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Stasys Keidūnas: Ar čia ne iš jūsų kompanijos buvo atvažiavę, kai mane rado prie kapo 
švarinant?  
Saulius Beržinis: Ne. Mes pirmą kartą kai pas jus atvažiavom, tai radom (kažkas buvo 
atvažiavęs) iš Amerikos. 
Stasys Keidūnas: Ir su dukrom. Mergaitės jaunos, gražios, verkė, ir aš verkiau. Kai 
pamačiau, tai iš karto pradėjau verkti. Ten buvo toks aukštas su akiniais, tai jis labai 
anglų kalbą mokėjo, tai jis tam (žydui) viską perversdavo. (...) 
Saulius Beržinis: Tėvuk, aš dar noriu jūsų paklausti. Po šitų žydų žudynių pasiliko namai, 
namuose buvo baldai. Kur visa tai, kas su tuo turtu atsitiko? Kas pasidarė su žydų 
baldais? 
Stasys Keidūnas: Tuos visus, sakau, daugiausia načialnikai (viršininkai), tie, kurie šaudė 
viską paėmė. Tokių arklių buvo gražių, karvių kiek buvo, o Jėzus, kiek buvo. Ką rasdavo 
gero, tai pasiimdavo načialnikai daugiausia, va taip.  
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