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PREFACE 
  
 The following interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's 
collection of oral testimonies. Rights to the interview are held by the United States Holocaust 
Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from this 
transcript without first checking it against the taped interview. 
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JUOZAS SAVICKAS 

Saulius Beržinis: Ponas Juozai, pirmiausia prašysiu, kad pasakytumėte vardą, pavardę, 

gimimo dieną, mėnesį, metus ir kur esat gimęs. 

Juozas Savickas: Aš esu Savickas Juozas, sūnus Vinco, gimęs 1931 metais rugsėjo 18 

dieną. Gimiau Žynių kaime Vilkaviškio apskrity ir visą vaikystę praleidau namuose ligi 

1951 metų. Penkiasdešimt pirmais metais baigiau vidurinę mokyklą ir išėjau dirbti, 

išvažiavau. 

Saulius Beržinis: Ponas Juozai, dabar paprašysime, kad truputį papasakotumėte apie savo 

šeimą. 

Juozas Savickas: Mano šeima, tėvai, buvo ūkininkai, turėjo 8 hektarus žemės, mes augom 

trise – mano vyriausioji sesuo Marija, dabar dar gyva, gyvena toj pačioj vietoj, o antroji 

sesuo Albina žuvo karo metu nuo granatų, kadangi mums teko perbėgt. Netgi buvo toks 

momentas, kai vieną naktį teko nakvoti tarp dviejų ugnių – tarp vokiečių ir rusų. 

Saulius Beržinis: Tai čia kelintais metais buvo? 

Juozas Savickas: Tai buvo 1944 metais, kada grįžo sovietų armija ir buvo laužimasis per 

sieną, nes mano gimtinė yra 8 km nuo sienos. Paskui atėjo rusai, mes pasistūmėm tolyn, 

bet vis tiek ten vyko dideli mūšiai, aršūs mūšiai vyko... 

Saulius Beržinis: Jau ten vokiečiai labai gynė tą Vokietijos pradžią? 

Juozas Savickas: Taip. Vilkaviškio miestas per dvi dienas net tris kartus iš vienos 

pozicijos perėjo į kitą. Na, jinai ten žuvo, tai augom tik du jau.Tėvai jau mirę, o aš jau 67 

metų, pensininkas. 
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Interview with Juozas Savickas  4 

Saulius Beržinis: Gal prisiminkim truputį prieškario metus. Ar jūsų kaime žydų buvo? 

Juozas Savickas: Mūsų laime kaip gyventojų nebuvo. Bet mes su žydais turėjom labai 

didelį kontaktą.Ne tik mes, bet ir viso kaimo gyventojai, nes labai daug žydų gyveno 

Vilkaviškio miestelyje, taip pat ir Naumiesty. O mums Naumiestis 8-9 km, tiek pat 

Vilkaviškis. Tai mūsų tėvai važinėdavo į turgus, na ir mus vaikus veždavosi ir paprastai 

arklius palikdavo, kaip sako, ant žydo kiemo. Sustodavom. Na, ten pasišerdavom, pas 

žydus apsipirkdavo tėvai, mes, vaikai, paprastai likdavom vežimą padabot. Na, mums 

kartais šeimininkai saldainį kokį duodavo, tai baranką, „beigelį“, kaip vadindavo. Na, 

mes buvom labai patenkinti. Toliau žydai važinėdavo pas mus po kaimą, supirkinėdami, 

surinkdami makulatūrą: popierių, kokius nors senus spalvoto metalo puodus, pakulas, 

arklių karčius, uodegas, šerius, reiškia, visokią žaliavą. Už tai atsiveždavo skarelių, 

sąsiuvinių, pieštukų, na, ir būdavo toks mainas. Jis labai naudingas buvo mums vaikams. 

Mes surinkdavome senus rašytus sąsiuvinius, senas knygas, laikraščius, parinkdavome ir 

kaulų, kurie būdavo reikalingi klijam gaminti, tai kokių senų puodų, - na, čia jau buvo 

mūsų turtas, tėvai atiduodavo, na o mes su žydais pabendraudami, nupirkdavom; tai mum 

duodavo sąsiuvinį, tai pieštuką, tai trintuką ar šiaip ką nors gražaus, kokį paveiksliuką. 

