus ir tomis moterimis pasinaudodavo). Janavičius prižiūrėjo be-
globius vaikus, dėl to buvo materialiai remiamas valdžios. 

Sodų – Vilniaus gatvių kampe kitoje pusėje buvo žydų sinagoga. O 
šalia, maždaug toje vietoje, kur dabar pastatyta klebonija, prieš karą 
stovėjo žydų mokykla. Vėliau visi – ir žydukai, ir vokietukai mokėsi 
raudonoje mokykloje lietuvių kalba. 

Dabartinis Vilniaus -1 priklausė žydui. Jame gyveno mano dėdė 
Antanas Dabrišius. Buvo geras kriaučius. Siūdavo viską, ir kostiumus, 
ir paltus. Kelnes vyrams sukirpdavo net nematavęs, o kai pasiūdavo, tai 
rūbai – kaip prigulę būdavo. 

Vilniaus -2 seniau buvo vieno aukšto, mūrinis ir priklausė Puniš-
kai.(?) Ten gamindavo karstus. 

Maironio -5 (kur Jucaičio kepykla), buvo gydytojo žydo Kaganskio 
tvartas, o namas stovėjo visai prie pat gatvės. Jo namai buvo taip pui-
kiai įruošti, kad blizgėte blizgėjo. Buvo baisu ir užeiti. Grindys išklotos 
linoleumu, kas tais laikais mums buvo neregėtas dalykas. Buvo geras 
daktaras.

Daktaras Kaganskis buvo kavalierius. Nenuostabu, kad turėjo daug 
simpatijų. Jį kaip ir kitus Virbalio žydus sušaudė Vigainėse. Sako, kad 
vokiečiai užkapojo kastuvais. (Ar tikrai vokiečiai?)

Prieš kapines, už mokyklos, kur vėliau gyveno Benas Kavaliūnas, 
buvo žydo dirbtuvė „Rika“. Ten gamino juodą batų tepalą, musgau-
džius. Daugiausia ten dirbo moterys. 

Gedimino -25 ir Vytauto -1 namai (išlikę) buvusi žydo Arčiko nuo-
savybė. Jis supirkinėdavo iš virbaliečių kiaulių šerius. už pundelį (sau-
ją) mokėdavo 1–2 litus. Tai buvo daug. Jei kur išgirsdavo rėkiant sker-
džiamą kiaulę, už dešimties minučių, žiūrėk Arčikas jau ir prisistato. 

Vincas Kizlauskas, šimtamargis Lietuvos ūkininkas, pravarde Mai-
šiešius, turėjo du namus. Vieną Vytauto gatvėje, už vokiečių bažnyčios, 
kuriame gyveno liuosininkai, o kitame iš molio plytų kitoje gatvės pu-
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sėje gyveno pats. Kai kas sakė, kad jis turėjo šešis namus Virbaly, bet, 
turbūt, tai netiesa. Jo vaikai buvo labai gabūs. Duktė Olimpija baigė 
aukštus mokslus. Sūnus Vincas gerai suprato radijo aparatūrą, mokėjo 
pasigaminti radijo imtuvą. užmetęs laidus ant elektros linijos, vokdavo 
iš žydo Kambario elektrą. 

Kizlauskienės brolis buvo aviacijos majoras čemerka. Jis gyveno su 
Olimpija. Atėjus rusams, metė tarnybą, įsimovęs į guminius, dirbo pas 
seserį. Jam siūlė policijos viršininko vietą, bet jis atsisakė. 

Gedimino -23 (Mitliauskienės namas) – buvusi Juodelio vaistinė. 
Pats gamino vaistus. Šis vaistininkas labai užjautė paprastus žmones. 
Į jį galėjai kreiptis bet kada, kad ir naktį. Keldavosi ir pagamindavo 
reikiamus vaistus. Tame name ir gyveno. 

Dar viena didelė ir graži vaistinė priklausė žydui (pavardės 
neprisimenu).

Visa pagrindinė Vilniaus gatvė buvo vienos parduotuvės, kepyklos, 
kirpyklos, siuvyklos; daugiausia – žydų. 

Žydas Pilipauskas gyveno sode (kur paskui visą laiką gyveno J. Ja-
nonio kolūkio pirmininkas I. Parfionovas). Vaismedžių sode vasaromis 
pas jį daugiausia dirbdavo moterys. 

Raudondvario dvarininkas Juozas Puniška turėjo didelį ūkį. Jo že-
mėje per karą vokiečiai šaudė žydus ir visokius belaisvius. Puniška lai-
kė arklius žemaitukus, su karieta veždavo savo žmoną į bažnyčią. Pats į 
bažnyčią nueidavo tik didžiųjų švenčių proga. Jo namas buvo su bokš-
tu, iš kurio per binoklį dvarininkas stebėdavo darbininkus laukuose. 
Matydavo kaip kuris dirba ir nuo to priklausydavo uždarbis. J. Puniška 
buvo teisingas žmogus, neskūpus, pažangių pažiūrų. 

J. Puniškos brolis Aloyzas turėjo parduotuvę (Vilniaus 14). Ten 
buvo ir batsiuvių artelė. O pats gyveno raudonų plytų dviaukščiame 
name Vaičaičio gatvėje (Vaičaičio -4). 

Išlikęs ir Vaičaičio 10 – buvęs lenko Grabnicko namas. Grabnic-
kas su Kybartų turtingu žydu Valčiauskiu kartu turėjo restoraną. Tas 
žydelis taip sutvarkė, kad Grabnickis bankrutavo ir liko visai plikas. 
Valčiauskis jam duodavo nemokamus pietus, bet vėliau ir to nedarė. Ir 
tas mirė badu. Tuo tarpu žydas turėjo tarnaitę, kuri jo namuose keldavo 
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orgijas. Susieidavo kelios mergos, vyrai ir nuogi šokdavo. Tais laikais 
tai buvo baisus dalykas…

Rikavonės – tuščia valdiška žemė, kur visi gyventojai ganė savo gy-
vulius. Jaunimas žaisdavo futbolą. Iš Rikavonių į Plytinę veždavo molį 
(plytinė priklausė Virbaliui). Per upelį buvo aukštas tiltas. Dabar tik jo 
liekanos, o upelis (Širvintos) netoli „Katiluko“ užžėlęs karklais. 

(Užrašė G. Maziliauskienė)
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ELENA dANILIAUSkAITė - EIdUkAITIENė 
 

(g. 1929 m.)

Tėvų namas – už kapų tvoros, Vilniaus gatvėj. Prieš karą ji vadinosi 
Dariaus ir Girėno gatve (nuo kapų link Kybartų). Kai grįžom po evaku-
acijos, pusę namo jau radom išardytą, buvo išvogtos plytos. Grįžom tik 
su mama, tai kiek sugebėjom, tiek susitvarkėm. Bet nugriautos pusės 
jau taip ir neatsistatėm. 

J. ir E. Eidukaičiai 
(nuotrauka iš Eidukaičių šeimos albumo)

Mano tėtukas buvo kriaučius ir daraktorius. Gyveno Vaišviluos; 
siuvo ir mokė vaikus. Tėvelis buvo bažnyčios maršalka. Mokėjo pen-
kias kalbas, bet tik kalbėti. Maršalkos pareigos buvo daryti tvarką baž-
nyčioje per procesijas ir renkant aukas. Turėjo du kostiumus – raudoną 
ir mėlyną, dar ilgą lazdą su barškančiu bumbulu. Algos už tai negauda-
vo. Dar dirbo kapų sargu. Taip pat negaudavo algos, užsidirbdavo tik 
už atliktą paslaugą – iškastą duobę, sutvarkytą kapavietę ir panašiai. 
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Kiek atsimenu, mūsų namai vis tapdavo visokių pakeleivingų prie-
glauda. Iš anksto visada būdavo paruošta šiaudų kūlių nakvyninin-
kams. Tėvai priimdavo visus – ir ubagus, ir čigonus, ir pabėgėlius, tiek 
katalikus, tiek kitatikius. Virbalyje visi žinojo, kad pas Daniliauskus 
nakvynininkų užeiga. Tėvelis buvo visų čigonų kūmas. Nakvynininkai 
niekada nieko nepavogė, tik kartais priveisdavo utėlių. 

Tėtukai yra pasakoję, kad Virbalio miesto sode labai senais laikais 
buvo medinė bažnyčia, o šventoriuje stovėjo šventos Magdalenos statu-
la. Sako, kad nuo to ir kilęs posakis „Virbalio Magdė“. 

Prieš karą Virbaly veikė bažnytinės angelaičių, pavasarininkų, 
tretininkų, moterų draugijos ir valstybinės – šaulių (vyrų ir moterų), 
skautų, jaunalietuvių organizacijos. Kunigas Riauba mums, vaikams, 
sakydavo, kad angelaičiu ir skautu kartu būti negalima. Ragino būti 
angelaičiais, nes jie geri, gražūs. 

Miesto sodą (parką) vadino karališkuoju. Buvo aptvertas tvora, visi 
takai apsodinti alyvom, suaugusiom į tunelius. Mes, vaikai, mėgdavom 
tais tuneliais lakstyti, žaisti slėpynių. Vasarom miesto sode vykdavo 
įvairių organizacijų šventės. Atsimenu, buvau kokių septynių metų, 
šaulės moterys rodė kažkokį vaidinimą, apsirengę vaidilutėmis, su vai-
nikais ant galvų. Degė laužas, jos ratu aplink ėjo ir vis mėtė tuos vaini-
kus į ugnį. Buvo ir krivis. Lyg tai per Jonines ta šventė buvo. Į šventes 
įleisdavo tik su bilietais. Šauliai saugodavo vartus ir tvorą, kad neįšoktų 
kas nors be bilieto. 

