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12 interviu 

 

Elena Bendoraitienė 

 

Saulius Beržinis:Na ką tau ten dar padaryti? 

Operatorius: Viskas , ačiū. Operatorius: Pas ką telefonas čia skamba? Kieno telefonas mobiliakas? 

Bendoraitienė: Pasakykit, pasakykit. Mokytoja, tą telefoną... Aaa. 

Saulius Beržinis:Tai dabar, močiute, pasakykit savo vardą, pavardę, dvi pavardes... 

Bendoraitienė: Ne gerai. 

S: Gerai. 

EB: Jotautaitė Elena, Juozo, gimusi dvidešimtais metais - Bendoraitienė, irgi gimusi dvidešimtais metais, 

tas pats.  

S: Kokį mėnesį, kokią dieną. 

EB:Lapkričio dešimtą dieną.  

S: O kurioj vietoj gimėte? 

EB:Ramandiškių dvare. Čia pat - Ramandiškių, kur centras, kolūkis. O paskui gavom žemes - persikėlėm 

į gyvenvietę. Bet į savo ūkį - tėtė 8 hektarus žemės turėjo. Tėtė dirbo. Paskui mane mokytis išleido. Dar 

aš maža buvau, dviejų metų, kai žemes atgavom, iš ponų atėmė. 

S:O dvare ką darė jūsų šeima tuo metu, kai jūs gimėt? 

EB:Kai aš gimiau, persikėlė ant savo žemės. 8 hektarus gavo ir pradėjo statytis. Ir ten gyveno visą laiką. 

S:O kaip prieš tai? 

EB:Prieš tai tėtis dirbo dvare. Dvare mama ... O šitas ... O paskui, kai mes jau gyvenom ant parcelių, tai 

mane išleido mokytis. Sakiau: Tėte, norit ar nenorit, aš vistiek būsiu kriučiuvienė (=siuvėja). Bo jau į 

šokį lėles rėdžiau. Nu ir paskui išsimokinau VIlkaviškyje siūti, grįžau į kaimą ir siuvau visą laiką. 

Kriaučius buvau. 

S:O toj vietoj, kur jūsų vaikystė prabėgo, žydų ar buvo? 

EB:Pas mus aplinkui slapstėsi žydai. 

S:Tai čia kai vokiečiai užėjo. 

EB: Kai vokiečiai užėjo. 

S: O prieš karą? 
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EB:Prieš karą... tai mano giminės žydai atvažiuodavo. Nes atsiveždavo (?) ir nuotraukas. Atvažiuodavo 

jie visą laiką. 

S:Ten vietiniai žydai negyveno? 

EB:Ne, tik iš Kauno atvažiuodavo. Iš Kauno dėdienė, taip, dėdas vaikai visą laiką atostogaudavo.Tai va  

sakydavo: žydų pamilija, žydų pamilija (=šeima). Sakydavo: dabar ir žydams paminklą stato pati Elena, 

su žydais  reikalų turėjusi. Man dar primesdavo visokių žodžių. 

S:Tai kaip ten išėjo, kad  dėdė apsivedė? 

EB:Su žydelka? 

S:Jo. 

EB:Kalėjime sėdėjo. Devintam For... ne Devintam Forte sėdėjo.  Šitas jau prieš karą. O jis tai Šiauliuose 

sėdėjo, su ja susipažino. Ji iš Jonavos - dėdienė. Jos broliai sušaudyti. VIenas žuvęs 16-toje Divizijoje. O 

paskui - ji buvo labai graži, kasos labai gražios buvo - už tai aš ją mylėjau, dėdė sakė. Nu ir apsivedė. 

Kaune rajono pirmininkais dirbo. Kada grįžo iš kariuomenės, po karo jau jis grįžo, tai paskui Klaipėdoje 

jis dirbo. Tai buvo tik 36 šeimos. Paskui jau jį permetė į Kauną. Buvo visą laiką miesto pirmininku. Tai 

paskui jį ir mėtė, žinot, vienoj vietoj nelaikė. Marijampolėje dirbo pirmininku... 

S:Tai dėdės žmona buvo, buvo... 

EB: ... žydelka. Visą laiką sakė.  

S:O iš kur ji buvo kilusi. 

EB:Iš JOnavos, iš Jonavos. 

S:O kaip jos pavardė buvo? 

EB: Pavardės tai aš negaliu, žydiškai nežinau. Tik Sara - tai labai.... Bo ji laiškus dabar sūnui parašo. 

Atvažiuoja. O pusbroliai visą laiką atvažiuoja, nes Užventis... Bo jų čia močiutė mirus yra. Ten mano 

močiutė - taip jau jų močiutė. Tai atveža, gėlių atveža visą laiką, duoda.  Vienas  su... daktarę vedęs. Tai 

jų tai ta visą laiką lanko, tai tėvų neturi.  

S:O kaip prieš karą jie pas jus atvažiuodavo į svečius, ar atvažiuodavo tik dėdė su žmona, ar ir kitų žydų 

atvažiuodavo? 

EB:Atvažiuodavo ten toks nepažįstamas, vienas toks iš žydukų. Daugiausia  tai jaunų atsitempdavo, 

žinot, į kaimą atostogauti. Bet tokių pagyvenusių, tai nebuvo. O aš tai, kai mokinausi siūti, tai buvo toks  

Zingeris. Tai jis ai Kaune - dar laikrodžius taisydavo. Na jo... Kaune aš jį vieną kartą ant kampo... Ėjau, 

žiūriu jisai - tai sakau: mane pažįsti? Sako : pažįstu, pažįstu. Na šitas... Va paskui mes pasišnekėjom, ir 

viskas. O paskui taip išėjo - per karą, kada vokiečiai užėjo, tai jis pas mus visai netoli slapstėsi. Nu 
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kokiam trečiam ūkyje nuo mūsų slapstėsi. Ir daugiau ten buvo - Zlotnikas... Bet aš jų vardų tai nežinau. 

Tas Zlotnikas ūkį turėjo prie Vilkaviškio geležinkelio stoties. Nau jau, tik to vardo nebeprisimenu. ŽInot, 

senas laikas jau. Tai su šitais  visais mes, būdavo, maišomės. Nu ten būdavo kokios šventės, tai pas dėdę 

vis... Aš parodysiu jums nuotraukas - mes kartu ten geriam. Būdavo, baliavojam, viską... O vienas 

žydukas sėdėjo kalėjime, tai paskui tas pažįstamas išgręžė. Jis dabar Palestinoje. Tai išgręžė duris - 

taisydavo  vokiečiams mašinas. Kūčių naktį, jeigu kas matėt filmą "Žingsniai naktį"... Va to filmo... Tai 

išgręžė duris su bormašina, išgręžė ir duonos nugramdė, ir užlipdė tas duris, Užlipdė tas duris ir jis 

susitarė pabėgti. Ir kūčių naktis kai buvo, tie visi prūsai prisigėrė. Nu jie pasidarė iš antklodžių, iš 

paklodžių pasidarė išlipti kopėčias. Nu ir kada jis atėjo, davė rankom, ir išėjo tos durys, išvirto. Tai kad 

tik žmogus išlįstų - va tiek išgręžta. Nu ir jie pradėjo... bėgo. Atsiminė, kad  kopėčios dar yra, dar yra 

kameroje paliktos, tai grįžo vienas, rizikavo. Per tvorą jie perlipo, tą pkalodę pasiėmė, tas paklodes. Ir 

perlipo, ir tas bėgo, bet jau buvo sutarta, kad traukinys ateis. 

S:Tai kurį iš jų pažinojote? 