Taip mes ir gyvenom. Mes mėgom žydus, ir aš manu, žydai mėgo mus, nes iš mūsų 

pirkdavo paukštieną, ypač kiaušinius, sviestą. Ir atėjo tas nelemtas karas. Atėjo vokiečiai 

ir pradėjo žydus šaudyti. Mes girdėjom, vaikai būdami, kad vyksta tas šaudymas dar 

kažkur apie Naumiestį, apie Vilkaviškį, bet vieną kartą išgirdom, kad šūviai pasigirdo ir 

mūsų kaime, Žynių kaime. Dabar mes nustebom. Žmonės, tie, kurie suaugusieji matė, 

sako čia žydus šaudo. Mes netikėjom. Mes nuėjom su draugais, su vaikais pažiūrėt. Na iš 
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tikrųjų. O ten štai kas buvo. Ten 8-10 km atstumu nuo sienos sovietinė raudonoji armija 

ruošė tokią įtvirtinimo liniją apsiginti nuo vokiečių. Jei jūs ten apsilankysit jūs pamatysit, 

ten ir dabar stovi tokie taip vadinami bunkeriai apsiginti. Jų buvo daug. Jau 6 mūsų kaime 

pastatyti. Dar 6 buvo tebestatomi ir dar, turbūt, 12 buvo atmatuotų, paženklintų. Vieną 

bunkerį statė visai šalia mūsų sodo. Ir kasė prieštankinius griovius. Ir tam Žynių kaime 

prie tos kryžkelės buvo pradėtas rusų kasti prieštankinis griovys gal kokį pora šimtų 

metrų. Bet jau kur kasta, jis buvo labai giliai iškastas, ir žemės, žinot, kaip prieštankinio 

griovio, sukrautos ant viršaus. Na va, ir tam griovy atvežę šaudė žydus. 

Saulius Beržinis: Kada prasidėjo tas šaudymas? 

Juozas Savickas: Tas šaudymas prasidėjo 1941 metų... rudeniop, gal rugpjūčio pabaigoj, 

gal rugsėjo mėnesį 1941 metų. Kai tik atėjo vokiečiai. Vokiečiai užėjo 1941 metų 

birželio, rodos, 20-tą, ar birželio 21-ą, gerai nežinau. Na, suprantat, atėjo vokiečių 

valdžia, ir jie pradėjo tvarkyt tuos reikalus. 

Saulius Beržinis: Tai ką jūs pirmiausiai pamatėt, nuo ko viskas prasidėjo? 

Juozas Savickas: Nu, kai tokios kalbos buvo, kad šaudo, mes matėm, kad šaudo, tai ką, 

žmonės visi nusigando. Pasklido kalbos, kad vokiečiai dabar šaudo žydus, po to pradės... 

O mūsų krašte buvo labai daug vokiečių gyventojų. Vokiečių kaime buvo kas septintas ar 

aštuntas gyventojas vokietis. Sakė, grįš dabar vokiečiai iš Vokietijos, tai, sakė, šaudys 

lietuvius, paskiau rusus ir visus kitus, ir čia bus tik Vokietija. 

Saulius Beržinis: Tai vokiečiai buvo pasitraukę į Vokietiją? 

Juozas Savickas: 1940 metais Hitleris pasiėmė visus vokiečius pas save. 1940 metais jie 

visi išvažiavo į Vokietiją ir vadinosi repatriantai. Ir paskui, kai 1941 buvo tas karas, jie 
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paskui frontą sugrįžo. Ir vėl į savo ūkius. Visi laukiam jų sugrįžtančių, skaitėsi, kad tikrai 

taip ir bus. Žmonės visi baisiausiai išsigando, mes dar nuėjom ten pažiūrėt vieną kartą, 

antrą kartą toj vietoj, kur šaudo. Tėvas mano sako ir žmonės: vaikai, ten neikit, sako, nes 

vokiečiai kai pamatys, kad jūs taip darot, jus paprasčiausiai ten pat sušaudys. Vokiečiai 

nenori, kad žinotų, ką jie daro. Bet man tada kaip dešimties metų vaiko logika rodė, kad 

juose nėra tos minties, kad slėptų. Juk ta vieta, kur šaudė, tas prieštankinis griovys tai 

buvo kaimo centras, kryžkelė. Tai buvo ne tik geografinis, bet ir ekonominis centras. Ten 