Gegužinė miesto sode 
(nuotrauka iš Virbalio bibliotekos archyvo)
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Virbalio gyventojai
Raudondvario dvarininkai Puniškai, kaip sakydavo žmonės, buvo 

nemandri, nors ir turtingi, turėjo daug žemės ir gyvulių, savo vaikus 
irgi pratino prie darbo. Turėjo dukras Janę ir Onutę ir sūnų Joną. Kati-
lukas (prūdas) iškastas jų žemėje buvo jų nuosavybė, bet maudytis leis-
davo visiems. 

Dvarininko brolis Aloyzas turėjo mieste parduotuvę. Pardavinėjo 
maistą ir žibalą. Turėjo dukrą Aldoną ir sūnų Joną. Namas ir dabar 
stovi (Vaičaičio -4). Karo metu visi Puniškai išvažiavo į užsienį. Aloyzo 
žmona gerai kalbėjo vokiškai. Bendravo su vokiečių karininkais. Jie ir 
patarė visiems kuo greičiau bėgti nuo rusų. Aloyzas nenorėjo išvažiuo-
ti, bet žmona jį prikalbino. 

1944 m. liepos mėn. Virbalis buvo bombarduojamas ir degė. Aš 
tada buvau Vaišviluos, iš ten mačiau gaisrą. Rugpjūčio 24 d. žandarai 
visus virbaliečius evakavo iš miesto. Frontas mieste stovėjo iki spalio 
mėnesio. 

Broliai žydai Pilipauskai į savo vaismedžių sodą dirbti priimdavo 
ne visus, o atsirinkę. Atseit, sąžiningus. Mano pusseserė Dragunskaitė 
Marytė ten dirbo ir pasakojo, kad savininkas neduodavo net uogelės 
nuo krūmo paragauti. Tie jo sodinukai buvo kažkokie ypatingi, atvežti 
iš užsienio, tokių veislių niekas kitas neturėjo. Tą sodą iki šiol jų vardu 
žmonės vadina. 

Lietuvis Janavickis buvo kalėjimo sargas. Kalėjimas buvo šalia sa-
vivaldybės. Šalia prie plento buvo pumpa (artezinis šulinys, kitas toks 
buvo miesto aikštės centre). Atsimenu tokį įvykį: kaliniai kažkaip su-
kėlė maištą, įvyko susišaudymas. Janavickis šovė ir netyčia nušovė savo 
žmoną. Kalėjime buvo įrengtas sargui butas, tai jie ten ir gyveno. Sako, 
kad Janavickis buvo žiaurus. Jo niekas nemėgo. Jo sūnūs per karą šaudė 
žydus Vigainėse. Juos ir vadino žydšaudžiais. Žinau, kad ant turgaus 
aikštės atveždavo tų sušaudytų žydų drabužius ir juos pardavinėdavo. 
Tie patys, kurie šaudė. Dauguma jų – šaulių sąjungos nariai. Dar atsi-
menu, tą vasarą, prieš šaudymą, Janavickis varė žydelkas ravėt grindi-
nį – pirštais. Neleido pasiimt jokio įrankio. Antroji Janavickio žmona 
buvo moterų draugijos pirmininkė. Su ja turėjo tris dukteris. 
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uckevičių (Jono tėvą) vokiečiai irgi varė žydų šaudyt, nes buvo šau-
lys. Bet žmona, būdama nėščia, jį parsivarė namo. Vokiečiai neišdrįso 
ją, su dideliu pilvu nustumt. Išgelbėjo vyrą nuo baisios nuodėmės. 

Griovius Vigainėse, dar karui neprasidėjus, kasė rusų kareiviai. At-
simenu, buvo be šautuvų. už mokyklos su kūjais skaldė akmenis ir kasė 
prieštankinį griovį. Matyt, ruošėsi karui. Paskui vokiečiai tą griovį pa-
naudojo žudynių vietai. Ten sušaudyta apie 10.000 žmonių. Tuos, ku-
riuos sušaudė Kybarčiukų pieskynėj, vėliau iškasė ir palaidojo Kybartų 
katalikų kapinėse prie tvoros. Yra obeliskas su kažkurių pavardėmis, 
gal tų, kuriuos atpažino.

Virbalio geležinkelio stoties viršininkas Jedzentavičius 1932 m. pa-
laidotas Virbalio kapinėse (gyveno Kybartuose). Man tebuvo treji me-
tukai, bet prisimenu, kaip jo žmona, tokia ponia „nešiojo gedulą“: juo-
du tiuliu papuošta skrybėlaite, sėdėjo mūsų namuose už stalo ir valgė 
naminę duoną, vis su pirštu kniebdama nuo kepalo. Sakė, kad jai labai 
skani. Matyt, ponia namuose valgė valdišką duoną. Žinau ligi šiol jos 
vyro kapavietę. 

Po karo Virbaly buvo susikūrę trys kolchozai. Visi turėjo savo var-
dus. Vienas, kurio centras buvo Smolskynėje (Pliumbaly), vadinosi „Į 
naują gyvenimą“. Jo pirmininku buvo Barkauskas, o sargu – Ščesnavi-
čius. Barkauskas mėgo išgerti, o išgėręs erzinti sargą, kad išvys iš dar-
bo, atseit blogai sargauja. Lyg erzindamas, lyg norėdamas sukompromi-
tuot, inscenizavo vagystę – išvežė kažkokį vežimą, o sargas ėmė „vagį“ 
ir nušovė. Ščesnavičiaus nenubaudė, nes pripažino, kad jis tik teisingai 
atliko pareigas. 

Kito kolchozo centras buvo Pajevonio gatvėje, buvusio burmistro 
name. Pirmininko pavardės neprisimenu. O trečias buvo Vaičaičio ga-
tvės gale. Jo pirmininkas buvo Žibas (Beno tėvas). Vėliau visi trys kol-
chozai susijungė į J. Janonio kolūkį. 

Prieš Jeleniauską vargonininku dirbo Knezėnas (Irenos Kriščiū-
nienės dėdė). Turėjo gerą balsą ir mums, vaikams, atrodė labai gražus. 
Jeleniausko tėvus ir vyresnį sūnų po karo ištrėmė į Sibirą, o jaunes-
nysis, vargonininkas, liko vienas visoj ūkėj. Jis vedė pas tėvus tarna-
vusią tarnaitę. Jeleniauskienė, netoli šimto metų ir dabar gyvena su 
dukra Gedimino gatvėj, name prie bažnyčios, kuris kažkada priklausė 
vienuolynui. 
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Pastatai
Atsimenu pastatus ir jų savininkus, stovėjusius Vilniaus gatvėje 

nuo mokyklos į rytus link Alvito:
1. Rabino namas.
2. Ilgas žydės namas (pavardės neprisimenu)
3. Žydo namas. Turėjo kalkių duobę, tas kalkes pardavinėjo. O jo 

žmona stumdavo marožino vežimėlį (prekiavo sveriamais ledais)
4. Žydo Vilipenskio namas. Dabar toje vietoje Vilniaus -15, po karo 

pristatė antrą aukštą. Turėjo kavinukę. Joje dirbo savininko du-
kros. Atsimenu įvairių spalvų ledus. Įdėdavo į lėkštutę; kultūringai 
aptarnavo. Dar ir dabar atsimenu kiaušininių ledų skonį. 

5. Miesto sodas.
6. Vilniau 9-11-13. Trys namai, sulipdyti į krūvą. Nežinau, bet ti-

kriausiai buvo trijų savininkų žydų. Žinau, kad buvo kepykla. Ten 
išsikepti kugelį nešdavo ir kiti žydai. Gamyba būdavo tokia: į puodą 
paeiliui dėdavo tarkę, mėsą ir džiovintas slyvas. Buvo ir toks posa-
kis: „eik pas žydą kugelį nešt“.

7. Kitas didelis žydų namas su sale. Salę išnuomodavo ir lietuviams. 
Atsimenu vieną spektaklį ir aš ten žiūrėjau. 

8. už šito namo dar stovėjo dvi „chalupkos“ (prastas molinis namas, 
žyd.) už jų – miesto (turgaus) aikštė.

Kitoje gatvės pusėje (nuo mokyklos link Alvito)
1. Žydo Pitliuko namas. Turėjo parduotuvę. Prieš karą išvažiavo į 

Palestiną.
2. Žydo Tišmano namas irgi su krautuve.
3. Savivaldybės pastatas. Šalia – antra pumpa. Kieme – kalėjimas.
4. Ilgas žydo namas.
5. Žydo kepykla, didelis namas. Gal Obolovičiui priklausė (kur buvo 

valgykla). Per karą gyveno rusų kareiviai, ten buvo jų sandėliai. 
1944 m., pirmą dieną, kai grįžo frontas, namas sudegė. 

6. Žydo namas, kur po karo gyveno Pūkutė (pravardė)
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7. Pašto pastatas. Sako, kad namas priklausė daktarui Luišiui. Aš jo 
neprisimenu. Gal Virbaly jis ir negyveno. Paštas buvo iš gatvės pu-
sės, kairėje. Ten gyveno ir turėjo savo kabinetą daktaras Botyrius. 
Antrame aukšte gyveno Janavickai. 

Virbalio paštas 
(1915 m. atvirukas)

8. Žydų gimnazija (prie Birutės gv. kampo).Bomba krito į patį gimna-
zijos vidurį…

9. Vištaneckio namas ir parduotuvė (maždaug kur dabar kultūros na-
mai, kiek arčiau Birutės gatvės)

10, 11. Dar dvi „chalupkos“.
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12. Žydės Jankės namas (už buvusios kolūkio kontoros)
13. Žydo namas, kepykla ir arbatinė (kur dabar nebaigtas J. Lukoševi-

čiaus namas). Per turgus ir jomarkus ūkininkai eidavo į arbatinę pa-
valgyti. Jei lašinių savo išsitraukdavo, tai nors arbatos pasiimdavo.