EB:Nu tai va tas, aš parodysiu. 

S:Kuris gręžė? 

EB: Jo, kur gręžė, kur... 

S:O tai  iš kur jūs jį pažinojote? 

EB:Kad jis pas dėdienę visą laiką ateidavo. Ir dabar va ateidavo, ir dabar baliavo... Parodysiu - dar 

šnapso jam duoda išgerti. 

S:Bet čia jau po karo. 

EB:Po karo. Prieš karą tai aš jo nepažinojau. TIk jau po karo visi buvom draugai. 

S: O dabar jūs papasakokit, kaip prasidėjo karas? 

EB: Nu tai gerai. Buvo birželio... keturiasdešimt, trisdešim devintasi, taip? Trisdešimt devintais 

prasidėjo, o paskui keturiasdešimtais birželio mėnesį jau pradėjo... jau prasidėjo karas, taip? 

Keturiasdešimt pirmais, keturiasdešimt pirmais dvidešimt antrą prrasidėjo karas. O keturiasdešimt ... 

liepos... birželio dvidešimt antrą. O liepos dvidešimt aštuntą jau ant stadiono šaudė žmones VIlkaviškyje. 

Tai ten ir žydai buvo, ir lietuviai daug. Iš visų daug, kaimynai - visus sušaudė.  

S:Ant  stadiono šaudė? 

EB:Ant stadiono, ant stadiono. Ten paskui statė paminklą. Dabar juos ten, atseit, išėmė, išvežė ten, kur 

dabar karių kapai, tenais. Tai toje vietoje... Čiaip tai mūsų lietuvius sušaudė šešiasdešimt aštuonis. O mes 
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tai matėm jau...  Aš su giminę ėjau visai gatve, bo aš tik per plentą gyvenau. TIk per plentą (=kitapus 

plento). 

S:Tai ką jūs matėt? 

EB:Nu, tai matėm, kaip šaudė. Ėjo - juos iš kalėjimo varė. Sako: sudieu , Elenėle, daugiau mes gyvenime 

nesimatysime. Sako: mus varo sušaudyti = visi tie lietuviai kaimynai, reiškia.  

S:Kas ten buvo iš tų kaimynų? 

EB:Rugienius ANtanas, Rugienius Vladas. Tam vaikiščiui buvo tik 16 metų. O Antanui tai apie 30 metų. 

O jie mūsų dėdės draugai buvo. Jie visą laiką buvo tokie kairieji. Užtat dėdė ir kalėjime sėdėjo - už 

politiką. O daugiau  tai čia vadovavo Olekas iš Naumiesčio. Jisai paskui Žemės Akademijoje buvo tuo 

dekanu. DIrbo visą laiką. 

S:Tai kam tas Olekas vadovavo? 

EB:Komunistų partijai. Čia. Smetonos laike. Tai aš dar tokia mažytė buvau. 

S:Tai jūs dabar prisiminkit: jūs matėt, kaip tuos žmones varė iš Vilkaviškio kalėjimo. Jūs Rugienius 

prisiminėt, gal dar prisiminsit? 

EB:Lapinskas, Kazys Lapinskas iš Mierčų, mirė paskui - o kad būtų man anūkė pasakius, tai aš būčiau 

visus susirašiusi. O dabar kaip... Kitus tai aš ir primiršusi. Bet pas mus tai sušau... AŠ pažinojau keturis. 

O kitų nepažinau. Bet - 68, tai labai gerai žinau. 

S:Tai jie lietuviai buvo? 

EB:Jie lietuviai visi, lietuviai. O dabar tas vienas, kur šaudė, tai gyvena ne AMerikoje... Parvažiuoja, jis 

dar čia seseriai pervedė ūkį. Sakau: vaikščioji ir dabar parvažiavęs po Lietuvą, po laukus, o Rugienių 

vyrai tai užkasei! Čiporaitis šaudė...  Jie visi čia, ir mums pažįstami. O Brinezeris - tai va su tuo ANtanu 

Rugieniu - dar galvą perkirto. Tai sako: mane šaudykit, aš kaltas, aš buvau komunistas, bet vaikas 15 

metų tai niekuo nekaltas. Palikit, sako, tą vaiką. Tai paėmė Brindezeris ir galvą perkirto per pusę. 

S:Kam perkirto galvą? 

EB:Rugieniui Antanui.  

S:Vyresniam? 

EB:Vyresniam. Jam buvo apie 33 metų, 30 metų. 

S:Tai su kuo tą galvą perkirto? 

EB:Nu,  spadu. 

S:SU  batu. 

EB:Nu, su spada, lopeta.  
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S:Ir kur jis jam perkirto galvą? 

EB:Nu prie duobės. Prie duobės, kada  šaudė. Ir paskui viena mergaitė žydelkaitė  pabėgo dar , pas 

Jotautus atbėgo - Komajaunimo gatvėj tada buvo. Tai tą  mergaitę slapstė. Tai paskui kunigas pasiėmė tą 

mergaitę, paėmė. 

S: O kaip kunigo pavardė? 

EB:Mačiulkas. Mačiulkas. Už Vilkaviškio gi yra toks dvaras. Ir tam dvare Mačiulkas paskui visą laiką... 

Bagoti jie. Tai tą sūnų išleido kunigu. Išleido tuo kunigu, tai paskui tą mergaitę paėmė. Pas mūsų 

gimines, pas mano dėd atbėgo ta mergaitė , iš duobės išlipusi. Galvojom , kad ji sušaudyta. Tai ji išlipo iš 

tos duobės ir atbėgo pas, pas  jau tuos... Tai paskui jie pas Mačiulką nuvežė. Tai tas kunigas paėmė ją ir 

išsivežė ar į Kauną, ar į Vilnių - nieko aš nežinau... 

S:O ta mergaitė kai atbėgo pas jus , ar jūs ją pažinojote? 

EB: AŠ su ja dar  ir lovoje gulėjau, su ta mergaite, kai mot... kai Vilkaviškyje pas dėdę.... 

S:Tai kai ... 

EB: O ją paėmė ir išvežė. Ir prapuolė, ir jos nebebuvo. 

S:Tai gulėjote jūs kartu, kai jinai jau slėpėsi. 

EB:Kai slėpėsi. 

S:O prieš šaudymą ar jūs ją... 

EB:Oi ne. Iš kur ten pažinosiu, kaip aš pažinosiu... 

S:Nepažįstama buvo? 

EB:Buvo visai nepažįstama. Dvi žydelkos, kai mokiausi siūti, labai mane mylėjo. O aš buvau tokia gudri, 

tokia juokinga, tai kaip imdavau tas senas žydelkas šokinti, aš jas, tai jos sakydavo: ui, Elena, paleisk, 

kaip čia tu pasitaikei. Imdavau šokinti. O paskui, kada jau šaudė, varge, priėjo taip pas (?)... ant 

stadionų,aš visai prie stadiono aš gyvenau. Tai prašė: paimk mane, duosim pinigus. Kur gali dėti? Kur 

gali dėti, kad šaudo? Baisus dalykas - rankoves pasiraitoję eina. O mes prie pačios gatvės. Kur jas gali 

senas dėti? Varge. Šaudė, ir viskas. Ir ką tu jiems padarysi? 

S:Bet jų nesaugojo, kol jos laukė šaudymo, prieš šaudymą? 

