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„SAUSIO 16-OJI, PENKTADIENIS

1948-ųjų sausio 16-oji, penktadienis. Mūsų „įnamiai“ namie. Su jais ir Mi-

leris; jis jau beveik dvi savaitės čia – bunkeryje. Prieš tai jis turėjo nueiti su 

reikalais į vakaruškas gretimame Pakarklio kaime, bet gavo žinią, kad ten en-

kavėdistai laukia. Jis ten nenuėjo, bet atėjo pas mus, ir J. Čeponis jam neleido 

išeiti. Taigi bunkeryje jie trise...

Buvo ramus žiemos rytas. Kaip visada, apsiruošėme ūkyje, gryčioje besitvar-

kant, diena visai prašvito. Gal 11 ar 12 valanda buvo, kai pamatėme nuo Juodai-

čių pusės, jau šiapus krūmų, kurie buvo už 200–300 m (į tą pusę mūsų laukas 

iki Kilupio buvo), tiesiai mūsų sodybos link skubančius kareivius! Ginkluoti, su 

šunimis, kulkosvaidžiais – vieną su kulkosvaidžiu aiškiai mačiau... Užšokau ant 

aukšto, pasakiau vyrams, kad ateina kareiviai (mama apačioje apie „ablavą“ jau 

buvo įspėjusi). Kad neįtartų, aptikę mane nuo aukšto lipančią, surinkusi užsi-

mečiau ant rankos padžiautus skalbinius ir nusileidau jų pasitikti...

Vos įvirtę į trobą, užriko: „Kur bunkeris?!“ Sakom, kad jokio bunkerio pas 

mus nėra, ką čia išsigalvojat. Galite žiūrėti, įsitikinti...“ Pasklidę apieškojo, vi-

sus kambarius su šunimis apėjo, visur išlandžiojo, bet nieko neardė, nebadė. 

Pagaliau iš trobos išėjo ir nugarmėjo vieškelio link. Atsidusom, apsidžiaugėm, 

kad tas siautimas, krata, ačiū Dievui, laimingai praėjo... Diena jau į vakaro pusę 

pakrypo, buvo gal trečia valanda popiet. Galvojom: kai tik pritems – jau greit, 

jau žiemos metas, – partizanai išbėgs, bunkerį bulvėmis užversim, ką reikia, 

sukišim į krosnį, užkūrę sudeginsim...

Nežinau, kiek truko tas apsiraminimas – atokvėpis, pusvalandį, gal apie va-

landą, kai staiga vėl prigužėjo kareivių. Bunkerio jau neklausė, o tiesiog pasakė: 

„Pas jus yra Čeponis! Kur jis?..“ Bandėm dar sakyti, kad nieko pas mus nėra, 

bet mus tuoj uždarė į tėvukų (kampinį) kambarį, liepė iš jo niekur neiti (ar už 

durų stovėjo sargybinis – nežinau) ir pradėjo durtuvais badyti... Kareiviai gry-

čioje neslapukavo, šnekėjosi garsiai, šurmuliavo, keikėsi... Neilgai trukus išgir-

dom plėšiamų lentų braškėjimą, mums liepė išeiti. Užvarė mus visus ant aukšto. 

Įėjimas į bunkerį buvo atidarytas. Prie jo (jis buvo namo viduryje) sustatė mus: 

tėvus ir mane su Genium, o kareiviai atokiau aplinkui sugulė, šautuvus atsta-

tę. Pagrasino: „Kiek mūsų žus, tiek ir jūsų!“ Negaliu pasakyti, kiek laiko taip 

stovėjom nei gyvi, nei mirę, kai iš angos išsivertė dūmai, apačioje nugriaudėjo 

sprogimas... Po to pasigirdo dejavimas; po kelių minučių dejuoti liovėsi. Tada 

man liepė lįsti į bunkerį: ką būtų sakę ten daryti – nežinau. Kur dingsi – buvau 

pasiruošusi lipti tais akėčvirbaliais, bet užstojo Genius, sako: „Aš už ją lipsiu...“

Jis nusileido į bunkerį, iškėlė ginklus. O partizanus per apačią ištraukė, ne-

gyvus. Juos sumetė į mašiną, užtiesė brezentu... 

Išvežė mus (tėvukus, mane ir Genių) jau sutemus, galėjo būti aštunta ar de-

vinta valanda vakaro, ant uždengtų partizanų lavonų susodinę. Raseiniuose įki-

šo į kažkokį rūsį: atsimenu mūro skliautas, pakrašty vanduo telkšo...

Kitą rytą (ar į antrą dieną) mane iš rūsio išvedė. Priešais rūsio langelį (jis 

buvo be stiklo) gulėjo pamesti mūsiškių lavonai. Liepė parodyti, kuris iš jų Če-

ponis. Parodžiau, bet atpažinau jį daugiau iš drabužių, nes visų veidai buvo bai-

siai sudarkyti. Apie kitus du manęs neklausė. Jie ten neilgai, dvi ar tris dienas 

gulėjo...“

Stefanijos Jokimaitės-Valantinienės prisiminimai, 
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aps. skyriaus stribai gyventojų Zenono ir Rozalijos Joki-
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