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/girdisi techninis pasikalbėjimas/ 
Saulius Beržinis: Prašom pasakyt jūsų vardą, pavardę. 
Stasys Keidūnas: Mano pavardę tuoj pusė Vilniaus žinos. 
Saulius Beržinis: Pasakykit. 
Stasys Keidūnas: Keidūnas Stasys, Stasio. 
Saulius Beržinis: Kada gimėt? 
Stasys Keidūnas: Aš gimęs 1912 metais lapkričio 13-tą. Tai man dabar aštuoniasdešimt 
šešti. Aštuoniasdešimt šešti metai man jau dabar. 
Saulius Beržinis: O kur gimėt? 
Stasys Keidūnas: Merkinėj. Alytaus rajonas pirma buvo. 
Saulius Beržinis: Tai jūsų šeima kaip skaitėsi – ar miestelio gyventojai, ar kaimo 
žmonės? 
Stasys Keidūnas: Miestelio, miestelio. 
Saulius Beržinis: Kiek turėjot žemės? 
Stasys Keidūnas: 3,5 hektaro. 
Saulius Beržinis: Ką toj žemėj dirbot? 
Stasys Keidūnas: Dvi karves laikėm ir arklį laikėm, samdydavom žmogų, žmogus dirbo. 
Mokėdavom jam po keturis, po penkis litus į dieną. O taip. Mes, trys broliai ir sesuo, dar 
tamsoka pavasarį ryte, imdavom (traukdavom) tinklus. Tai paskui išimi žuvis. Kol tuos 
tinklus padžiauni, - buvo padaryta, kad galima padžiauti, kuoliukai sukalti, tai iki 
dvyliktos dar nebūni nevalgęs pusryčių. Išimi žuvis, suleidi baržon, kad jos gyvos būtų. 
Nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio. Ketvirtadienį veždavom į Kauną, tai reikia, kad 
gyvos. Tai statinėse. Sunkvežimį pasamdom. Čia gal keturi žmonės buvom, vienas dvi 
statines, kitas tris, kitas vieną statinę, ir mokėdavom septyniolika litų už statinę, kad 
nuveža. O toj statinėj būdavo 100 kilogramų, 150, daugiau negalima buvo. O paskui, kai 
turėjau (reikalų) su žydeliu Čarnu, tai jis atvažiuodavo pas mane pats, man buvo 
lengviau. Tie, kur Nemuną buvo išnuomavę, kuo daugiau žuvies į Kauną nuveža, tuo 
geriau, jiems didesnė suma pinigų. Tai jie mokėdavo tik po du ir pusę lito už kilogramą. 
O tas Čarnas, kai pas mane atvažiuodavo... Su juo draugavau, kol bombardavo Merkinę. 
Ir viskas pasibaigė. 
Saulius Beržinis: Tai kas buvo tas Čarnas? Apie Čarną papasakokite. Kaip jo vardas 
buvo? 
Stasys Keidūnas: Tik pavardė Čarnas, o vardo nežinau. Tai aš, kadangi su juo draugavau 
ilgai, jis atvažiuodavo su keleivine mašina. Tai vieną kartą atvežė bonkę degtinės. Tai aš 
tuojau užkąst ar ką... Sakau, ponas Čarnas, ką užkąst dabar jums duot? Žinot, pirmiau pas 
mus katalikų tikėjimas buvo vienas, žydelių kitas. Sakau, užkąst sūrį, sviestą, tai čia tik 
pusryčius valgyt. O prie degtinės tai reikia biškį stipresnio. O spirgį (lašinį) kokį 
valgysit? Viską valgau, tik dviejų dalykų nevalgau – vinių ir muilo. O taip tai viską 
valgau. Juokėmės su juo. Išgerdavom bonkę, atsverdavom žuvis, nuvažiuoja ir vėl 
ketvirtadienį (atvažiuoja). Tai mes... Ir kada pradėjo bombarduoti Merkinę, tai mano liko 
viskas, ką daviau. O jis nuėjo žemėn, sušaudė, žinot. Kai bombardavo Merkinę, užėjo 
vokiečiai, tai žydeliai neilgai (buvo). Tai kiek čia gyvenau Merkinėj, turėjau dvidešimt 
kaimynų (žydų). Visų pavardes žinau. Mano tėvai(?)... Kada aš dar buvau mažas, tai 
ateina prašyt laiško atplėšt, kai gauna laišką. Kiekvienos religijos tikėjimas skirtingas. 
Pas mane šeštadieniais ateidavo jaunimo keturi vyrukai, keturios merginos. Ten, kai 
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gyvenau, turėjau keturias valtis. Tai jie imdavo valtį iš manęs, degtinės ir prašo spirgių. 
Tai jie nuplaukia du kilometrus iki tokio miškelio ir iki pačio pavakario jie ten su gitarom 
groja, geria. Tai šeštadienį pas mane tokia chebra (kompanija) buvo. O vienas žydelis tai 
buvo šaulys (Lietuvos šaulių organizacijos narys). 
Saulius Beržinis: Kaip jo vardas ir pavardė? 
Stasys Keidūnas: Va, kaip jisai...Palaukit, palaukit, tuojau prisiminsiu... Jie turėjo geležų 
(metalo) parduotuvę. Tuoj prisiminsiu aš... Viso miestelio žinau (žinojau) pavardes. 
Dabar gal kokia dvidešimt dar pas mane galvoje yra. 
Saulius Beržinis: O ta chebra, kuri ateidavo, paskui plaukdavo su valtim? Prisiminkit, ką 
prisimenate iš vardų. 
Stasys Keidūnas: Tų pavardžių aš pas juos neklausiau, to jaunimo, žinot, bet mano visi 
pažystami. Tėvų tai žinau. Kadeišius, Zelikas, Kubickas, Vainšteinas, Godnas... Bekeris... 
Odincovas, Laznikas – tai jų vaikai ateidavo. Bet kuris tas buvo (kurie), tai aš nežinau. 
Saulius Beržinis: Norėjau paklaust, o kodėl jūs sakot, kad reikėdavo laišką atplėšt? 
Stasys Keidūnas: Kada tikėjimas... Aš turiu pasakyt, kai aš buvau jaunas, tai aš dirbau pas 
vieną, pas kitą. /nutrūksta įrašas/ 
 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.