EB: Oi ,šaudė aplinkui saugojo. Kad bus, baltaraiščiai bus visi. Vienas kitas - Branizeris , kuris Rugieniui 

ANtanui perkirto galvą, tai jis išbėgo. Per karą išbėgo į Lenkiją. Ir mažu už kokios... 15 metų praėjo, gal 

mažu ir 20 metų praėjo, į Lenkiją  važiavo siuvimo fabriko delegacija. Į Lenkiją. Ir kai nuvažiavo - 

žiūrim, Branizeris eina gatve.Visi iki vienam  pažinojom jį. Kaip paži... paskui greitai Lenkijoje į 

miliciją. Areštavo. Jį į siuvimo fabriką atvežė - teismas čia buvo. Tai paskui jis dingo ir dingo.  
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S:O teismas kur buvo? 

EB:Vilkaviškio seniūno (?) rūmuose. Parodomasis. 

S:Tai kelintais metais čia buvo? 

EB:Tai jau buvo prie rusų. Jau prie rusų. Kad jis , va , iššaudė žmones. Paliko mer... vaiką... tas vaikas 

yra, gyvas. Bet jis mažytis - jis buvo dar tik gimęs. Žmona pametė, kai jis pradėjo šaudyti. Onutė 

Brindezerienė tokia gyveno, dar šičia, tais sako: pareina, pasiima brauningą, į lubas šaudo - baisus 

dalykas, neįmanoma gyventi su juo. Jis kaip išprotėjęs visais vardais šaukia... 

S:Ką jis šaukė vardais? 

EB:Nu: žydas, žydas... Ar dar lietuvius - žinot, kai sapnuoja. Jau jam viskas rodėsi. 

S:Tai jeigu jam rodėsi, tai reiškia, kad jis gerai pažinojo tuos... 

EB:Tai aišku. Jis pažinojo. Vilkaviškietis - ką jis nepažinos. Vilkaviškietis, jau nepažinos! Pažinojo. 

S:Nu, o kas dar Vilkavišky šaudė? 

EB:Čiporaitis - jau dabar tas turbūt numiręs. Tai tas  sėdėjo kalėjime 15 metų. O kitas, Milašauskas 

toksai, Milašauskas. Šitas - tai mano draugės... Tai tą mano draugę kankino baisiausiai - baisus dalykas . 

O jis Naumiestyje gyveno. Tai kai į Šukų (?) mišką atveždavo šaudyti, tai jis nešaudydavo. Paima vaikus 

už kojų - ir duoda į medį. Tai kai pamatė, kad šitas -  jau jis dabar toksai , žmogus jį pažinojo... Tai kai 

pažino, sako: šitas dar gyvena čia Lietuvoje? Gru... Gružinskas. 

S:Gružinskas. 

EB:Gružinskas. 

S:Tai... 

EB:Jo sesuo yra  tam... ALksnėnuose gyvena. Zosė. Tai tas man pasakojo: aš jį iškart pažinau - 

Milašauską. 

S:Koks vardas buvo Milašausko? 

EB:Juozas. Oi, visi žino, kad jisai šaudė tuos žmones. 

S: Tai kur jis dabar yra? 

EB:Ai... Dar vistiek DIevas yra! Tai šitas, jis gavo iki gyvos galvos, ar  25 metus. Stalinas mirė, Stalinas 

numirė, jis atsėdėjo kokius 10 metų - jau jis namuose. Nu ir paskui, tiesa, jis dar čia pradėjo vaidinti, kad 

jis jau visą bausmę atlikęs, jau jam nieko nereikią. 

S:Tai jis ir dabar gyvena? 

EB:Oi, ne.  Vieną koją amputavo, nupjovė. Kitą koją... Nu jis irgi (?) šimtametis senis. Tai tas Lileikis - 

čia tąso, tąso, tąso, taso... 
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S:Koks Čiporaičio vardas? 

EB:Nežinau. Nežinau tos pavardės... šito vardo nežinau.  

S:Tai dabar: Branezeris, Čiporaitis... 

EB:Tai jisai, Čiporaitis, va jisai tai gyveno visai prie Žaliosios miško su... Žmona tai jo buvo Baukytė 

Onutė. Baukytė Onutė. Tai paskui jie į Garliavą išsikraustė. 

S:Tai jisai yra dar? 

EB:Ai. Nė vieno jų jau nėra. ŽInot, šitiek metų jau... 

S:Tai gerai. Branezeris, Čiporaitis, Milašauskas. Prisiminkit dar gal iš šitų žudikų. Prisiminsit pavardžių? 

Kas dar... 

EB: Ką čia bekalbėti? Kad man būtumėt anksčiau parašę, tai aš turiu laiko - būčiau galėjusi galvoti. 

Būčiau prisiminusi. 

S: Tai čia jūs matėt, kaip šaudė VIlkavišky? 

EB:Vilkavišky. O dabar: paskui aš gyvenau šičia. 

S:Tai dar apie Vilkaviškį papasakokit. Ką jūs Vilkavišky matėt? 

EB:Nu tai kaip jie visi buvo suvaryti sklepe, ir ... 

S:Pirmiausia į ... 

EB: Į sklepą suvarė visus. Tam sklepe jie paskui buvo. 

S:Kiek laiko prieš šaudymą jie suvarė į sklepą? 

EB:O tai yra Petravičius Kazys - tas tai dar gyvas ir Vilkavišky gyvena. Jisai jums viską papasakotų - 

tasai žino daug.Tas žino ir datas, ir valandas. Jų draugai čia... Jie visi. 

S:Kas buvo jo draugai? 

EB:Nu to Petravičiaus, kur šaudė... Tai to Petravičiaus draugai - visus tuos sušaudė. Va jeigu Geniai, tai 

jie visi kartu užaugę. Kaimynai. Nu, kaimynai, žinot. 

S:Tai žydus suvarė... Koks čia buvo mėnuo, kada suvarė ir šaudė? 

EB: Nu kaip tik užėjo karas, tai tuoj pra... griebė ir šaudė. Varė visus ir jau... Per karą. Dar toks Brazys , 

baltaraištis, - jis vadinosi... Aš jam paskui buvau baltinius pasiuvusi - tai atnešė man, padavė tuos 5 litus, 

rublius, kad aš jau jam pasiuvau tuos baltinius. Kai padavė tuos, tai tik rankoves pasiraitė... TOks rusiuks, 

mažu 17-18 metų, budėjo prie kareivinių. O jisai sako: ko tu, rusas, atiduok, atiduok tą kompasą. 

Užvertė, peršovė vietoje tą kareivuką. Viskas. Peršovęs eina. Mes žiūrim ant kiemo, moterys. Ale kur 

buvęs nebuvęs... Jis ir užsidėjo tą kompasą sau ant rankos, ant tvoros pasirėmęs, šitaip ir stovi.  Eina 

kokie prūsai kokie keturi. Rankoves pasiraitojęs - o tas kompasas ant rankos uždėtas. Kai tik pamatė, 
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sako: rus! Ir jo kelnės tokios tru.., pasiūtos tokios trumpos. Ir sako: tu rus, rus. Tas vokiškai kalbėti 

nemoka. Pasivedė pas tą rusą, terkš, peršovė, ir viskas. 

S: BRazį. 

EB:Taip , Brazį. 

S: Kaip buvo Brazio vardas. 

EB:Negaliu pa... Kazimieras , rodos. AŠ jam siūdavau, kai... Nu tiksliai tai  negaliu pasakyti, 

S:Tai dabar apie tą šaudymą Vilkaviškio stadione. Ką jūs matėt tą dieną? Reiškia, juos laikė rūsy, kokiam 

rūsy? 