šalia stovėjo didžiulis vėjinis malūnas Pakalkos. Geras malūnas buvo. Patys sparnai 

atsisukdavo prieš vėją, - jis taip buvo sutaisęs. Maldavo dieną ir naktį. Kai buvo vėjas – 

su vėju, kai nebuvo vėjo – su motoru maldavo. Šalia stovėjo kalvis, ir visi važiavo malt ir 

padargų susitaisyt pas kalvį. Žmonių judėjimas didelis, kryžkelė. Ir jie šaudydavo dieną, 

taip daugmaž popiet daugiausiai, niekieno, nieko nebijodami. Taip pat visai prie pat kitoj 

kelio pusėj gyveno ūkininkas Bovelskis. Jis buvo išvežtas į Sibirą, dabar jie mirę, dabar 

ten nieko nėra. Ir jie nieko nebijojo. Aš skaitau, kad jie nesislėpė, o lyg norėjo 

pademonstruot savo galybę, įbaugint žmones kitus. Juk šaudė prie Kataučiznos miško, 

prie Šauklių miškelio, pačiam Kudirkos Naumiesty arba Vilkaviškį paimkim – ant 

kareivinių rajono. Bet čia jie stengėsi kuo plačiau juos sušaudyt, kad daugiau kas matytų. 

Kadangi mums taip drausdavo eit, tai mes ir nevaikščiodavom ten. Tai mes įlipdavom į 

stulpą, į šitą medį ir bandydavom žiūrėt. Nebuvo kas matyt, nes man užstodavo tas 

ūkininkas, jo medžiai. Tačiau mes visi girdėdavom, kaip atvažiuoja, vokiška komanda, 

rėkavimas, šūviai kulkosvaidžio. Na, žinot, visi nusigąsdavo, nerdavo, slėptis bėgdavo. 

Aš į medį kai įlipau, tėtis mane iškrapštė, sako, o jei paklydus kulka tave, rikošetavus... 
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Tėtis mano buvo 1914 metų kare. Sako, aš kare žinau, paklydusių kulkų daug, sako, 

būna. Tai aš nelipdavau. Bet vienas man atsitiktinumas toks davė, kad aš atsidūriau 200 

metrų nuo šaudymo vietos. Ėjau iš mokyklos. Aš laikiau pora triušių, ir, eidamas iš 

mokyklos ties kryžkele ateidavau, o nuo tos kryžkelės 50 metrų tos kapinaitės. Ir aš link 

kryžkelės atėjęs pasukau link savo namų, paėjau gal šimtą metrų, gal pusantro. Nuo tų 

kapinaičių, nuo tos vietos, kur šaudo, atsidūriau maždaug du šimtus, bet nedaugiau metrų. 

Pamačiau gražią žolę (turėjau triušiukų), sakau pasipešiu. Pasipešiau tos žolės ir galvoju, 

kur man dėt. Čia nešuosi knygas, į tašę netelpa. Na, galvoju, reikia nusivilkt marškinius, 

pasidaryt krepšį, susigrūsti ir neštis. Žiūriu, atvažiuoja vokiečių lengva mašina, 

automobilis lengvas. Tų lengvų automobilių važinėdavo daug, ir mes dėmesio 

nekreipdavom. Mes prie tų mašinų buvom pripratę, nes rusų laikais statė tuos bunkerius, 

tų mašinų galybės buvo. Bet man pasidarė keista, kad atvažiavo ta mašina, sustojo prie tų 

kapinaičių, o aš matau, aš viską puikiai matau tam griovy sėdėdamas. Išlipo jie ir eina 

prie tų kapinaičių. Išlipo karininkas aukšta kepure, su auliniais batais, čiabatais, kaip mes 

vadinome, paskui išlipo kitas mažesnis, pasidairė, pasidairė ir sustoję prie atdarų 

mašinėlė durų laukia. Žiūriu, ką jie ten darys. Kitas atsinešė tokį trikojį, pasistatė, ant to 

trikojo tokią dėžę užsidėjo kažkokią, nemačiau aš dar tokios, nemačiau, ir laukia. Paskui 

atvažiuoja sunkvežimis, sustoja, dengtas sunkvežimis, sustoja, išlipa iš galo du vokiečiai, 

atidaro bortą, su šalmais tie vokiečiai, ir pradėjo šokt žmonės. Ir aš supratau, kad šaudys 