14. už Blusupio (Strugos) upelio – žydo Idiko namas ir restoranas. Kie-
me – dar vienas namas, ten išnuomojo butus.

15. Biblioteka prieš karą buvo irgi žydo name prie miesto sodo, Višty-
čio gatvėje (kur dabar gyvena P. Akšienė)

Visa Vilniaus gatvė buvo beveik tik žydų namai. Žydelkos su suo-
dinais žiurstais sėdėdavo ant laiptų prie gatvės ir siūlydavo užeiti į jų 
kromus, žadėdamos parduoti pigiau, negu jų kaimynai. Macus (žydų 
paplotėliai) kepti leisdavo ne kiekvienai tarnaitei, tik kuriomis pasiti-
kėdavo. Tešlą kočioti buvo galima tik į vieną pusę.

(Užrašė D. Stankūnienė)
2003.12.03
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VyTAUTAS gRUNkIS 
 

(g. 1925 m.)

Gedimino 3-čias, kuriame gyvenu su žmona, dar senelių statytas 
namas. čia gyveno mano tėvas Juozas, motina Teresė, sesuo Irena, bro-
liai Juozas ir Antanas. Prie namų turėjom 20 arų žemės. Dar 20 ha tėvai 
turėjo, išdalintos penkiose Virbalio vietose. 

1944.08.15 d. tėvai su mumis, vaikais, buvo išvežti darbams į Vo-
kietiją. Netoli, iki Instenburgo. Aš su broliu Antanu buvom paimti kasti 
apkasų. Ten mudu buvom sužeisti. Brolį sužeidė sunkiau, jį operavo 
rusų daktaras. Aš pėsčias parėjau pas tetą į Barzdų kaimą, Šakių rajone. 
Į Virbalį negrįžau. Grįžau tik kada buvo leista atsiimti nuosavybę. 

Kaimynystėje, Gedimino -5 buvo Jasulevičiaus ūkelė. Dabar ten 
Barzdaitienė gyvena. Šalimais namas, stovintis galu, buvo jo ūkinis 
pastatas. Jasulevičius už elektrinės turėjo medinį pastatą, kuriame ga-
mino antkapius ir paminklus. Ten žiemą dirbdavo 1–2, o vasarą 5–6 
žmonės. 

Gedimino -1 buvo Jono Dlugausko ūkelė. Jis priklausė gaisrininkų 
draugijai, grojo jų orkestre.

Bažnyčia prieš karą buvo sujungta su klebonija, kurias 1944.09.25 d. 
susprogdino vokiečiai, klebonui I. Starkui liepę dingti iš Virbalio. Jam 
nuvažiavus iki Karklupėnų, pasigirdo sprogimas…

Dabartinė bažnyčia seniau buvo parapijos salė. Ten špitolninku dir-
bo ir sykiu gyveno Simas Sasnauskas. Jo žmona tą salę valė. Sasnauskas 
dirbo ir kitus ūkio darbus, nes bažnyčia turėjo 10 ha žemės, augino 
kiaules. Jis buvo ir už ūkvedį. Su Starkumi kartu kunigavo Bacevičius.

upelį po aikštės grindiniu liaudiškai vadino Piše [Strugos up., dar 
vadintas Piktupeliu].

Narbūdiškės – pelkė, buvusi už mūsų sodybos. Ten dabar pastatyti 
valymo įrengimai. Pro šalį tekėjo Piktupelis. Ten buvo sodyba, yra išli-
kęs senas gluosnis. 
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Rikavonės – miesto valdos nuo mokyklos iki Žvyrinės – Pavir-
župės – Smėlio gatvės. Rikavonėse gyveno žydas Kambarkis, kuriam 
prieš karą priklausė elektrinė. 

Vaistinė Vaičaičio gv. pradžioje buvo žydo Zimano.
Netoli Burbynės (už pieninės) buvo žydo karšykla. Ten veldavo mil-

velį (milą).
Vokiečio Kliūgo namas buvo už Ciprisevičiaus, Vaičaičio gv. (dabar 

ten pieva).
Jis supirkinėjo žąsis, jas nupešdavo ir pardavinėdavo Kaune.

(užrašė G. Maziliauskienė)
2003.12.15
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kAzyS kISIELIAUSkAS 
 

g. 1920 m. 

Gimiau ir užaugau Vištyčio gatvėje (Vištyčio -9), name, kuris išliko 
ir per karą. Anksčiau ją vadino Varijatcka ūlica. čia dar gyveno Dereš-
kevičius, Burauskienė, Sekevičienė, Deltuvas – lietuviai; Dervelis, Ru-
binšteinas, Buchalcas – vokiečiai, o daugiausia – žydai. Dabar gyvenu 
prieš karą vokiečiui Leizigankai priklausiusiam name. Iš viso gatvėje 
buvo 25–28 namai. Per karą Vištyčio ir Birutės gatvėse buvo moterų 
žydžių getas.

Pradinę mokyklą baigiau 1933 m. Mokė Blaževičius, Jasulaitytė. 
Vokiečių klasė buvo antrame aukšte, o žydai turėjo vieną klasę pirma-
me aukšte. Prie dabartinio pašto buvo žydų gimnazija, o lietuvių pra-
džios mokykloje buvo vokiečių ir žydų pradinės klasės.

Virbalio pradinės mokyklos mokiniai lietuviai 
(nuotrauka iš Šukviečių šeimos albumo)

Vaikystėje, atsimenu, daugiausiai draugavau su vokietukais. Stalius 
Kreimeris turėjo du sūnus, Rėdikis – tris. Iš jų pramokau vokiškai, nors 
tarpusavy kalbėdavom lietuviškai. Vaikystėj prisimenu bijodavom tik 
vieno dalyko – vachmistro (policijos viršininko) šuns. Piktasis polici-
ninkas Kasputis mėgo mus gasdinti…
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Prieš karą eidavau uždarbiauti pas žydą Sukolskį. Žydai augino cu-
krinius runkelius, cukoriją, ten ir dirbdavau. Vėliau, prie vokiečių, dirbau 
pašte laiškanešiu. Atsimenu, kartą nunešiau telegramą kunigui I.Starkui. 
Tai kad mane nuvaišino… Geras buvo klebonas. Dar atsimenu kunigavo 
Pranas Riauba ir Naujokaitis.

Prieš karą Virbaly buvo mažiau medžių. Nebuvo ir mados kaip dabar 
apsitverti sklypus tvoromis. Gražus ir sužėlęs buvo tik miesto sodas. Dar 
ir dabar, atrodo, auga mūsų sodintas Vilniaus ąžuolas, kažkokio jubilie-
jaus proga, Gal Dariaus ir Girėno skrydžio… einant pro vartus (buvu-
sius) antrame kvartale, dešinėje pusėje auga.* 

Prieš karą mieste gyveno 4000 gyventojų. Buvo dvi benzokolonėlės, 
du restoranai, viena alinė, trys geležinkromiai, trys mėsinės (dvi vokie-
čių, viena žydo). Idiko restoranas buvo prie upelio, kirtusio miesto aikštę 
pusiau, Vilniaus – Maironio gatvių kampe. Ališausko restoranas buvo 
kooperatyvo name aikštės viduryje (Vilniaus -7), vakariniam kampe, 
kur dabar ambulatorija. 

Žydo Kaganskio namas buvo dabartinis restauruotas Vilniaus 20. 
Priešais, maždaug kur pumpa (artezinis šulinys), buvo jo benzokolonėlė. 
Ten ir dabar yra užkasta cisterna. Dar jam priklausė fabrikėlis „Rika“, 
buvęs priešais kapines. Prie vokiečių tame fabrikėlyje dirbau ir aš. Tada 
savininkas jau buvo Degutis. Gaminom batų tepalą, žvakes, musininkus. 
Ten dirbdavo iki 30 žmonių. Prie Smetonos Degutis turėjo mieste ir par-
duotuvę kooperatyvo name.

Kitas Kaganskis buvo daktaras. Jo namas stovėjo, kur anksčiau buvo 
miesto pirtis. Dar kitas daktaras – lietuvis Botyrius, turėjo dvarą, toliau 
nuo Virbalio, važiuojant Mažučių keliu. Dabar nuo Pajevonkelio žiūrint, 
matosi kairėje pusėje toks medžių kupstas, primenantis tanką. Botyriaus 
kabinetas buvo pašto name iš kiemo pusės. Ten jis ir gyveno. O pats na-
mas priklausė lietuviui Luišiui, gal koks amerikonas jis buvo, kad tokį 
didelį ir gražų namą turėjo ir išnuomojo. Turėjo labai gražią dukterį, lyg 
tai Stasė vardu. Apie jos grožį buvo kuriamos dainos. Apsiženijo ji su 
tokiu Štaruku.

*  Anot kitų virbaliečių, tai buvo LDK kunigaikščio Vytauto jubiliejui skirtas ąžuolas, sodintas 
1930 metais.
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Žydas Vištaneckis turėjo urmo sandėlį Vilniaus – Birutės gatvių 
kampe. Žydai pas jį imdavo prekes savo parduotuvėms. Vištaneckis buvo 
vienas turtingiausių Virbalio žydų. 

Vokietka Šteinienė ir Ališauskas buvo miesto grabdirbiai. Abu gyve-
no gretimais, Vilniau -3 ir Vilniaus -4. Šteinienės namą dar ne taip seniai 
nugriovė, o Ališausko dar tebestovi. 

Žydo Zimano vaistinė buvo Vilniaus – Vaičaičio gatvių kampe. O 
lietuvio Juodelio – Gedimino gatvėje, kur gyveno Mitliauskai.