EB:O, po apačia. Kai sklepas dabar ten, nu , parduotuvė, ten viskas. Tai tam sklepe jie buvo. Tam sklepe 

suvaryti. Bet žydai, tai žinot - gaudė ir varė tiesiog. Bet mūsų vyrai, lietuviai, buvo suvaryti. Tai jie tik 

pernakvojo, ir jau ėjo šaudyti. mažu kokias dvi naktis laikė. Daugiau tai ne.  

S: O šituos, kur 68 lietuvius - tai juos prieš žydus sušaudė, ar po žydų? 

EB: Kartu. 

S:Kartu. IR laikė kartu su žydais? 

EB: Ne. AŠ nežinau, ar ten buvo žydai. Bet lietuviai tai buvo. Kai varė, mes juos sutikom su tokia 

Augenija Auksuraitiene - draugės buvom, tai abidvi žiūrėjom, kaip kaimynus varė. 

S:Nu ir paskui juos varydavo į tą stadioną ir kaip paskui? 

EB: Nu ir viskas. Apsupę, apsupę visi ten prūsai, visi baltaraiščiai. VIsi apsupę, ir kur tu bėgsi. Lip... Dar 

įlipęs taip pasitaisyk, o paskui gulk, kad šaudytų. Bo vienas skersas, kitas aukštielninkas - taip į duobę 

netelpa. O čai dabar Žyniuos - tai prieštankinės  tranšėjos buvo vokiečių ištiestos. O ten patys iškasė. Kas 

kasė duobes - žydai patys. O jos vistiek netikėdavo - joms sakai, kad jau šaudys, bėkit, šaudys jus, bėkit, 

kur nors , slapstykitės ar bėkit. Jos netiki, sako: mūsų vyrus dirbti išvežė, tik dirbti. 

S:O ten, kai juos varė šaudyti į stadioną, tai varė tik moteris, ar ir vyrus, visus? 

EB:Nu ten visko... Pirmiausia taivyrus šaudė. O moteris jau paskiau. 

S:O kur vyrus šaudė? 

EB: Nu ten, į tą pačią duobę. Ten ant tų duobių yra stadionas. Kur yra  stadionas, ten buvo tokia didelė 

didžiausia duobė. Ir juos  visus šaudė.  

S:Tą pačią dieną šaudė ir vyrus , ir moteris? 

EB:Nu tai jau... Nu tą pačią dieną... Ką jau ten - tūkstančiai.... Šaudė kokią visą savaitę. Vienu kartu 

nesušaudysi. Paskui, pasiraitoję rankoves, eina į kantiną (=kavinę), dainuoja nuo dūšios. Baisu, kas čia 

buvo, kai prisimeni. Tai tie laikai praėjo, tai paskui dar geresni atėjo. Vieni į miškus, kiti į laukus... 
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S: Kaip vyko tas šaudymas? Jūs žiūrėjot į tą šaudymą, jūs matėt tą šaudymą? 

EB:Oi tik pasižiūrėjom ir bėgom kaip kaži kas. Mes netoli ten gyvenom visai. Ale ir žiūrėk... Gali 

žiūrėti? - riksmas, skausmas, stumdo , duoda buožėm į galvas.  

S:Tai dabar tie žydai, kuriuos šaudė, buvo suvaryti į stadioną? 

EB:ANt stadiono, prie tos duobės - ir šaudė. Sušaudo, kitą partiją atvaro.  

S:Iš kur tas partijas varė? 

EB:Iš miesto. Iš miesto. 

S: O duobes , reiškia, patys buvo išsikasę? 

EB: Patys žydai turėjo išsikasti. 

S: O kaip kasė duobes, jie matė? 

EB:Jie ir žinojo... ALe jie kažkaip užgrūdinti buvo. Neturiu supratimo - jiems gali sakyti nesakyti, jie 

netikėjo. Jie netikėjo, kad šaudys. Visai nė galvoti nenorėjo. 

S:Jūs matėt, kaip jie kasė duobes? 

EB: Nu tai kaip nematysi, matėm. Nu , tokiu atstumu aš gyvenau , ką aš žinau... Per kokius 500 metrų 

nuo mūsų. BEt mes namuose tai... Nebuvome, nelabai ... Buvome išbėgę iš namų į tokį didelį ūkį. Baisu , 

bijojome. Koks riksmas, klyksmas.  

S:O kai jūs tuos šaudymus matėt, tai jūs būdavot atėję į Vilkaviškį? 

EB:Jo. Užtat buvau vedusi - už pirmutinio vyro. Bo aš apsivedžiau - buvau 19 metų.  

S:Iš kur jūs žiūrėjot, kai matėt tą šaudymą? 

EB:Nuo plento. O tas visas stadionas aptvertas lentoms, ir per plyšius matosi. Dabar tas stadionas yra ten, 

kur sporto aikštė Vilkaviškyje. 

S:Tai palaukit. Ten tos duobės ir buvo iškastos sporto aikštėje? 

EB:Jo. Už sporto aikštės -  ir tos duobės. Dabar ir paminklai yra, ir ta sporto aikštė. Už tos sporto aikštės 

ten toliau... Ne nuo plento... 

S:Kaip juos varydavo pir duobės? 

EB:Na kaip, varydavo... O jei neisi, tai dar gausi į galvą. YYYYYYY . KO dar klausti? Stūmė, varė 

visus, ir tiek.  

S:Prieš šaudymą nurenginėjo? 

EB: Jie patys nusirengė nereikia nieko. O paskui baltaraiščiai pasiėmė tuos skudurus ir pardavinėjo. 

ŽInot, toks didelny(???). Bo jau jiems YYY. 

S: Kiek ten būdavo prūsų, ir kiek baltaraiščių? 
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EB: Baltaraiščių nedaug, negaliu pasakyti, gal kokia 10 tai buvo. Buvo. Čia paskui pagavo. Tą Čiporaitį 

pagavo. Tai jis ilgai sėdėjo kalėjime. Paskui parėjo ir tuoj numirė. Jis kalėjime... Numirė,  ir negaliu 

pasakyti , kur buvo prie šaudymo. 

S:Ar tie baltaraiščiai buvo vietiniai? 

EB:Vietiniai. APlinkiniai. Vilkavaiškiečiai. VIetiniai. Savanoriai padėti komunistus iššaudyti. Tai kartu 

komunistai... Bile ten buvo komunistai? Tai komunistų kai kurie net ir nematė. Ką tas kaimynų vaikas, 

17, atrodo 18 metų? TOkio amžiaus jį sušaudė. Man mokytoja išnešiojo visas nuotraukos, kurios 

įdomiausios, gražiausios. Aš turėjau visas. Tai į mokyklą vis nešė, nešė. Ten į tą mokyklą vis, vis eidavo, 

papasakodavo. Tai jie penketą tie vaikai gauna, kai aš jiems papasakoju - iš istorijos. 

S:Jūs sakot, kad tų baltaraiščių buvo... Ko buvo daugiau : baltaraiščių ar vokiečių? 

EB:Ai, tų vokiečių ten buvo galybės! Mašinos! Rankovės paraitotos... Jų tai jau be skaičiaus.  

S:Tai ką baltaraiščiai darė ir ką darė vokiečiai? 

EB:Nugi šaudė pakaleiniu (=paeiliui)  kas papuolė, ir viskas. Jau ten neisi... prikiši, kad tave įverstų. 

SUsitikom dar. Tie vyrai sako: sudie, jau daugiau neismatysim. VIskas, ir traukia. Plent, kai juos varė, 

susitikom taip su jais. O taip asmeniškai neisi ant stadiono. Ar jie žiūrės? Jie sušaudys, įmes ir bus 

viskas. 

S:Kas juos varė? 