žmones. Ir po vieną — išrengti nuogai, (aš nežinau, ar juos atvežė nuogus, ar juos toj 

mašinoj nurengė), po vieną šoka vienas, kitas. Galvas suglaudę. Gal tos moterys ir su 

kombinukais trumpais, bet visi balti. Ir taip vienas paskui kitą gražiai šoka ir kitas 

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



Interview with Juozas Savickas  8 

vokietis šautuvu ar automatu juos kniūksi ir varo į tą duobę gilyn. Aš supratau, kad 

šaudys. Man pasidarė gaila tų žmonių ir kartu apėmė mane baimė, jei žinau, kad jie ir 

mane mato. Aš atsiguliau į griovį, prasiskleidžiau žolę, iškišau galvą ir žiūriu. Ir aš 

matau, kad juos šaudys, nes aš žinau, kad juos šaudė. Į tą pačią vietą varo, vadinasi, 

šaudys. Mane siaubas apėmė, žinot, ką daryt, ar man bėgt, ar man nebėgt. Bėgsiu, tai 

tikrai šaus, galvos, kad žydukas koks pabėgo. Man nors ir dešimt metų, bet jau protas 

dirbo. Žiūrėsiu, kas bus. O juos paskui ten gilyn kai suvaro, tai jau man nematyt, jau aš 

nematau, nes šonai tie, krantai aukštai išpilti, ir juos ten giliai suvaro. O jie eina visi 

vienas paskui kitą. Iššoko tokia moteris, paskui berniukas gal kokių aštuonių metų, 

panašiai toks, kaip aš, ir tas eina, iššoko kažkokia moteris; ir ką, matau, kad kažką neša, 

supratau, kad kūdikį neša. Jokio riksmo, jokio pasipriešinimo. Aš dabar galvoju, 

Viešpatie, varo šaudyt, ir jie nieko nedaro. Nei jie šaukia, nei jie rėkia, nei jie bando bėgt, 

eina sau gražiai. Pamačiau tą su trikoju, ir tas kažką... Tik dabar supratau, kad jis 

fotografavo, filmavo. Sukinėjo kažkokią kamerą. Aš tada buvau jų nematęs, iš tolo man 

atrodė keturkampė dėžė. Vokietis filmavo. Paskui aš tėvui parėjęs papasakojau, tai jis 

man taip ir pasakė, gal ten, sako, filmavo, gal ką darė. Paskui, matau, kitas išsinešė 

kulkosvaidį, šalia pastatė; viskas aišku ,aš jau žinau, kad šaudys. Ir taip gražiai juos 

suvarė visus. Riksmas buvo tik vokiečių. Paskui juos dar skaičiavo. Aš vokiškai 

nemokėjau, bet kai mes gyvenom, tai su vaikais, tais vokietukais, žaisdavome ir 

skaičiuodavome ein, zwei, drei žaisdami (viens, du, trys). Na, ir suprantat, juos dar ten 

suskaičiavo. Paskui tik tuoj komanda vokiška kažkokia, ir kulkosvaidžio serija. Ir kai ta 

kulkosvaidžio serija šovė, pasigirdo toks klyksmas, toks balsas... Nežinau, aš visą 
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gyvenimą... Ir filmų klausiau, ir visokių ten artistų rėkavimų ir panašiai, ir skenduolis, 

girdėjau, kaip pagalbos šaukė, bet tokio klyksmo, tokio dramatiško, sukrečiančio, tarsi 

pagalbos, tarsi kančios kažkokios, nevilties... Toks ilgas pratęsiantis toks kartu su ta 

kulkosvaidžio serija. Vokietis dar antrą eilę perleido, o paskui pasigirdo tik pavieniai 

šūviai. O vokietis, tas su aukšta uniforma, stovėjo prie mašinos, rūkė cigarą ir žiūrėjo, 

nieko nedarė. Tik kai tas klyksmas pasigirdo, tai jis trenkė durim, įlipo į mašiną. Ir tuoj 

tas anas tą aparatą savo nuo to trikojo, į mašiną ir nuvažiavo atgal. O šitie likę paskui jau 

pribaiginėjo, paskui suėję kažką kvatojosi ir gėrė. Aš mačiau, kad gėrė iš gertuvių. Na, 

paskui iš mašinos kastuvus išmetė, ir jie ar keturi buvo, ar penki, aš nežinau, - ir kasė, iš 

viršaus žemes metė. Aš pagalvojau, jie mane matė, tai dabar važiuodami ir mane, nes kai 

jie važiuos, tai ne pro mane, aš jau buvau paėjęs į šoną, bet vis tiek kokį 80 metrų turėjo 

pro mane pravažiuot. Kai jie pravažiavo, į mane dėmesio nekreipė. Ten aplinkui ganėsi 