Tuo metu geriausias Lietuvoje keturių aukštų automatinis valco ma-
lūnas (7 porų) stovėjo Maironio gatvėje ir priklausė žydui Vižanskiui. 
Vėliau žydas bankrutavo ir perpardavė kitam žydui Mileriui. Prie vokie-
čių jau nežinau, gal buvo valstybinis.

Trys vėjiniai malūnai priklausė vokiečiams: du – broliams Okams 
(Haak), vienas – Brėmkiui. Brėmkio namas už pietinės kapinių tvoros, 
šalia kurio buvo ir malūnas, tebestovi ir dabar. Ten gyvena Baziliauskas 
ir dar kažkas per pusę. 

Lietuvis ūkininkas Kizlauskas turėjo du namus Vytauto gatvėje. Vie-
name pats gyveno, kitą išnuomojo. 

Dvarininkas Juozas Puniška buvo geras, išsilavinęs žmogus. Jo rau-
donų plytų tvartai buvo išlikę ir po karo. Iki atgimimo ten buvo kolūkio 
mechaninės dirbtuvės. Apvalus tvartas, kuriame buvo laikomos 25 kar-
vės, buvo vadinamas runčtoldu. Dvarininkas turėjo 80 ha žemės Vigai-
nėse link Plytinių. Kerdžiumi pas Punišką dirbo Marytės Žemantauskai-
tės (Stančiauskienės) tėvas. Dvarininkas turėjo dvi dukras ir sūnų. Jie 
lankė Kybartų gimnaziją. Per karą išvažiavo į Ameriką.

J. Puniškos brolis Aloyzas turėjo namą Vaičaičio gatvėje, raudonų 
plytų, ligi šiol stovi (Vaičaičio -4). Ir turėjo parduotuvę žydo Šeflerio 
name (Vilniaus -14). 

Žydui Kambariui priklausė elektrinė šalia mokyklos. Po karo iki ne-
priklausomybės pastatas priklausė mokyklai. Kambaris dar prieš karą 
išvažiavo į Monte Karlą laimės ieškoti. Ten jam iš pradžių, sako, gerai 
sekėsi, o vėliau prasilošė ir bankrutavo. Pralošė ir savo elektrinę. Prieš 
karą nuo tos elektrinės gatvės mieste buvo geriau apšviestos nei dabar. 
Prie vokiečių elektra į ją atėjo nuo Gumbinės. 

Žydai Obolovičiai andeliavo arkliais ir paukščiais. Buvo turtingi. Ru-
sai juos išvežė kažkur į Rusiją. 
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Broliai Filipauskai irgi liko nesušaudyti. Vienas dar prieš karą išva-
žiavo į Ameriką, o kitą, turbūt, irgi rusai išvežė į Sibirą. Dabar jų name 
atsikraustęs žydas Španje, bet jis nėra Filipauskų giminė. Jis Penkinių 
dvaro Dailučiuose giminaitis. čia jam tik žemės skyrė. 

Prieš karą Virbaly pamenu gyvenus tik vieną čigoną – Bružinską, 
skaitėsi ūkininkas. 

Kino teatras buvo žydo (pavardės nepamenu) salėj, netoli autobu-
sų stoties, Vilniaus – Maironio gatvių kampe. Ir aš ten eidavau žiūrėti 
filmų. Dar ten vykdavo įvairių organizacijų vakarai, vaidinimai, šokiai. 
Kita salė būdavo ugniagesių pastate (dabar laidojimo namai). Kai vykda-
vo šokiai, ugniagesių inventorius būdavo iškraustomas į miesto aikštę. 

Po karo mieste daktaru dirbo Mačiokas. Jis turėjo namą Gedimino 
gatvėj. Ten anksčiau buvo ir ambulatorija. Gyveno su šeima. Vėliau išsi-
kėlė į Kybartus. Mėgo lošt kortomis iš pinigų, bet buvo geras, kariškas 
daktaras. Tam pačiam name gyveno felčerė Janina Ciprisevičienė, Ridi-
kai, dirbo dantistė Gvildienė. Mačioko duktė sovietmečiu per traukinių 
avariją sudegė traukiny.

Iš likusių gyvų po karo Virbalio žydų žinau tik vieną tokią Aranavi-
čiūtę. Gyveno Vištyčio -11. Kaip jai taip pasisekė nežinau, gal kad pavar-
dė buvo lietuviška. 

Policijos kieme šalia savivaldybės buvo areštinė. Joje laikydavo gavu-
sius arešto iki 30 dienų. Nuteistus ilgesniam laikui, veždavo į Vilkaviškio 
kalėjimą. Areštinės sargu dirbo Janavickis. Jo sūnūs šaudė Vigainėse žy-
dus. Mane, brolį ir kaimynystės draugą Deltuvą irgi privertė eiti užkasti 
sušaudytų. Neklausė ar norim, grasino.

uršulės Turevičiūtės kapeloj jaunas grojau gitara. uršulė griežė smui-
ku. Sako, kad tas smuikas buvo paties Stradivarijaus. Jos brolis irgi grojo 
smuiku, kitas brolis mušė būgną. Stasys Dabrišius ir Deltuva grojo man-
dalinom. Visi buvom savamoksliai muzikantai. Instrumentai buvo pirkti 
arba pačių pasigaminti. Grodavom šokiams, krikštynose, vakarėliuose, 
kviesdavo pagrot ir į vestuves – lietuvių, vokiečių, žydų. Neprisimenu, 
kad būtų buvę kokių nesutarimų tarp kitataučių. Greičiau pasipešdavom 
tarpusavy. 

Prieš karą Virbaliui priklausė keturi Ostankinai (kaimai:1, 2, 3, 4).

(Užrašė D. Stankūnienė)
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ONA kREgždyTė - PETRAUSkIENė 
 

(g. 1919 m.)

Gimiau Virbaly, vadinamam kaimuty prie žydkapinių. Namas 
buvo senas dar tėtukų statytas. Per karą nesusprogdino, bet nuo šalia 
kritusių bombų sienos sutrūkinėjo ir savaime subiro. Gyvenau kurį lai-
ką ir ištekėjus už pirmo vyro Orento. Ten 1941 m. gimė ir pirmas sūnus 
Juozas.

Prieš karą tarnavau pas žydus. Tokias mus vadindavo žydmergėm. 
Filenderio namas, pas kurį tarnavau, buvo maždaug kur dabar kultūros 
namai, gal arčiau Maironio gatvės. Reikėjo prižiūrėti tris karves, lau-
kus, tvarkyti namus, skalbti. Penktadienio vakarai ir šeštadieniai buvo 
šventa – šabas. Filenderio laukai nuo mūsų namų kaimuty ėjo iki pat 
miško. Per karą jų namus sugriovė vokiečiai. 

Dar tarnavau pas Cinderį, irgi žydą. Jis gyveno name, kur paštas, 
iš gatvės pusės. Paštas tada buvo irgi tam pačiam name, tik iš kiemo 
pusės. Vėliau dar tarnavau Nevadolėj ir kaime netoli Bartininkų. 

Žydų sinagoga Sodų gatvėj (anksčiau – Sinagogos gv.) buvo bendra 
vyrams ir moterims. Neatsimenu, kad būtų buvę dvi sinagogos, kaip 
kažkas sako. Dar šalimais buvo toks rabino namukas, kur žydmergės 
atnešdavo pjauti vištas šabui. Rabinas (ar pusrabinis) tai atlikdavo su 
šventa britva. Reikdavo palaukti, kol nubėgdavo kraujas.

Visa Vilniaus gatvė prieš karą iki mokyklos (kairėj pusėj) buvo na-
mas prie namo ir beveik visi – žydų. Prisimenu Vilenskio, Marksienės 
namus toje gatvėje. Kur seniau buvo užkandinė, o dabar Rupeikos par-
duotuvės tvora (Vilniaus -1), anksčiau irgi buvo žydo namas. 

Žydo Zivo vaistinė stovėjo kur dabar Rupeikos ūkinių prekių 
parduotuvė. 

Prieš karą buvo Virbaly geras daktaras Koganskis. Irgi žydas. Pati 
ėjau pas jį tikrintis, kai buvau nėščia. Jis gydė ir brolį Vincą po galvos 
operacijos Kaune. Visi jį gerbė ir gyrė. Sako, kad jis bučiavo vokiečiams 
batus, kai žydus šaudė, žadėjo gydyti už dyką – vis tiek sušaudė. Kai 
po kokių dešimties metų tuos griovius atkasė (Kybarčiukuose, kur šau-
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dė vyrus), atpažino daktaro palaikus iš išlikusių receptų ir nuotraukos 
rūbų kišenėse. Jo žmoną ir dvi mergaites sušaudė Vigainėse.

Kai šaudė žydus, sušaudė ir mano pirmą vyrą Orentą, atseit, kaip 
komunistą. Jis buvo milicijos įgaliotinis. Visus šaudė, kas buvo prie 
milicijos, apie 20 lietuvių iš Virbalio. Sušaudė ir vokietuką enskį, nes 
dirbo kažkur prie milicijos komisaro. Sušaudė Zinkevičių Stasės brolį 
Barkauską, Žibų sūnų. Vyrai buvo uždaryti sklepuose (kur dabar Ky-
bartų kultūros namai). Ten jų buvo labai daug sugrūsta. Juos visus, ir 
lietuvius, ir žydus sušaudė Kybarčiukuose, vadinamoj Pieskynėj. Mane 
saugumiečiai irgi buvo atsivežę atpažinti vyro palaikų. Visi buvo iškas-
ti. Kaukolės sustatytos penkiomis eilėm. Buvo baisiau nei per karą…
Nieko neatpažinau, savo vyro irgi. Beveik visi rūbai buvo supuvę. 