EB: Baltaraiščia, prūsai - visokie. 

S:Tai buvo susimaišę baltaraiščiai su prūsais? 

EB:Jo, Tai buvo padėjėjai, pomočnikai. 

S:O tie, kur prie duobės stovėjo, kurie šaudė? 

EB:Tai tie specialiai laukė, kad atvestų. 

S:Kas jie tokie buvo? 

EB:Itgi vokiečiai ir visi šitie. Katras papuolė - visi ten jie taip.  

S:Iš ko jie šaudė? 

EB:O kas ten... Aš tada nepažinojau nei ginklų, nežinau iš to , kokiais ginklais. Ir ilgais, ir trumpais. Nu 

tai ir spadu (=kastuvu) galvą kirto. AR jie čia skaitėsi? Nesiskaitė. Jie nesiskaito tokiu momentu. Baisu, 

kas ten darėsi, daugiau nieko. Mes paskui visai pasitraukėm po tam šaudymui, pasitraukėm į kaimą. Tai 

parėjom į kaimą, tai mane įsileido į namus, o vyro neleido. Na jau nežinojo, kas jis do vienas. O paskui 

pasakė tėtis, kad biškį... susikalbėta... Sakiau, kad "pater" - aš pas prūsę mokiausi siūti, tai jau vokiškai 

grabaliojausi gerai. Tai sakau: fater, moi fater, muter, fater. Nu tai gerai, mane paskui į namus įleido. 
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VYro neleido... Kada ten dar pakalbėjo su jais, tada ir vyrą įleido. O visas štabas - pas mus buvo didelis 

namas, didelis, viskas.  

S: O jūs tą šaudymą VIlkaviškyje matėte vieną , ar kelias dienas?  

EB:Mes tik vieną dieną matėme. Paskui mes jau traukėmės. Jau mes nenakvojom ir nebuvom. O gal ir 

visus pasakė... Mano vyras buvo profsąjungos pirmininkas, va, jau irgi, skaitosi, jiems netinka. Jau jie 

visus, kas jiems papuolė, tai...  

S: Tie žmonės būdavo atvaryti iš miesto į stadioną. Surinkti. 

EB:Taip. 

S:Ar pirma juos prie duobės varydavo, ar pirma liepdavo nusirengti? 

EB:nu tai pirma nusirengia, o paskui jau prie duobės lipa. Jie patys lipa nusirengę į duobę. Nereikia 

nieko, jeigu muša - tai lipsi. Mušė kaip žvėrys. O paskui tuos skudurus  pardavinėjo. Tie baltaraiščiai 

nešėsi... Prūsai tai neėmė - ką jie ims kruvinus? 

S: Reiškia , tie žmonės nulipdavo į duobę... 

EB:Nulipa, susitvarko lavonus, o paskui: lipkit, stokit, šaukit. 

S:O kas lavonus tvarkė? 

EB:Jie patys. Katrą šaudys, tą sutvarkyk. Ar mane nušaus, ar jus - tu mane sutvarkysi, aš tave 

sutvarkysiu. Taip r šaudo. 

S:Tai patys tie šaudomi žmonės? 

EB:O kaip? Kur sušaudyti žmonės... Vieni sušaudyti, kitas įlipa, pataiso. Tuos sušaudo - va taip paskui ir 

lipa. 

S:Tai tie žmonės, kai buvo lavonai, kai sušaudė,  žemėm neužpildavo? 

EB:Iš kur dar ten pils? Paskui tik užkasė. Jau paskutinius atvarė. Ką ten atvarė, tai kai atvarė, tai jau vis... 

ką ten kasė? Aš turėjau nuotrauką - mokytoja paėmus - kad kraujas pasruvęs. Tai ką? Va čia, ŽYniuos. 

Kaži kur jį dėjus , ar ji jums atidavusi? 

S:Tai Žyniuose. O Vilkaviškyje kai buvo, tai tie dar gyvi žmonės sutvarkydavo lavonus... 

EB: Taip. ... ir pats lipk ant lavonų ir stovėk. Tave nušaus, tu sutvarkysi. Kitas  ateis - taip ir eina.  

S:Tai šaudavo į stovintį žmogų? 

EB: O kur ten žino? Dieve tu mano. Šauna, kur papuolė, ir viskas. Ir verčiasi kaip karveliai. O ten 

prižiūrėsi - tai pats gausi kulką į galvą. Ten jie skaitėsi? SUžvėrėję visi. 

S: O kai, jūs sakėt, jie pardavinėjo tuos daiktus, tai kam jie pardavinėdavo?  

EB:O kas norėjo, tas galėjo pirkti. 
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S:Tai buvo tokia vie... 

EB:Buvo... Žydų skudurų daug kas pirko. Tokia vieta buvo. Šitas ten visus suvežė nuo to stadiono ir 

pardavinėjo.  

S:Kokioje vietoje pardavinėjo? 

EB:Aš negaliu pasakyti, bo mes jau išbėgom. Kurioj vietoj pardavinėjo? Kad va, vokiečiai išdaužė tą, na 

šnapso tą - buvo užrakinta ten žydelio vieno - tai išdaužė, tai nešė tą šnapsą, tai jie girti paskui lakstė 

kaž... Mes jau pasitraukėm visai. Ir ten būsi gal.. O kad profsąjungos pirmininkas buvęs - taigi dar prie 

mūsų prisikabins čia. 

S:Tai  tą žydelių šnapsą vokiečiai išgėrė? 

EB:O jėzau, užsivertę bonkas traukė kaip kažin kas, rankoves pasiraitę. Už dūšias kaip jie  nepaims?  

S:Ar to pardavinėjimo... Jūs matėt, kaip pardavinėjo? 

EB:Ne, kas ten taip pardavinės? Tuos skudurus?   

S:Taip, skudurus. 

EB:Nešėsi ir kažkur pardavė, aišku. Kur pardavė, aš nežoinau, bet visi sakė, kad pardavė. O tie kur 

daugiausia šaudė, tai tie baltaraiščiai. Tie dar išsidraskė, katrė geresni kur buvo, apsirėdė. Nu... 

S:Tai čia buvo karo pirma savaitė? 

EB:Pirma savaitė. Pirma savaitė. Dvidešimt antrą karas prasidėjo. Tai kad jau buvo rytas, jau prūsai 

(=vokiečiai) vaikščiojo po VIlkaviškį. O ten šitas... O jau paskui liepos 28 jau šaudė. Čia viskas greitai. 

Susitvarkė jie Vilkaviškyje. 

S:Gerai. O dabar kaip jūs matėt tą šaudymą ŽYniuose - kaip jūs matėte, kada matėt? 

EB: Tai aš jau siuvau ir viską - siuvau pas vieną ūkininką, paskui pas kitą ūkininką. Na, tas Bovelskis - 

sūnus jo mokytoju buvo. Dar Su... jo tas sūnus mokytojavo. Tai aš vis papasakodavau. Nu ir tas 

Bovelskis sako: tu mano šeimą... sako, tu atvažiuosi, ir aš atvešiu siouvamą mašiną, tai padėsi man 

apsiūti... Tai apsiūsi mano šeimą. Sakau: gerai. Tai nuvažiavau tuose ŽYniuose apsiūti. Nuėjau - ten tie 

Žyniai ne taip toli, gal kokie 3 kilometrai, va 4 dabar nuo mūsų namų. Nu ir atveža mašiną. Atveža 

mašiną. Klyksmas, baisus dalykas, skandalas! Bet tenb buvo ir belaisvių labai daug, ir žydų visokių. Nu 

ir iššoka... Iššoko ir jau šaudo. Aplinkui tai ten... Baltar... Ką, tai ten taip arti neprieisi, žinot, pažiūrėti. 