žmonių avys, gal jie pagalvojo, kad ten koks ėriukas guli toj žolėj ar kas nors. Aš kai 

griovy atsiguliau, tai jie manęs nematė, bet kai aš sėdėjau iš pradžių, tai galėjo matyt, bet 

nekreipė dėmesio. Na, parbėgau namo ne tik užmiršęs tą žolę, bet ir savo knygas palikęs. 

Parbėgau, pasakiau tėvam, baisus šokas, į mokyklą ryt negalėjau eit, sirgau. Paskui aš 

kažkaip pradėjau tos vietos vengt, bijot. Ten paskui pastatė septynmetę mokyklą, ten 

būdavo šokiai. Aš, vyras būdamas, į tuos šokius neidavau. Manęs kaimo vyrai klausia, 

kodėl, aš sakau, na, kaip galima eit, jei čia kapinės netoliese, už šimto metrų. Tai taip ir 

dabar: kai aš parvažiuoju į tėviškę namo, aš niekaip... Pirmas dalykas, kai išlipu iš 

autobuso, tai aš girdžiu tą klyksmą. Ir aš niekaip nesuprantu iki šios dienos, prie kiek 

galima prieiti žmogui, tam žudikui, šitokį darbą dirbt. 
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Saulius Beržinis: Tai kiek ten buvo tų žudikų? 

Juozas Savickas: Tai sakau, tie du karininkai. Jie nešaudė. O tie tai ar keturi? Turbūt 

keturi buvo. O tų žmonių – kiek gali į sunkvežimį tilpt. Aš neskaičiavau, bet virš 20 tai 

tikrai, bet 30 gal nebuvo. Aš jų neskaičiavau, ir bijojau, ir galvą paslėpęs laikiau, ir vėl 

žiūrėjau į tą sunkvežimį. Bet va kas charakteringa, kas man krito į akis, kad jie buvo visi 

išrengti, ar jie ten buvo nurengti, ar jie atvežti buvo nurengti, tik su apatiniais baltais, arba 

visiškai nuogi. Ir antra, kad jie taip paklusniai ėjo. Va, štai koks reikalas. Paskui dar prie 

šito aš galiu papasakot kitą atvejį, jau nesurištą su žydais. Paskui atvarė rusų belaisvius su 

kastuvais, kokia 40 vyrų. Juos pėsčius atvarė su kastuvais, ir, matyt, jie tas žydų 

kapinaites turėjo užlygint. Mat, kai šaudydavo, vieną eilę užmeta žemių, paskui antrą, 

trečią, paskui kai tas didelis griovys prisipildo, tai vėl šalia tokį plotą paima per kokį 

dešimt metrų, ir vėl ten taip. Mes vaikai mokykloj matėm, kad varo tuos belaisvius. 

Mokytoja verkė. Tų belaisvių, aš įsižiūrėjau, jie kažkaip ėjo, o ten žaidimų aikštelė netoli 

buvo. Tai toj žaidimų aikštelėj žaidėm kvadratą, ketvirtokai, jau vyriausi. Ir du 

kareiviukai taip pasižiūrėjo gailiai, vienas basas, žinau, buvo, nešėsi kastuvus, toks jaunas 

vyruks, gal jam tų vaikų pagailo, bet vokietis užriko, ir juos ten nuvarė. Tai mes 

ginčijomės. Vieni sako, eina žydų kapus užkast. Kiti sako, veda juos šaudyt. Kiti sako, jei 

šaudyt, tai kam kastuvus. Tai mes paskui dėl ginčo einam pažiūrėt, ar juos sušaudys, ar 

ne. Bet mums dar besamprotaujant, ar eit, ar ne, dar buvo paskutinė pamoka, išgirdom, 

kad kulkosvaidis jau juos šaudo. O be to, mes matėm, kad nuvažiavo lengvas 

automobilis, o mes žinodavom, kad lengvam automobilyje visuomet būna tie žudikai, 

kurie jau šaudo. Na, aišku, tie, kurie atvaro, irgi paskui padeda. Tai tie nesidavė varomi. 
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Kai tik pradėjo šaudyt, jie į visas puses bėgt. Tai keturi vis tik pabėgo. O kokius ar šešis, 

ar aštuonis tai laukuos nušovė. Kitus tai visai tolokai, už kokių dviejų, trijų šimtų metrų. 