Vyrus areštavo lietuviai. Šaudė irgi ne patys vokiečiai, o lietuviai. 
Tuometinis prekybos ministras Zaganevičius buvo vyriausias prie tų 
šaudymų. Kartą su žyde dantiste Pauzickaite ėjom į tuos sklepus, ne-
šėm vyrams valgyt. Koridoriuje susitikom tą Zaganevičių. Aš nežino-
jau kas jis toks, o Pauzickaitė buvo mokytoja, žinojo, kad prie Smetonos 
jis buvo prekybos ministras. Matyt kai bėgo Smetona, ir jis bus pabėgęs 
pas vokiečius ir tarnavęs jų kariuomenėj. Tada jis mudvi apstaugė ir 
išvijo. Labai išsigandom. Nežinojom dar, kad jau prieš dieną visi buvo 
sušaudyti. Tarp šaudžiusių buvo ir lietuvių virbaliečių: Babalevičius, 
Janavickiai (tėvas ir sūnūs), Krivinskai, Džonskai (tėvas ir sūnus) ir kiti. 
Atsimenu, prieš šaudymą žydai buvo suvaryti į namą Smėlio gatvėje 
(Džermeikienės), kuris seniau priklausė vokiečiui. 

Dantistė Pauzickaitė turėjo savo kabinetą name, kur dabar biblio-
teka (Vilniaus-13). Gyveno antrame aukšte. Jos brolis buvo vidaus ligų 
daktaras. Ir jo kabinetas buvo tam pačiam name. Tas namas greičiau-
siai priklausė žydui elkiui. Jis ten turėjo savo kepyklą. Aš nešdavau į 
tą kepyklą kepti žydišką „kugelį“, tik ne iš bulvių, o iš miltų. Ten buvo 
galima ir pirkti. O kieme džiūdavo cukorijos. elkio laukai buvo prie 
Podvarko. Ten buvo Botyriaus ir Gičino per pusę dvaras. Gičinas buvo 
mokytojas, mokyklos direktorius, o Botyrius dirbo Kybartuose felčeriu.

Pajevonio gatvėje prieš karą gyveno burmistras Navickas. Jo na-
mas yra ir dabar išlikęs su inicialais. Prie rusų kieme buvo kolchozo 
kluonai. Negirdėjau, kad tą namą būtų vadinę dvaru. Atsimenu bur-
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mistro dukterį Lionę, labai graži buvo. Lyg tai vienturtė. Žmona dirbo 
Kybartuose mokytoja. Burmistro kontora buvo priešais mokyklą. Pas 
Navicką tarnavo Ona Buragienė (Mikalainytė). Po karo Navickas davė 
jai butą, pats su šeima išvažiavo į Ameriką. 

Viduryje, baltu švarku, sėdi Virbalio burmistras J. Navickas 
(nuotrauka iš Smolskių šeimos albumo)

už mokyklos, kur dabar gyvena mokytoja Šambaravičienė, buvo 
vokiečio Grigo namas. Puniškos dvaro gyvenvietę vadino Kumečiais. 
Buvo trijų aukštų namas, tvoros, daug kitų pastatų. Viskas iš raudonų 
plytų. Ne kartą ten lankiausi su mama. Ilgam mediniam name, kuris 
išlikęs ir kur sovietmečiu buvo mokyklos bendrabutis, gyveno pono 
tarnai. Mama nueidavo pas tokią davatkėlę Žemantauskaitę, kuri ten 
tarnavo, vesdavosi ir mane. Ten ji ir mirė, Puniškai ją ir laidojo. Ir mus 
kvietė pietų, bet mama nėjo. 

(Užrašė D. Stankūnienė. 2003.12.03)
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MARIjA MAzILIAUSkIENė 
 

(g. 1914 m.)

apie išlikusius ir neišlikusius pastatus Virbalyje

1. Kur dabar naujas klebonijos pastatas, seniau buvo balta valdiška 
mokykla. Mokėsi lietuvių ir vokiečių vaikai. Lietuvių buvo 4 sky-
riai, vokiečių lyg tai trys.

2. Žydų progimnazija buvo prie dabartinio pašto, iš rytų pusės. Per 
karą vokiečiai ją susprogdino.

3. Maironio -1 ( kur po karo gyveno Zabarauskai), seniau buvo žydų 
pradinė mokykla. Zabarauskas atėjo į kolūkį po karo dirbti sodi-
ninku į Pilipausko (Filipovskio)sodą ir tą namą nusipirko. 

4. Buvusi kino salė (dabar – laidojimo namai) seniau priklausė ugnia-
gesiams. Ten buvo jų garažai. Kai vykdavo šokiai, ugniagesiai savo 
rakandus išnešdavo į aikštę ir ten būdavo šokių salė.

5. Pieninė – moterų daktaro Janavičiaus namas. Tada buvo vieno 
aukšto mūrinis pastatas. Dirbo privačiai. Gyveno su žmona, vaikų 
neturėjo. Buvo lenkų kilmės lietuvis. Dar mieste dirbo du daktarai 
žydai ir akušerė taip pat žydė.

Daktaras Ignas Janavičius  
(nuotrauka iš Č. Bajoro albumo)
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Buvęs daktaro I. Janavičiaus namas 
(nuotrauka iš Virbalio bibliotekos archyvo)

6. Sodų gatvės pradžioje, aikštelėje prieš pieninę, buvo žydų sinago-
gos. Viena- vyrų – fasadu į Sodų (Sinagogos) gatvę, kita- moterų – 
fasadu į Vilniaus gatvę. Iš pradžių buvo bendra, tik vėliau atsiskyrė. 

7. Nuo Sinagogos gatvės iki mokyklos ištisai buvo žydų namai ir 
krautuvės. Žydai buvo prekybininkai. Kai kurie iš jų pastatų yra iš-
likę. Pav., Vilniaus – 8 – žydo Bolovičiaus (Obolovičius) namas. Dar 
kitas jo namas, taip pat dviaukštis, raudonų plytų yra irgi išlikęs 
Gedimino gatvėje (Gedimino – 18). Bolovičius buvo turtingiausias 
Virbalio žydas. Laikė žemes ir pardavinėjo arklius. 

8. Išlikęs pašto pastatas yra lietuvio (pavardės neprisimenu) 
nuosavybė. 

9. Išlikęs lietuvio Aloyzo Puniškos dviaukštis raudonų plytų namas 
(Vaičaičio – 4). 

 Raudondvaris – jo pusbrolio Juozo Puniškos nuosavybė. Abu per 
karą išvažiavo į Ameriką. Po karo likusiuose pastatuose buvo mo-
kyklos internatas. Dvarininko Puniškos laukai ėjo nuo dvaro iki 
Šiaudiniškių kelio. 

10. Pilipauskai (Filipovskiai) buvo du broliai žydai. užveisė didelį vais-
medžių sodą. Dirbti samdė moteris. Vienas prieš karą išvažiavo į 
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užsienį ir negrįžo, o kitą, turbūt, sušaudė vokiečiai per karą Vigai-
nėse. Abu buvo merginykai, samdė tik gražias moteris ir paskui 
niurkė. Pilipausko namą tada dvaru nevadino ,tik vėliau, kai gyve-
no kolūkio pirmininkas, gal todėl, kad jį “caru“ vadino.

Pilipausko sode prekybai ruošiami rabarbarai  
(nuotrauka iš Virbalio bibliotekos archyvo) 

11. Vilniaus-12, kur dabar R. Rupeikos maisto prekių parduotuvė, se-
niau buvo kooperatyvas; taip pat dviejų aukštų. Ten pat buvo ir ko-
operatyvo parduotuvė.

12. Šalia (į vakarus) – taip pat išlikęs Šeflerio namas. 
13. Name aikštės viduryje (Vilniaus – 7), apačioje buvo Prasauskie-

nės arbatinė ir Degučio krautuvė (rytiniam gale). Namas priklausė 
kooperatyvui.

14. Dantų daktarė Kraujelienė pasistatė namą po karo (Gedimino-19), 
kur buvęs anksčiau vaikų darželis, paskui – taupoma kasa). Prieš 
tai ten stovėjo brolių Pilipauskų namas, kurį sugriovė per karą.

15. Dabartinio Gedimino – 21 vietoje, kur po karo buvo ambulatori-
ja, prieš tai buvo evangelikų kunigo namas. Netoli, per du namus, 
buvo ir tebestovi evangelikų bažnyčia. 

16. Dabartinis Vilniaus 16 – buvęs žydo Garbo namas. 
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17. Vilniaus -20 – žydų Benekonskio ir Kaganskio didelis dviejų aukštų 
namas pirktas per pusę. Jie turėjo didelę krautuvę. Dabar ten vaisti-
nė iš gatvės pusės.

18. už jo, prie upelio buvo lietuvio Idiko pusantro aukšto namas, kurį 
jis buvo pirkęs iš žydo. Per karą sugriautas.

19. Vaičaičio -3, Ciprisevičiaus nuosavybė, molinis, išlikęs; jo istorijos 
nežinau. 

20. Vaičaičio – 8, vokiečio namas, pavardės neprisimenu. Po karo buvo 
grįžęs, dirbo Kybartuose malūne, bet vėliau išvažiavo.

21. Maironio -5, kur gyveno Klusaitienė, irgi buvęs vokiečio namas, 
raudonų plytų, išlikęs. 

22. Du broliai vokiečiai Okai turėjo abu po malūną. Rytiniam miesto 
paplentės gale, sakydavo, – alvitinis Oko malūnas, vakariniam gale 
už kapų – kybartinis. 

23. Kunigas Slavynas (Strolienės tėvo brolis) brolio vaikams pastatė 
namą Virbaly, Gedimino gatvės pradžioj. Tebestovi. Buvo grįžęs iš 
Amerikos. Jo pinigais pastatyta Kybartų bažnyčia. 