Visi... tai dar tas šeimininkas, tas Bovelskis sako: eik, tu visai, Elyte, nežiūrėk.  Sakau: va Jėzau, mažu 

gelbėkit kas nors ! Tai mergaitė iš mašinos iššoko per bortą ir bėgo link Slabadų tuo keliu.  O tas kapas 

va šitaip, gal jūs matėt tą kapą? - taip įstrižai. O ji pro galą - kur tas galas baigiasi tų kapų -  tai ji į tą 

plentą bėbo ir link Slabadų bėgo. Ir... Kur tu pabėgsi - šitiek serijų jie davė jai. Jai tai... Ir nupuolė 
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tuojaus. Kai nupuolė, tai nubėgo du prūsai, paėmė už kasų - kasos ilgos, didelės, gražios baisiai. Už tų 

kasų paėmė, atvilko, įmetė, ir viskas. Ir pasibaigė. 

S:Į ką įmetė? 

EB:Į ką? Į duobę. Kur visi sušaudyti. Ir paliko. Biškį dar užžėrė. Neužžėrė visai. Gaila, kad dabar 

mokytoja paėmus tą nuotrauką.  Tai paskui sakau: Jėzau Marija, daug praėjo metų, viskas aprimo, o 

šitas... čia susitvėrė tie valsčiai, jau tie prūsai išėjo, nuvijo juos. Sakau: būkit geri, kaip mes į tą... Į 

komjaunimą - ką mums dabar daryti, kad jiems visiems, sakau, tas viskas, tą mergaitę suieškoti? Iš kur? - 

ji neatrodė, kad žydelkaitė. Jokiu būdu neatrodė. Plaukai tokie gelsvi. Tos kasos ilgos. O pas žydus tai 

tokių kasų - jie nenešioja. O paskiau tai - kur tu? Dar ieškojom mes - matė visi žmonės. Klausėm pas 

vieną, pas kitą - aš labai daug turėjau ir pažįstamų, ir giminių Namiestyje. Nu tai sako: pas mus, per mus 

nebuvo tokios mergaitės. O paskui link Šakių - tai kur tu ten rasi? Gal iškaimo ta mergaitė atvežta? O 

mažu žydelkaitė? Negali... Mes klausėme žmonių, ar tokia buvo žydelkaitė. Daug daug sykių klausėm - 

ką ten rasi. Na va, ir sušaudė. Tai paskiau sakau: pastatykim kokį nors paminklą. O toks Liudvikas 

Adomaitis - dabar jis dar gyvas, prie Žaliosios miško kampo jis gyvena - sako: Elijėle, tu nori, kad 

pastatytume paminklą? Sako: suieškok tu medžio medžiagos, suieškok plytų. O cemento, sako, aš pats 

turėsiu, rasiu, aš jau tau padėsiu. Tai mes jau visas komjaunimas ir nekomjaunimas, tokios mokytojos 

vyras ( bet jis dar jaunas buvo, kokios 16 metų vaikiščias). Tai paskui pastatėm - labai gražų paminklą 

pastatėm ir tuos kapus padarėm. Visą laiką tuos kapus prižiūrėjom. IR dabar tik kapukas jau padaryta iš 

to kapo. Tai mes užkasėm... 

EB: ...siuvau ir pas Kudirką siuvau. Pas visus... 

S: Tai kai pas kitą ūkininką siūdavot, tai iškart ir gyvendavot? 

EB:Jie susižino, kad kriaučiai vieni yra. Reikia, prašo, kad ateitų pas stalą apsiūti šeimą. Taip ir buvo.Na 

ir.. 

S:Tai jei jūs pas Bovelskį siuvat,  tai dabar kitam ūkininkui siuvat... 

S: tai jūs pirmiausia į Žynius atvažiavote, tai pirmiausia gyvenot pas ką? 

EB:Pas Kudirką. Paskui pas Kriaučeliūną. O paskui pas Bovelskį. 

S:Ir tuos šaudymus... 

EB:Mano ir namai čia. Aš pareidavau ir namo, ir ateidavau, ir viską. Pa ži... jie, žkininkai, išsiveža 

siuvamąją mašiną - pasiuvu. Aš galiu - nueinu, manęs niekas pririšęs nelaiko. Ale kai norisi, kad tu... 

užsidirbti - užsidirbau pinigų daug, norėjau paltą gražų nusipirkti, šubą. ALe prūsai pabėgo ir mano 

markės pabėgo. Ir viskas. 
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S:Ir po pinigų. 

EB:OIr po pinigų. Na, tai dar Kriaučeliūnas, tai dar atidavė tas žmogus, atvežė, paskuijavų davė, kai čia 

tos markės netinka. O Kudirka sako: brač, aš, sako, tau grūdais...šitais, markėm atiduosiu. Nu ką, sakau, 

veikti su tom markėm. Prūsų nėra, nei tų markių nėr. 

S:O dabar šitą Žynių šaudymą matėt, kai kur gyvenot? 

EB:Kur aš gyvenau? AŠ visą laiką namuose gyvenau, bet pas Bovelskį siouvau. AŠ kai gyvenau 

namuose - gi  čia mano namai visai netoli nuo čia - aš tik per balą persinešu savo šmutkes - mums čia jau 

pastatė namus. 

S:Jūs pas Bovelskius siuvote, ir tuo metu šaudė? 

EB:Jo. Tuo metu šaudė. Kokia... taip ir atsitiko. Viską aš mačiau.  

S:Kiek matėt šaudymų? 

EB:Tik vieną kartą tada mačiau. O kai tą mergaitę šaudė. O paskui kokią porą,  tris dienas aš nė nėjau , aš 

bijojau. 

S:Kiek mašinų atvežė žmones? 

EB:Ką ten gali žinoti, suskaičiuoti? Kokį 30 -50. Sugrūsti tokiam sunkvežimy.Ta mergaitę tai mačiau 

gerai, kaip ji šoko per bortą ir bėgo keliu. Tai matė ir Žynių tokio amžiaus žmonės dar matė, kaip tą 

mergaitę vijosi.  

S: Tai kai tą mergaitę nušovė, kiti žmonės dar buvo nesušaudyti? 

EB: Ką jie... Ka jie nešaudė?. Ką? Tą mergaitę jau vysis - paliks šituos, kad nepabėgtų. Bet tie belaisviai 

jau buvo taip numaitinti, kad jiems nereikėjo bėgti. Nepaėjo. 

S: Tuos žmones atvežė atidarytuose sunkvežimiuose? 

EB:O kas ten žino... Kad ten ne... Nežiūrėsi, neisi artyn. Jie jau grynai sužvėrėję.  

S:kas ten varė ir šaudė tuos žmones? 

EB:Ten buvo tik prūsai. Lietuvių tai... Lietuviškai ten visai nešnekėjo, niekas nerėkavo. Ten tik prūsiškai 

rėkavo jie, tie visi. O lietuvių ten visai nebuvo. O mažu ir buvo, kas ten žino. Iš Naumiesčio koks 

baltaraištis... Bo nuo Naumiesčio atvežta. Ir šaudydavo čia. O paskui va pradėjo į Katauciznos mišką - 

jau aptiko, paskui į tuos... Katauciznos mišką, Šauklių kampą. Pradėjo šaudyti, ten jau versti. Čia jau 

jiems buvo per toli - užpildyta, vienu žodžiu, buvo tranšėja jau. O ką jie jau patys kas? Jau tie visi 

belaisviai nusilpę. Privežė pašarinių... tų , ne pašarinių, gručkų (?) privežė kalnus, privežė va jau šitas 

didžiausias, o paskui jau tik maitino rusus belaisvius. Tai juos dizenterija užpuolė, ir jie vienas kitą 

vedėsi į duobę. Nereikėjo nieko. Dar kuris stipresnis, tai ir vedėsi už rankų. Na ja. 
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S: Tai ta mergaitė, kurią jūs matėt, buvo ne žydukė.  