Tai buvo net kraujo klanai likę. Bet vis tik jie nesidavė šaudomi, bėgo... Bet žydai nė 

vienas nebėgo, man keista. Ar taip žmonės buvo išgąsdinti. Aš, būdamas tam griovy, 

galvojau, jei matysiu, kad ateina priemanęs, nesiduosiu. Tegu nušauna bėgantį, bet jau 

manęs ten nenuvarys. Jau ką ką, bet akį, ar ausį, ar nosį tai nukąsiu. Vis tiek įsikabinsiu 

jam į gerklę ir nesiduosiu, kad jis pasistatęs taip mane imtų ir nušautų. Tai va, aš tiek 

prisimenu. Na, paskui po tų belaisvių šaudymo žudynės ten pasibaigė. Daugiau nešaudė. 

Ar jie bijo, kad neišlakstytų, ar jie jau neturėjo ką šaudyt, bet daugiau jau nešaudė. 

Saulius Beržinis: Tai kada prasidėjo ten žudynės ir kada pasibaigė? 

Juozas Savickas: Tai sakau, 1941 gal rugpjūčio mėnesio pabaigoj, paskui rugsėjį, spalį ir 

paskui spalio pabaigoj juos varė ir nuo tada daugiau nešaudė. Kitur tai dar šaudė, 

Vilkavišky, pavyzdžiui, dar turbūt ir antrais metais šaudė. O tie keturi belaisviai, sako, 

pabėgo, susijungė su taip vadinamais tarybiniais partizanais raudonaisiais. Kaip ten buvo, 

nieks nežino. Keturių pasigedo vokiečiai, jų dar ilgai ieškojo. Tai va aš tiek galiu 

papasakot. 

Saulius Beržinis: Tai jūs tą šaudymą matėt vieną, o prieš tai tik girdėdavot? 

Juozas Savickas: Matot, aš matyt negalėdavau, nes būdavau mokykloje. Jie paprastai 

šaudydavo po pietų lig pavakarės. Tai aš būdavau mokykloj, tik mes mokykloje 

girdėdavom ir visas kaimas girdėdavo, kad ten šaudo, kad jau šaudė. Tai nueidavom 

pažiūrėt, o paskui, kai tokia baimė, sako, kad šaudo ir tuos, kurie ten lankosi ir žiūri, 

kurie mato, kad nebūtų liudininkų, tai paskui nėjom, bijojom. Tai žiūrėjom kas iš medžio, 
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kas iš tolo, arti prieit bijojom, bet man likimas lėmė taip, kad aš turėjau ten būt. Gal 

būčiau bėgęs ir nubėgęs, bet aš smalsumo dėlei pažiūrėt, o paskui aš bėgt bijojau. Ir 

nežinau, kuo būtų baigęsi, jei mane būtų užtikę... Juodas buvau, juodbruvas... Juk tie 

belaisviai kai bėgo, - Buvelskis(?) buvo pasiėmęs darbams belaisvį, - ir kai tie belaisviai 

šaudomi pradėjo bėgt ir juos vokiečiai vaikytis, o tas belaisvis, kuris dirba, ėjo perkelt 

ūkininko gyvulius, ir jį ten vedė, ir būtų sušaudę, gerai, kad pats ūkininkas šeimininkas 

atsitiktinai pamatė. Tai jį išgelbėjo. O būtų nusivedę ir sušaudę. Ar aš būčiau išsigynęs, 

kad nesu koks žydukas... 

Saulius Beržinis: Jūs ėjot į mokyklą, pamokos prasidėjo rugsėjo mėnesį, kaip visada? 

Juozas Savickas: Rugsėjo mėnesį. Aš tada, kai mačiau, kaip juos šaudė, tai buvo apie 

rugsėjo vidurį.  

Saulius Beržinis: O pirmieji šaudymai – tai dar atostogos buvo. 