24. Kur dabar mašinų stovėjimo aikštelė (prie bažnyčios) nuo pat plen-
to iki Gedimino gatvės stovėjo irgi žydų namai. Jų neišliko. Miesto 
aikštėje antradieniais ir penktadieniais vykdavo turgūs, o kas an-
tras pirmadienis – jomarkai. Suvažiuodavo iš visos apskrities. Ūki-
ninkai parduodavo, o pirkdavo daugiausiai žydai. Ne tik maistą, 
gyvulius, bet ir durpes, sukapotas malkas pardavinėjo. 

25. Kanalą Vigainėse rusai iškasė dar karui neprasidėjus. Matyt ruošė-
si, buvo skirtas prieštankinei atakai. Kai prasidėjo karas, vokiečiai 
sunkvežimiais vežė ir vežė… Ten sušaudyti 48 miestelio lietuviai, 
o kiek žydų negaliu net pasakyti, visus sušaudė. Jų atveždavo ir iš 
Prancūzijos, Lenkijos, kitų aplinkinių valstybių. Per dieną žmonės 
suskaičiuodavo iki 40 mašinų. Pastoviai budėjo sargybiniai. 

1930–32 m. Virbalyje gyveno 5800 gyventojų. Dauguma lietuvių 
tarnavo pas žydus. Žydai turėjo žemių ir samdė darbininkus. Sodinda-
vo plantacijas agurkų, cukrinių runkelių. Laikė karvių, samdė bernus 
ir mergas. 

(Užrašė D. Stankūnienė, 2003 m.)
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VLAdAS MOckAITIS 
 

(g. 1920 m.)

Prieš kapus buvo fabrikėlis „Rika“, kur gamino tepalus, žvakes. 
Buvo aptvertas aukšta tvora. Ten buvo didelis rūsys. 

Kur dabar baldų dirbtuvės, buvo banė (pirtis) – skerdykla.
Kapų sargu dirbo Reinertas, laidojant žmones, jis nešdavo kryžių. 
Priešais mokyklą buvo miesto valdžia – burmistras. Šalia – policija 

ir kalėjimas. Nusikaltėliai ten būdavo laikomi trumpai. 
Maironio gatvėj, kur dabar kepykla, gyveno daktaras Kaganskis. 
Pieninės name gyveno gydytojas Janavičius. Jis neturėjo savo vai-

kų, globojo vargšus, juos vedžiojosi ir auklėjo. 
Kitas gydytojas Mačiokas buvo kortožnykas (lošė kortomis).
Pieninės kieme buvo liejykla, liedavo špižių. 
Maironio gatvėj buvo didelis malūnas. Ten dirbdavo trimis pamai-

nomis. Prie jo stovėdavo pakinkyti trimis arkliais vežimai. Į juos pa-
kraudavo po pora tonų miltų ir veždavo į geležinkelio stotį. Iš pradžių 
malūnas buvo Kaganskio, vėliau jį valdė Mileris. 

(užrašė S. Zabielavičienė) 2002 m.
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STASė PILIUkAITyTė - RUdzINSkIENė  
 

(g. 1922 m.)

Gimiau Virbalyje, vokiečio Dervelio name, Vištyčio gatvėje, kaip 
seniau sakydavo – Varijiecka ūlica. Toje vietoje dabar stovi Navikauskų 
namas (Nr. 22). Vėliau dar gyvenom Bukauskynėj (yra ir dabar). Bu-
vom trys seserys: aš, Teresė ir Adelė. 

už Bukausko, prie kapinių buvo vokiečio Brėmkio malūnas. Ten 
buvo namas, kuris per pusę priklausė Brėmkiui ir žydui Ilenbergiui. 
Gyvenom ten daug metų. Dar vėliau gyvenom name prie plento, toje 
vietoje, kur dabar atstatytas sudegęs Špinderienės namas. Prieš karą 
gyvenom Drožnykynėj – vokiškam name. Kas dirbo prie plentų, tas 
tame name gyveno. Mano tėtis dirbo prie plentų. Jį sušaudė Vigainėse. 
Įskundė toks Juraitis, būk tai buvęs komunistas; jis įskundinėjo ir kitus. 

Kur dabar paminklų dirbtuvės prieš kapus, buvo prieš karą žydo 
Kaganskio dirbtuvės. Ir aš ten dirbau. Gaminom šmerus, batų tepalą, 
musinykus. Geras buvo savininkas, jei neturėjai kuo užsimokėt, visada 
duodavo į skolą. 

Paskui dar dirbau pas Idiką restorano bufete. Lietuvis Idikas turėjo 
trijų aukštų namą prie upelio. Kitą restoraną jis turėjo Vilkavišky. Per 
karą išvažiavo į Vokietiją; kalbino ir mane važiuoti, bet nevažiavau. Idi-
ko brolis Alytuje laikė „Karininkų ramovę“. Ten kurį laiką irgi dirbau 
bufete. Gyvenau fligely, kartu su seserim Terese turėjom savo kambarį. 
Po to dar dirbau padavėja Alytuje, sanatorijoje. Ji buvo miške. Nešiojau 
ligoniams maistą. Ta sanatorija buvo valdiška, irgi priklausė karinin-
kams. Dabar toje vietoje išlikus tik maža bažnytėlė. Tada buvau apie 16 
metų. 

Mokiausi Virbalio mokykloje. Buvo keturios lietuviškos klasės, 
dvi – žydų ir dvi vokiečių. Kai prasidėjo karas, dirbau Vilkavišky Idiko 
restorane. Per karą mūsų šeima niekur neišbėgo, gyvenom prie vokie-
čių, o tie išvežė į Batenšteiną. Ten pragyvenom daugiau kaip metus. Po 
karo grįžom. Su Rudzinsku apsivedėm per karą, prie vokiečių. 
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Visa Vištyčio gatvė buvo žydų, gal tik koks vienas ar du vokiečiai 
gyveno. Prieš karą buvo gražios žydų kapinės prie Paviržupės, o vokie-
čių – prie mokyklos. 

Kai mirdavo žydas, laidodavo tą pačią dieną iki saulei nusileidžiant. 
Numirėlį dėdavo ant narų, išvalydavo panages, nuliedavo vandeniu, 
įvyniodavo į baltą drobulę, dėdavo į karstą ir lydėdavo į kapus. Bet į 
žemę leisdavo be karsto. Visus žydus tuo vienu karstu ir palydėdavo. 
Duobėje sudėdavo lentas, sustatydavo kaip dėžę, o karstą veždavosi at-
gal. Turėjo sargą, kuris prižiūrėdavo namuką, kuriame tas karstas bū-
davo laikomas, ten pat prie kapinių. 

Arkliai, kuriais veždavo nabašnyką, būdavo apdengti juodais de-
kiais su sidabriniais apdabais. Jei žydas pamatydavo, kad į kapus lydi 
žydą, greit bėgdavo namo ir užsidarydavo duris, atseit, kad nabašnykas 
iš jo namų nieko neišsivestų. Mirusį į kapus lydėdavo nedaug žmonių. 
Būdavo specialiai už pinigus pasamdomos žydelkos apraudoti numirė-
lio; tai jos ir eidavo į kapines, kiti buvo tik artimieji. 

Vištyčio gatvėje (kur gyvena Žilinskienė) per karą buvo žydų getas. 
Juos laikė iki sušaudymo. 

Vilniaus -4 prieš karą gamino karstus. Vilniaus -1 priklausė vokie-
tei Šteinienei. Ten irgi darė karstus. Kai buvau dar pacanka, mes vaikai 
įlysdavom į tuos karstus ir vieni kitus gasdindavom. 

(Užrašė D. Stankūnienė, 2004 m.)



K it ų v i rba l ieč ių  at s i m i n i ma i

169

dANUTė RyckyTė - MIkALAINIENė  
 

(g. 1923 m.)

Gimiau Virbalyje. čia baigiau trijų skyrių mokyklą. Tėtis kartu su 
Simu Maknavičiumi turėjo krautuvę name ant rinkos (miesto aikštėje, 
Vilniaus -7). Vadinosi medžiagų manufaktūra. Vėliau jie bankrutavo. 

Dar tame name buvo ir privati Degučio smulkmenų krautuvė bei 
našlės Prasauskienės arbatinė, kur dabar batsiuvys. O kur dabar ambu-
latorija, buvo lietuvio K. Ališausko traktierius (užkandinė). Jis turėjo 
antrame aukšte kambarį. Ten buvo galima išgerti. Dabartinis po karo 
atremontuotas namas už pieninės (Vilniaus -4) – buvo jo nuosavybė. 

Žydų rabino namas buvo kur dabar balta mokykla (priestatas), 
tik arčiau gatvės. Lyg tai Tiškus pavardė. Rabiną sušaudė Vigainėse 
1942 m. Vėliau ten buvo kurį laiką milicija. Šalia rabino namo buvo 
savivaldybės pastatas. Vilniaus – Vištyčio gv. kampe stovėjo žydo Viš-
tineckio namas. Kartu ten buvo ir jo parduotuvė. Jis turėjo labai gražią 
dukterį Vivą. Vištineckis irgi sušaudytas Vigainėse. 

Vilniaus – Birutės gv. kampe prieš karą buvo žydų gimnazija.
Zivas Finkelšteinas – žydas – turėjo batų krautuvę.
Jutkis ir Janukas Pilipauskai (Filipovskiai) – taip pat žydai – turėjo 

didelį sodą ir raudonų plytų namą jame. Ir dabar tą sodą vadina Pili-
pausko sodu. Dar sode buvo ir kitas, medinis namas. Buvusi taupoma 
kasa (Gedimino -19) buvo vieno iš brolių – Jutkio namas, o raudonų 
plytų namas Kauno gatvėje – Januko namas (kur gyveno Kisieliauskie-
nė). Jutkis išvažiavo į Ameriką prieš karą, o Januką rusai buvo išvežę į 
Rusiją. 