EB:A negali žin... Aš negaliu pasakytio tiksliai, ar ji žydukė, ar lietuvė - tai negaliu pasakyti. O ką? 

niekas ten prie jos  nepriėjo. 

S:O kiti žmonės kas buvo, galėtumėt pasakyti? 

EB:Ką? 

S:Katruos sušaudė tą dieną, kai jū smatėt. 

EB:O ką ten gali žinoti? Dieve tu mano, ar ten eisi prie jų? Va dabar šaudys prie jūsų - nagi eikit artyn! 

Peršaus kaip varlę, ir bus viskas. Jie gi nesiskaito su žmogum, nieko... Sužvėrėję. Jau... Jie čia yra visko 

privaidinę.  

S:Nu, o tą dieną belaisvių buvo? 

EB:Nu tai jie visi sutąsyti - kas ten gali žinoti daugiau. Ir belaisviai, ir žydai - ten viskas kartu. O jau 

daugiau žydus - tai juos ten miške sušaudė. Tai va, ne Žaliosios, ale tam.... Šauklių miškas ir Kataucizna. 

Kam gi ten miškai? Tai tranšėjoj vokiečių kai buvo užkasti, tai galvojo, kad čia laikysis  - rubežius 12 

kilometrų. Tai jie kasė tranšėjus visokius, viską, čia kuitėsi. Mislijo, kad atsilaikys. Ir žemė už trijų... 

 

 

S:Tą šaudymą, kurį matėt iš Bovelskio, ar  šaudė aprengtus žmones, ar juos nurengdavo? 

EB:A, ne. Ten belaisviai vargiai - jie ten visi sutįsę, tie žydeliai. Kas ten juos nurengs? Vertė ir viskas. 

Na jau...Dar kai mes... Dar kai šitas, nuėjom užkasti visas komjaunimas, kai tą paminklą, va tau... Stovim 

mes visi va nuotraukoje - nuotrauka, stovi visas šitas pas mokytoją. Katrie mes užkasė - kokių 15 

mergaičių. Ir berniukų. Nu ir užkasę tai viskas tada... Žinot, matyti, kampas, kur dar buvo skudurų, tai dar 

sukišo, nu, užkasė, kad reikia... Paskui privežėm, privežėm gražių žemių, padarėm ten kaip, žinot, kapą, 

tokį didelį, apsodinom gėlėm, apsodinom visą gėlėm, paskui viską sutvarkėm, padarėm kapelį. Dabar tai 

tas kapeli kaip ir šitas kambariukas. Bet ten dusyk tiek buvo! Na išstatykit kokią 15 vyrų, 15 mergaičių, 

išstatykit taip nuo vienas kito - tai toks ilgio kaip ligi tvarto! O jie paskui čia patys pasidarė, patys, žinot,  

pradėjo ganyti, savo žemes gaudytis. "Čia mano žemė", kitas: mano žemė". Dabar jau ten ant tų kapų 

gano gyvulius. Jau ten žinai, kad kas padarytų - mūsų eitų pėdom, padarytų amžinai kokią amžiną tvorą, 

pastatytų paminklą, ir būtų viskas. Ai. 

S:Ar jūs galėsit, jeigu mes pavažiuosim, parodyti iki kurios vietos... 

EB:Kad aš neišeiu nei per duris... 

S:Su mašina... 
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EB:Nieko. Jūs manęs neįvesit, nei nieko. Bo aš turiu vieną 50 centimetrų vinį, o paskui šičia kaklas 

nulūžo. Va tais laiptais ėjau žiūrėti "Marimar". 

S:Mes kitaip padarysim - mes padarysim tos vietos nuotrauką ir jūs tada  ant nuotraukos parodysit, gerai? 

EB:Tai maždaug, aš mokytojai sakiau. Dabar, kai nuo šito kelio, kai pradžia, ne nuo šito kelio, ten 

biškutis tiek..., o paskui netoli ano galo, ano kelio, to kur ant Šakalų eina, ant Slabadų. Kur va tas kelias 

eina - tai va per kokią , ką aš žinau, 10 metrų kelias jau, viskas. O koks tranšėjas buvo iškastas, tai va! 

Tai pilnas tas tranšėjas! 

S:Tai 10 metrų iki kelio - viskas kapas? 

EB: Jo. Ne ne, ne dešimt, dar buvo kokia dvidešimt metrų - tas kapas. Tie žmonės, kai buvo toje 

tranšėjoje sušaudyti - tai kokia 20 metrų. Tai mes užkasėm. O dabar tai kas padaryta? Kaži: ar 5 metrai. 

S:Kai jūs nuėjote užkasti to kapo, ką jūs ten pamatėt? 

EB:Nu, ką pamtėm? Kraują, ir pasruvęs... molis su kruaju susimaišęs. Nu ką dabar -  nugi stokit ir 

organizuokit, viską padaryk , sugalvok, ką daryti. Ale iš kur pinigų gauti? Tai gerai, kad aš tokia bajava 

(=smarki) jau - tai šitas, padarėm vakarinį - yra visi tie, visi tie, kurie man padėjo - tai gyvi dar 

Vegerūtas, Grigalas tai Vilkavišky. Vegerūtas tai visai netoli čia gyvena. Nu tai susitarėm, pasiėmėm iš 

finansų šituos bilietus - saviveikla stipri jau buvo. Pardavėm bilietus, išplėšėm - parduodam antrą kartą. 

Taip susitaupėm pinigų ir pastatėm paminklą.Pastatėm ir viskas.   

S:Ten šitų nužudytų žmonių lavonų nesimatė , kai jūs atėjot? 

EB:Ai ne. Ne ne ne. Pasruvęs nuo kraujo molis. Nu tai labai - reikėjo privežti. Nu tai  žmonės davė ir 

arklius, ir mes patys vežėm, galiu sakyti. Nė vienas neatsisakė.  

S:O tą dieną , kai jūs žiūrėjot iš Bovelskio - iš kokios vietos jūs žiūrėjot? 

EB: Išėjos per langą kaip  virtuvės, ir šitas va, žiūrėjom visi - visa šeima, ne tik aš viena - ką jie daro. Į 

ten su kas...į lauką tai nebėgsi! Trauks iš kulkosvaidžio, ir viskas. Įsitrauks... 

S:Pro langą žiūrėjot. 

EB:Aha. 

S:O kai pro langą žiūrėjote, ar mašinos jau buvo privažiavusios, ar dar važiavo... 

EB: Pamatėm, kai jau sako: vėl atvežė šaudyti. YYY šeimininkė sako: jau vėl atvežė šaudyti. Taip mes ir 

ėjom žiūrėti. Nu ir tas va Taminskas, buvot pas Taminską? Tai tas Taminskas irgi matė, kaip tą mergaitę 

užmušė, tą mergaitę kaip įtraukė. Tai ten daug matė. O dabar šitie visi, ji visi dar senesni. O dar jaunesnių 

buvo. 

S:Tai šeimininkė suriko, kad atvežė žmones. 
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EB:... Žmones šaudyti, sako. Tai mes visi ėjome prie lango žiūrėti. 