JuozasSavickas: Dar atostogos buvo, ir tada tik taip sužinodavom, kad pokši šūviai, be to, 

kiti matydavo, kas atsiveždavo malt pas tą Pakalką į malūną. Tai jie užsilipdavo, ten 

langelis, tai jie iš viršaus viską puikiai matydavo tie, kurie tuo momentu ten būdavo, o 

paskui pasakodavo. Na, ir žmonės buvo labai sukrėsti, nusigandę, verkdavo ir visi sakė – 

ką jie padarė? Dar belaisvį, tai suprantama kažkaip, na, bet žydą, civilį žmogų... Na, dar 

galima buvo suprast, kai šaudo politinį priešininką, kur partizanai buvo, kariavo, kur su 

ginklu ėjo, kur proklamacijas lipino, vėliavas kėlė raudonas, na bet žydas, jis gi nieko 

nepadaręs buvo... Jie buvo draugiški, iš niekur negirdėjau, kad dėl žydo kas būtų 

nusiskundęs ar kad žydas būtų ką nors blogo padaręs lietuviui. Prekyba visą laiką buvo 

žydų rankose. Jei nori ką nors pirkt ar ką, eik pas žydą. Lietuviškų parduotuvių buvo 
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labai mažai. Jie pirkdavo maisto produktus, sviestą, kiaušinius. Jei žydų būt nebuvę, tai 

būtų niekas nieko nenupirkę. Čia buvo abipusė nauda, prekyba... Ir už tai juos sušaudė? 

Aš skaitau, kad tai buvo psichiškai nenormalūs tie žudikai, nes sveiko proto žmogus, nors 

jis daugiausia būtų politiniu priešininku, bet eit taip masiškai žudyt – aš nežinau... Mano 

protas nesuvirškina. 

Saulius Beržinis: O tos žudynės, kurias jūs matėt, tai tie žudikai sėdėjo tam pačiam 

sunkvežimyje su tom aukom? 

Juozas Savickas: Taip, o tam pirmam, kur atvažiavo, buvo tie du karininkai ir 

kulkosvaidininkas. Gal dar vairuotojas buvo, gal ir nebuvo. 

Saulius Beržinis: Tai kulkosvaidininkas buvo kurioj mašinoj? 

Juozas Savickas: Pirmutinėj. Ir man keista, aš dar su tėčiu ginčijausi. Sako, slepia. Sakau, 

jeigu filmavo, tai koks čia slėpimasis yra. Juk gražiai mačiau, kaip jis kažką suko. Aš 

apie kinematografiją nesuprantu, bet aš žinau, kai aš ėjau prie kunigo pirmosios 

Komunijos, tai mum rodydavo kunigas tokį filmelį apie Kristaus kančią. Tai, būdavo, 

rodo ir suka, o mes žiūrim ant ekrano. Tai panašiai suko ir tas tenai. 

Saulius Beržinis: Tai juos sušaudė iš vieno kulkosvaidžio ar ir iš kitų ginklų šaudė? 

Juozas Savickas: Išsyk ten tik serija pasidarė, viena, antra, tas klyksmas, gal pavienis 

koks šūvis ir buvo, bet pribaiginėjo iš šautuvų tie, kurie atvežė. 

Saulius Beržinis: Tie žmonės, kuriuos šaudė, ar jie stovėjo duobėj, ar gulėjo? 

Juozas Savickas: Aš nemačiau. Aš tik mačiau, kaip juos į duobę suvarė, nes tas 

prieštankinis griovys gilus, o krantai aukštai žeme apipilti, taip kaip visi prieštankiniai 

grioviai. Ir kada juos ten įvarė, aš mačiau tik ant viršaus stovintį kulkosvaidininką, tą, 
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kuris filmavo, o tas karininkas stovėjo nuošaly, ant kelio visai, cigarą rūkė ir atsirėmęs į 

mašiną buvo. Tas nieko nedarė. O šitie stovėjo irgi anam šone, bet jie stovėjo žemiau. Jie 

gal ten prie tų žuvusių?.. Ir paskui pavieniai šūviai buvo, bet vien tik šūviai. Paskui jie 

išgėrė ir paskui kastuvus pasiėmę nuo to kranto žemes metė į tą duobę. Reiškia užkasė. 

Saulius Beržinis: Kaip jie išvažiavo iš ten, su kokia mašina? 

Juozas Savickas: Su ta pačia dengta. Šitie kaip atvažiavo su lengva, taip ir nuvažiavo, o 

tie atvažiavo su dengta kartu su aukom, o paskui išvažiavo vieni. 

Conclusion of Interview 
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