Žydas Šmulis turėjo krautuvę Kauno gatvėje.
Žydo Koganskio namas Vilniaus -20) sovietmečiu kapitališkai atre-

montuotas. Jį irgi sušaudė per karą. 
Vymeris – vokietis, buvo ūkininkas. Namas buvo Gedimino gatvė-

je (už Barzdaitienės).
Breneizeris – vokietis – irgi ūkininkavo, turėjo namą Birutės 

gatvėje.
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Vokiečio Milerio malūnas Maironio gatvėje stovėjo dešinėje, kur 
dabar Pranckevičiai savo pasistatę.

Šembretskis – lietuvis, gyveno Gedimino gatvėj.
Janulevičiaus namas Gedimino gatvėje išlikęs, ten dabar gyvena 

D. Barzdaitienė.
Krungių (Grunkis) namas taip pat Gedimino gatvės pradžioje 

yra išlikęs. Grįžę atsiėmė nuosavybę po nepriklausomybė atkūrimo 
(1990 m.)

(užrašė D. Stankūnienė, 2000 m.)
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BRONė SAVIckIENė 
 

(g. 1923 m.)

Iki šiol išlikęs obolovičiaus namas (dabar Vilniaus – 8) raudonų 
plytų, dviejų aukštų – turtingiausio Virbalio žydo namas. Po karo ši-
tame name buvo stribų būstinė. Jo sūnus namą turėjo Vištyčio gv. (ten 
kur gyveno Petrutė Akšienė, jis neišliko). Obolovičius turėjo tris sūnus 
ir dukrą: Froimas, Gidalius, Šmulis, dukters vardo neatsimenu, ją va-
dino cukrininkiene. Froimo vaikai – Lilė ir Joškis. Obolovičiaus sūnūs 
supirkinėjo arklius, paukščius, daugiausia – žąsis. Viską išveždavo į 
užsienį – Vokietiją, Daniją, Olandiją. Obolovičius (tėvas) pirmas Vir-
baly įsigijo lengvąją mašiną. 1940 m. rusai tą jo mašiną nacionalizavo. 
Dar Obolovičiui priklausė taip pat išlikęs dviejų aukštų raudonų plytų 
namas Gedimino gatvėje, kur gyvena S. Litvinskienė (Gedimino – 18).

Raudondvario dvarininkas j. Puniška augino gražius, veislinius 
arklius, taip pat ir mažiukus arkliukus – spragtukus bei povus. Turėjo 
dvi mergaites ir sūnų: Oną, Janiną, Juozą. Brolis gyveno Kaune. Atva-
žiuodavo mašina. Jiems priklausė daug žemių. Katilukas (prūdas) irgi 
jam priklausė. Tada pašaliniai maudytis neidavo. 

Paplentėje ištisai buvo žydų namai, vienas kitas tik vokiečio ar 
lietuvio. 

Prieš karą buvo keturi malūnai. Vienam gale miesto vieno oko, 
kitam gale – kito brolio oko vėjiniai malūnai, abu prie plento. Turtin-
go žydo Milerio malūnas stovėjo Maironio gatvės vidury. Ten dirbo ir 
kasininkas, ir buhalteris. Tas malūnas buvo kitoks, modernus. Tokių 
Lietuvoj buvo nedaug. O vokiečio Brėmkio vėjinis malūnas stovėjo už 
kapų, pietinėj pusėj, netoli dabar gyvena Lietuvninkai.

Priešais kapinių vartus smulkus verslininkas gamino batų tepalą ir 
musgaudžius. Jo įmonę vadino Rika. Gal tokia buvo jo pavardė.

elektrinėje (ir dabar taip vadina dviejų aukštų namą už mokyklos) 
gamino elektrą. Miestui užteko, visos gatvės buvo apšviestos. Prieš 
elektrinę buvo rabino namas.
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Zimanas turėjo vaistinę. Šnejeris – kepyklą Vištyčio gatvėje. Žydai 
broliai Pilipauskai turėjo vaismedžių sodą Ir dabar jį jų vardu vadina. 
Prieš karą vienas brolis išvažiavo į Ameriką, kitas liko čia. 

Dabartiniam Maironio- 3 (prie autobusų stoties) buvo įsikūrus 
komjaunimo būstinė. Prieš karą jis buvo vieno aukšto. 

jasulevičiui priklausė namas Gedimino gatvėje, kur dabar gyvena 
Barzdaitienė. Jį kažkodėl vadino kryžininku. Gal kryžius gamino. 

Birutės gatvėje prie pašto gyveno žydas Vištineckis. Ten pat buvo 
gohenbergo medžiagynas.

Vitmozerio fabrikėlis buvo pieninės kieme.
Žydai turėjo dvi škales (klases); vienoje mokėsi turtingesnių, kitoje 

biednesmių tėvų vaikai. Mokykla buvo prieš pieninę, netoli sinagogos. 
Šalia škalių buvo namukas, kur žydas rieznykas pjaudavo vištas. Dar 
žydai valgydavo jaučio priekinę dalį. 

Vieną kartą metuose žydai suruošdavo skalbimą. Skalbdavo tris 
dienas iš eilės. Jie išlaikė savo ubagus, rėmė biednesnius bendruomenės 
žmones. 

Miesto burmistrą j. navicką 1940 m. rusai su šeima ištrėmė į Sibirą. 
Šaulių vadas buvo mokytojas baniulaitis. Labai gražus vyras. Dės-

tė muziką ir dar kažką. Prieš karą Virbaly buvo tik pradžios mokykla. 
Baniulaitį irgi ištrėmė į Sibirą, tada jis jau dirbo Karklupėnuose. 

1940 m. mačiau pro Virbalį bėgantį A. Smetoną. Trumpam buvo 
sustojęs. 

Mačiau per karą kaip vokiečiai nupjovė bažnyčios varpus. Paskui 
bažnyčią susprogdino. Bažnyčia buvo didelė ir labai graži, trijų altorių. 
Procesijas tris eiles eidavo bažnyčios viduje. Klebonavo Ignas Starkus. 

Turgūs miesto aikštėje vykdavo antradieniais ir penktadieniais. 
Dar aikštėje prieš karą kartais savo pasirodymus atlikdavo pravažiuo-
jantis cirkas. 

Savamokslė smuikininkė uršulė turevičiūtė gyveno Naumiesčio 
gatvėje pas žydus. Tėvas buvo miręs. Turėjo brolius Joną, Juozą, Anta-
ną, Vladą ir seseris eleną ir Marinę. Antaną per karą nušovė vokiečiai. 
elena tarnavo pas žydus. uršulė gal nė keturių skyrių nebuvo baigusi. 
Pati per save išmoko groti. Muzikos mokė mokytojas Baniulaitis. Mu-
zikantai buvo visa šeima. Visi savamoksliai. Visas šeimos „orkestras“ 
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susidarė. Vladas ir uršulė griežė smuikais. Dar tame jų orkestre grojo 
Stasys Deltuva. uršulės orkestrą žinojo ne tik Virbalis, visokiom pro-
gom kviesdavo juos groti, per visokias šventes. 

(Užrašė D. Stankūnienė, 2004 m.)
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jONAS šIdLAUSkAS

[Virbalietis, ūkininko sūnus. Tėvų sodyba išlikusi (Pajevonio – 2). 
Fotografas, dirbęs Lietuvos televizijoje. Šiuo metu gyvena Marijampolė-
je. Su bendraautoriu išleidęs knygą apie karo pradžioje Budavonės miške 
nužudytus keturis kunigus]

Mieste paaugęs rasdavau įvairių popierių, popierėlių, priklijuotų 
ant sienų ar medžių. Tai būdavo proklamacijos. Visi saviškiai, pame-
nu, liepdavo jų neliesti, neskaityti, žodžiu – nematyti. Žinojau, kad tai 
kažkas labai blogai. 

Prisimenu, vaikystėje mėgom narstyti pro kromų duris, o jų par-
davėjai žydai neretai pradžiugindavo kokiu saldumynu ar šiaip pigiu 
niekučiu. Mums, vaikams, tai būdavo ne smulkmena. 

Prieš karą paauglių ir jaunimo gyvenimas buvo ypatingas. Į savo 
veiklą įtraukdavo visokios religinės ir valstybinės organizacijos. At-
minty labiausiai įstrigę angelaičių veiklos fragmentai. Tai buvo jau-
nimo katalikiška organizacija. čia vaikai buvo mokomi ne tik gražiai 
elgtis, mylėti gyvenimą, bet ir būdavo skatinami domėtis savo krašto 
istorija, visos šalies gyvenimu. Būdavo organizuojamos įvairios išvy-
kos, ekskursijos ir šventės. Taip susipažinome su Lietuvos vietovėmis, 
dvarais, pilimis, piliakalniais. Dar ir šiandien aiškiai atmintyje įsirėžęs 
Gelgaudiškio dvaras ir pilis, vienas gražių vaikystės dienų atsiminimų. 

Virbalį tada ypatingai garsino dūdų orkestras. Gražios būdavo šeš-
tadienio ir sekmadienio popietės, kai dūdų orkestro vyrai žygiuodavo 
per miestelį į miesto sodą. Tada miete būdavo organizuojama daug vi-
sokių religinių ir visuomeninių švenčių, kurios visada baigdavosi pui-
kiu dūdų orkestro koncertu. 

Giliai atmintyje išlikę Joninių šventės. Gatvėje rikiuodavosi vaidi-
lutės, vainikuotos, apsikaišę gėlėmis. Gracingos, puošnios, lėtai šokda-
mos žavėjo susirengusius į šventę. Orkestras groja, rodos, nuo žemės 
kelia. Visur aidi muzika. Vakare dainuodavo visas jaunimas. 