S:Ir ką pamatėte pirmiausia? 

EB:Nu, ką pamatėm? Stovi gruzovikas (=sunkvežimis), žmonių prigrūsta, ir viskas. Šoka, šoka, šoka ir į 

duobę, ir viskas. O kas? Ta mergaitė viena bėgo ir tiek. 

S:O dabar.. 

EB:Tie belaisviai - jau jie, kad ir norės, tai nepabėgs. Tėtis vežė...,Man akys skaudėjo - ar 

keturiasdešimtais metais sakė, kad reikia išoperuoti. Tai prūsas toks buvo be kojos Naumiestyje. Tai tėtė 

vežė. Ties  Kataucizna kad jau - belaisvis belaisvį veda! Jauni jauni, ir jau jie nė vienas nepaėjo - daryk, 

ką tu nori su jais. Tai padarė.  

S:Koks čia buvo metų laikas tą dieną, kai jūs matėt? 

EB: Negaliu aš dabar tiksliai pasakyti, kai šaudė ŽYniuos. Tia kad aš jau keturiasdešimt aštuntais 

valsčius likvidavosi, tai kokiais keturiasdešimt penktais? Kokiais keturiasdešimt penktais šeštais, gal taip. 

Bo aš valsčiuje dirbau, šitas, keturiasdešimt aštuntais metais.   

S:o tas šaudymas , kurį jūs matėt, kelintais metais? 

EB:Prieš, prieš. 

S:Kelintais? 

EB:O ką dabar? Aš taip tiksliai neatsimenu. 

S:Gal nors prisimenat, koks metų ... 

EB:Nu va, ant tų nuotraukų yra dar parašyta. Kur pas mokytoja yra, visur tos nuotraukos yra. O kai tos 

žudynės vyko, tai koks buvo metų laikas, ar pavasaris? 

EB:Rudenop. Rudenop ten buvo. Jau atrodo, ir obuoliai jau buvo. Ant tokio laiko. TIk ne pavasarį. 

Rudenį šaudė. Nu jo. Či adaug ką gali , ale ir primiršti po šitiek laiko. Tai ir taip mano pakaušis gerai 

veikia. 

S:Gerai.  

EB:Septynias... Septynias operacijas atlaikiusi, po 4 valandas miegojusi. O kai prisikabina, tai paskui 

viskas . ANgar (?) Dabar tai akmenis iš tulžies ištraukė, tai buvo sunkiausia už visus. O tie lūžiai, tai ... 

Po pusę metro tos vinys - tai čia baikos (=juokai). Tik daktarai sako: neik į lauką, ba raketnikai 

(=plėšikai) užpuls - labai brangios tos vinys. Juokauja - bile jiems skauda. 

S:Tai kada jūs pasižiūrėjot per langą, jūs pamatėt, kad tas sunkvežimis privažiavęs visai prie pat duobės. 

Kokiu atstumu jis buvo prie duobės privažiavęs? 
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EB:Arti. Šoko ir duobę eina, šoka ir į duobę eina. Ant kelio... Nuo kelio juos tai nevarė, bet ant kampo 

pievos, kur buvo tranšėja iškasta, tai ten privažiavo ir juos vertė.  

S:Ir gyvus tiesiai iš sunkvežimio į duobę? 

EB:O kas... Jie dar žiūrės! Viešpatie tu mano. Ar jie ką skaitėsi su žmogumi. Jiems visai nei į galvą 

neatėjo, kad pasigailėti, ar ką nors.  

S:O kaip juos šaudė? Ar ant duobės krašto, ar duobėj? 

EB:O kas ten dabar žiūrės? Ten atstumas... Šoko - į duobę, šoko - į duobę. Ir traukia ten jie iš 

kulkosvaidžių, iš automatų, iš brauningų, iš ko jie turi - šaudo. Ir ten dar nepasakysi, su kuo jie šovė, ką 

jie darė. Rankoves pasiraitoję. Sušaudė, apsisuko ir važiuoja - o kas jiems. Geria paskui kantinoje, kaip 

VIlkaviškyje. Nu kaži dabar prūsai... Kaži, Kolis dabar visai kitoks negu tas Kitleris. Tai šitas galėtų 

apmokėti , jisai... Pas mus tai vienas buvo išvežtas, Gedliukas. Tai ir aš buvau kalėjime paimta. Ir aš... Ir 

paskui uždarė... Mane tai tėtis išpirko - ne tik mane , bet 4 išpirko. Tai buvo komjaunuoliai, ir į Vokeitiją 

reikėjo išvežti. O aš turiu va dabar nuotrauką. Man jisai parašo iš Vokietijos, iš Berlyno... ne į BERlyną, 

jis kitur... Berlyne... Čikagoj, puseserė mano ČIkagoj. Nu va dabar tas Bendoraitis, dbar pas mane jis 

atvažiuoja visą laiką. Tai va, jį išvežė, jo tėvus tai uždėjo ant konvejerio ir sudegino. Kur Darių su 

GIrėnu - žinot , tam Soldino miestas. O paėmė prūsas, kuris ėjo sargybą, pasiėmė prūsas ir pasiėmė namo 

pas tokią prūsę močiutę. Nuo viršaus tas sargybinis nuėmė ir parsivedė, ir jis išbuvo visą laiką. Jis dabar 

pas mane atvažiuoja. Mes kartu į mokyklą ėjom. Ir dabar jis man ir siuntinius atsiunčia. Bet jis ne 

Berlyne - kitoks tas miestas, ten pavadinimas yra. Va čia abudu sėdim. 

STai kiek laiko jūs su juo pažįstami? 

EB:O jis mane susiieškojo už 50 metų. Moky... Taip, mudu ėjom abudu į mokyklą, ir jis mane labai 

mylėjo. Buvo labai didelė šeima. Aš tik vienintelė duktė buvau, ir brolis. Tas brolis prigėrė. Tai aš 

vienintelė.  Tai mama man pyragėlių prikepdavo, viską. O jie didelės šeimos. Nu tai ką? Pasodino mudu 

abudu kaip brolius. Tai jis mašinėlę padarė - ant šlyrų užtraukė dratą. Ir jis skaitės...  Išsiskyręs pabuvo 

pabuvo ten toj VOkietijoj, ir reik Elėjos ieškoti. "Kur mano meilė, kur Elė?". Davai ieškoti. Atvažiavo į 

mokyklą kartu - jisai žino, kur jisai gyveno. Nu ir paskui žinot, atvažiavo, tai jis pirmiau pas kunigą 

nuėjo. Tas kunigas jau gal buv penktas šeštas, kaip mudu ėjom į mokyklą. Ale šeimininkė ta pati buvo. 

Sako: aš tai žinau, kur  Jotautų Elena  gyvena, aš žinau. Bet jau ji sako: Bendoraitienė, vedusi už kitą, su 

kitu.  Nu tai gerai, pasakė ir taip nuo vieno pas kitą, nuo vieno pas kitą, kad ir senas vistik atėjo - aš jį 

iškart pažinau, kad Kazys. Iškart pažinau, sakau: tu Kaziuk. Tai dar dovanų apdovanojo, ale turėjau 

pabučiuoti seną meilę. Ką dabar darysi? Atsiskyrėm mudu po 10 metų, kaip atsiskyrėm. Ir vargingai 
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tokiu... tereikėjo po tuo miestu, kur jisai plaukiojo - jisai ten dirbo, viską. Nu bet jį vistiek išgelbėjo tas 

vokietys. Taip. 

S: Tai viskas, gerai. 
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