Pagaliau – vidurnakčio laužai! Vaidilutės šoka aplink, meta vaini-
kus į ugnį, žiežirbos kyla iki dangaus. Koks grožis, atrodė! Su tomis žie-
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žirbomis į dangų, rodos, kyla ir mūsų jaunų širdys, mintys ir svajos… 
O kiek tame sode žaista slėpynių „tuneliuose“ po alyvom, kuriomis 
buvo nusodinti visi sodo takai. 

Dūdų orkestras Virbalį garsino plačiai. Muzikantų čia niekada ne-
trūkdavo. Orkestre buvo vyrų, grojusių ir smuiku, ir gitara. Vien tik 
Turevičių šeimos muzikantų buvo visa kapela. Visi savamoksliai, bet 
labai gabūs. Kalbėjo žmonės, kad uršulės smuikas yra paties Stradiva-
rijaus. Nežinau, ar tai tiesa, ar tik tuo norėta pabrėžti jos gerą griežimą. 

aPie kai kuriuos PasižyMėjusius  
Virbalio gyVentojus

Čiurila 
Apsišvietęs, kultūringas, draugiškas ir paprastas virbalietis. Smagu 

buvo su juo bendrauti ir vaikams, ir suaugusiems. Jis vienintelis Vir-
baly turėjo kino aparatą su dinama. elektra gaminosi sukant ranka. Jo 
dėka miestely žmonės galėjo žiūrėti kino filmus. 

Filmai, atsimenu, dažniausiai būdavo religinio turinio, labai rimti, 
gerai nuteikiantys. Juose rodė Kristaus daromus stebuklus, vaikščioji-
mą vandeniu ir panašiai.

Aparato rankeną sukdavo paauglys čiurilos sūnus. Kai nuo ilgo su-
kimo, jam paskausdavo ranka, sukimas sulėtėdavo, elektra prigesdavo, 
ekrane vaizdas apsiniaukdavo. Tada vaikai, jo bendraamžiai imdavo 
šaukti: „suk, čiurila, suk!” Visiems būdavo juoko. Pačiam sukėjui ti-
kriausiai – nelabai…

Plėšikas rickus 
Prieš antrą pasaulinį karą garsėjo Virbaly nepagaunamasis plėšikas 

Rickus, kažkaip visada sugebėdavęs pabėgti iš nusikaltimo vietos. 
Kartą vachmistras Kasputis sužinojo, kad naktį per miestelį turi 

pravažiuoti Rickus. Keli vyrai su ginklais kartu su vachmistru išsiruošė 
sekti plėšiko. 

Po vidurnakčio važiuoja per miestelį fajetonas, skambčioja skam-
baliukas, pririštas prie arklio pakinktų. O viduje sėdi kunigas su šven-
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čiausiuoju rankose. Važiuodamas ligonio lankyti kunigas negali nieko 
kalbėti. Kunigėlis išlipa, visi priklaupia, pagarbina švenčiausiąjį. Vėl 
tylomis sėdasi į bričką ir nuvažiuoja toliau. Tą naktį tvarkos saugotojai 
Ričkaus taip ir nesulaikė. 

Kitą dieną vachmistras gauna raštelį: „Labai dėkingas jums, vach-
mistre, ir jūsų padėjėjams, kad leidote man taip garbingai pervažiuoti 
per visą Virbalį. Ten buvau aš, nesugaunamasis Rickus.“

Policijos viršininkas – vachmistras kasputis 
Storokas, apvalutis, doras, sąžiningas žmogus buvo. Aišku, buvo, 

kas jo nemėgo, vien dėl to, kad bijojo. O kas tais laikais buvo policinin-
kas? Virbaly prieš karą jis buvo vienas, bet jo visur buvo pilna. Vaikai 
jo bijodavo, todėl būdavo ypatingai drausmingi ir mandagūs. Visiems 
buvo aišku, kad ir už mažiausią nusižengimą neliks nepastebėtas, o jų 
tėvai – nenubausti. 

kunigas ignas starkus
Gimė 1888.07.31 d. Miroslavo vyskupijoje. Lankė Marijampolės 

gimnaziją. 1906–1911 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu 
įšventintas 1911.08.06 d. Vikaru dirbo Balbierišky, vėliau – Marijampo-
lėje. 1915–1918 m. studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. Ją baigus, 
suteiktas teologijos mokslų kandidato laipsnis. 

Grįžęs į Lietuvą, įkūrė Šakių „Žiburio“ gimnaziją. Pastatė naujus 
gimnazijos namus. 

1926 m. buvo Šakių klebonas ir dekanas, vėliau tarnavo Veiveriuose. 
Nuo 1932 m. – Virbalio klebonas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 

Dirbo Detmonto lietuvių stovyklos kapelionu. 
1948 m. paskirtas prelatu, popiežiaus šambelionu. 1951 m. išvyko į 

JAV, kur gyveno pas savo brolį. 
Mirė 1956 m. 09.10 d. elizabethe/ NJ.
Prieš vokiečių pasitraukimą iš Virbalio, vienas gerai pažystamas 

vokietis, kleboną įspėjo, kad bėgtų iš Lietuvos, nes bus tuoj sprogdina-
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ma bažnyčia. Ir tikrai, netoli nuvažiavus, Klebonas Ignas Starkus išgir-
do baisų sprogimą…

Vladas navickas (1887–1941) ir jo šeima
Virbalio burmistras (burmistravo 12 metų). Turėjo 18 ha žemės 

ūkį. Namas (Pajevonio -8) iki šiol išlikęs su inicialais, dar ilgai sovie-
tmečiu buvo vadinamas „dvaru“. Turėjo brolį Joną, kuris vėliau išvyko 
į Ameriką.

1940. 01.02 d. rusų nuteistas 10 m. kalėti. Ištremtas į lagerį Rešio-
tuose, Krasnojarsko krašte. Žuvo 1945. 07. 25 d. 

Konstancija Navickienė (1906–1962 m.) Namų šeimininkė. Ištrem-
ta į Jakutijos, Bijsko rajoną. 1942 m. perkelta į Bykovą. Paleista 1957 m. 
Į Lietuvą grįžo 1959 m. Palaidota Vilniuje. 

Vladas Navickas (g. 1922 m.), sūnus. Būdamas 20 m. kartu su mo-
tina ir dviem broliais ištremtas iš Lietuvos. Paleistas 1957 m. 1961 m. 
grįžo į Lietuvą. Gyveno Vilniaus rajone. 

Vytautas Navickas, sūnus. Gimęs 1924 m. Tris metus mokėsi Vir-
balyje, vėliau – Kybartų gimnazijose iki 1941 06. 13 d. Nuo 17 m. gyve-
no tremtyje su motina. Paleistas 1957 m. 

Vincas Navickas Gimęs 1934 m. Sūnus. Būdamas 9 m. ištremtas 
kartu su motina. Paleistas 1957 m. Į Lietuvą grįžo 1959 m. Gyvena 
Vilniuje. 

Vlado Navicko pusseserė Stasė Navickaitė Virbalyje dirbo mokytoja. 

Vytauto navicko atsiminimai.
užėjus raudonajai armijai, tėvas, Vladas Navickas, iš burmistro 

pareigų buvo atleistas. Birželio 14-os naktį į namus atėjo NKVD ir ge-
rai pažįstamas Martinaitis. Prikėlęs iš miego, visus susodino ant kėdžių 
prie sienos. Keturi enkavedistai su šautuvais ir durklais įsakė nejudėti. 
Vienas jų, majoras, pranešė, kad mūsų šeima tremiama iš pasienio zo-
nos į Tarybų Sąjungos gilumą. Padarę kratą, įsakė per vieną valandą 
susiruošti. Leido pasiimti maisto ir rūbų po 3 kg. žmogui. Paskui pa-
klausė, kam iš pažįstamų tėvas galėtų palikti namus. Tėvas pasakė, kad 
broliui Viktorui. 
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Kieme jau stovėjo polutorka, o joje jau susodinta taip pat išvežti pa-
ruošta Jeleniauskų šeima.

Vienas iš enkavedistų sėdo į sunkvežimį ir netrukus grįžo su dėde 
Viktoru. Surašė turto perdavimo aktą ir susodino visus į sunkvežimį. 
Kiekviename kėbulo kampe stovėjo po kareivį. Verkdami palikom 
gimtus namus. 

Vilkaviškio geležinkelio stotyje laukė paruoštas gyvulinių vagonų 
ešelonas. Duota komanda nešti į vagonus daiktus. Tėtį atskyrė ir įgrū-
do į kitą vagoną, skirtą vyrams. 

ešelonas buvo dviejų garvežių ir 69 vagonų. Važiavom tris paras, 
kol visi vagonai sausakimšai buvo prigrūsti žmonių. 

Birželio 17d. 9.30 val. sąstatas pajudėjo į rytus. Išlydinčių žmonių 
minia verkė stotyje, o vagonuose skambėjo giesmė „Sveika, Marija“.

Liepos 6 d. atvykom į Bijsko geležinkelio stotį, Altajaus krašte. čia 
buvo privažiavusių „pirklių“ – kolūkių pirmininkų, kažkokių viršinin-
kų, kurie rinkosi atvežtus tremtinius ir išsivežiojo juos po visą kraštą. 

Lygiai po metų, vėl liepos 6 d. visus susodino į tokius pat gyvulinius 
vagonus ir išvežė į šiaurę. Plaukėm Lenos upe. Pakeliui gavom prane-
šimą apie tėvelio mirtį. Žinią perdavė buvęs Marijampolės gimnazijos 
direktorius Juozas Dailidė. Tėvas mirė Krasnojarsko krašte, Rešiotų la-
geryje, eidamas 55-us metus. 

(Apie Navickų šeimą atsiminimus užrašė J. Šidlauskas,  
2004 spalio mėn.)

P.S., Vytautas Navickas su žmona ir pustrečių metukų sūnumi grįžo 
į Vilnių 1957 m. Čia gyvena ir šiuo metu. 
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