
22 interviu 
 
Ona BALAIŠIENĖ  
 
Saulius Beržinis: Pirmiausia pasakykite vardą ir pavardę. Pasakykite, 
tikriausiai 
dvi pavardes turite? 
Ona Balaišienė: Mergautinę tai aš jums jau pasakiau. 
S. B.: Mes dar nerašėme. Pasakykite. 
O. B.: Mergautinė mano pavardė buvo Satkauskaitė (1/00:57). Šita pavardė 
buvo...... Tėvas mano buvo...... jis slapstėsi visą laiką. Jis apsivedė 
1910 metais. Supranti, jis platino nelegalią literatūrą. Prieš carus 
viskas jau buvo. Mama irgi jau su šita YYYY, daugiausia maldaknyges 
veždavo, kai buvo uždrausta lietuviška spauda. Tėvas namuose beveik 
niekada nebūdavo. Jis turėjo darbo kažkur. Ten miške yra koks tai dvaras, 
Šimonių girioj. Jis ten turėjo tokį prieangį, tai atvažiuodavo. Dar 
nepasakiau, kad mano mama buvo areštuota už spaudą. 
S. B.: Močiute, pirma pasakykite, Satkauskaitė tai Jūsų yra mergautinė 
pavardė? 
O. B.: Mergautinė. 
S. B.: O dabartinė Jūsų vardas ir pavardė yra? 
O. B.: Dabartinė (2:09) mano pavardė yra Balaišienė Ona. 
S. B.: Kada esat gimusi? 
O. B.: Aš sakiau jau, kad 1911 metų vasario 2 dieną. 
S. B.: Kur gimusi? 
O. B.: Andrijoniškyj. 
S. B.: Tai tėvelis platino tą spaudą. Taip? 
O. B.: Tėvelis buvo ......, bet jo nesugavo. O mama su šita... Kunigas 
Baltušis buvo Andrijoniškyj, ir jis taip pat padėdavo spaudą platinti, 
maldaknyges, viską. Mama atveždavo, tai jis išparduodavo. Žinot, kaip ir 
kunigas. Tai jie važiavo pas Didžiulį. Jūs jau apie Didžiulį turbūt 
žinojot, kalbėjot, galbūt ir net jo dvare dabar ...... Nors jo dvaro nėra 
ir panašumo. Tai, žinot, mama vežė spaudą pas Didžiulį. Ji buvo bažnyčios 
skalbėja. Visą laiką veža drabužius dvaran, skalbia ponams: tiems 
Šackams, tiems Didžiuliams. Ir juos sulaikė žandarai. Na, tai Sibiran. 
Čia jau buvo toks laikas. Tai kunigas ir tas pats Didžiulis naktis ...... 
Jie vakare važiavo. Naktis. Per naktį kur tu gausi pinigų pasiskolinti, 
ar ką. Tai kunigas išpirko juos iš žandarų. Bet žandarai liepė tą vakarą 
išvažiuoti, kad nebūtų.  Matai, ir tas pats kalėjimo sargas gali išduoti. 
S. B.: Kada numirė tėveliai Jūsų? 
O. B.: Tėvelis mano mirė 1918 metais ir mama - 1918 metais. Tėvelis žuvo. 
Manau, jūs jau žinot, kai užkabino šitie plienikai (=belaisviai) ir 
paskui visi šitie, kaip ten juos vadina cicilistais, nežinau. Tai jie 
užkabino šitą ešeloną, kai traukėsi vokiečiai. Gal jie norėjo pakenkti 
vokiečiams. Tai sako, kaip paspyrė šitas, žinot, kaip ginkluotas 
vokietis. Tai ten tiek  žmonių išžudė, kad ...... Kai mama nuvažiavo ten 
ieškot kokių nors dokumentų, ar ko, sako, gal kur nors gyvas yra. Tai 
sakė, gal kilometrinis kapas. Griovys kastas, ir laidoti žmonės. 
Nepaprastai daug. Kada nuvažiuosit į Rokiškį, tai jums papasakos, kiek 
ten žmonių žuvo. Tai mama parėjo namo. Bet parėjo, tai jau ...... Vienu 
žodžiu, dirbo bažnyčios skalbėja. Per šventą Petrą reikia plaut 
baltinius, ir ji plovė baltinius. Kartą pašaukė ją šeimininkė, kad reikia 
užuolaidas nuimti, ar ką ten. O jos buvo pridėta, kaip dabar mano lova. 
Tai buvo tokia ilga plyta ir gale plytos katilas drabužiams virinti. Ji 
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pridėjo šitą katilą drabužių ir be vandens, nes klebonijos šuliny nebuvo 
vandens, tik valgymui, gerti. Daugiau nešdavo ...... Ten yra upeliukas 
Vieža Andrijonišky. Taip, kad iš upeliuko ...... Toks kalnas baisus, 
sunkus,  smėlėtas. Ir mama tekina nubėgo, ir iš ten atsinešė vienus 
nasčius vandens. Maža gi. Tai prieš šitą kalną, sako, taip diegia 
krūtinę, kad aš nebegalėjau atsikvėpti. Ir ji apsirgo plaučių uždegimu. 
Jau buvo kiek pradėjus taisytis. Prieš šventą Petrą kokie mišparai buvo. 
Ne, tai buvo  anksčiau. Paprastai, tai buvo bažnytinės tokios pamaldos, 
paskutinis mišparas. Ji mus išleido į bažnyčią, o pati išėjo į kiemelį. 
Kiemely buvo toks panašiai, žemesnis kaip kėdė, akmuo. Tai ji pasidėjo 
ant akmenio skarą ir atsisėdo ant šito akmenio, o mus išleido į bažnyčią. 
Ir sako:"Kieno gyvulys atėjo ant mūsų". Mes gyvenom, čia jau buvo tėvo 
namai. Ir sakė, kad jau daugiau niekur nebereikės kraustytis. Čia Mogilos 
namai. Atėjo kiaulė į rugius, tai mama norėjo išvaryti ir apvirto 
rugiuose. Buvo silpna, sunkiai ėjo į tvorą įsitverdama. Apvirtus, kiek 
laiko pagulėjo, ir negalėjo atsikelti. Vėl atkrito, vėl temperatūra. Tas 
Marcinkevičius, profesorius, jis dabar Vilniuj gyvena, jis dar buvo 
studentas, tai atvedė šitą ...... Jis kaip tik tuo kartu atostogavo, ar 
ką, nežinau. Prieš šventą Petrą gal atostogos buvo, tai atvedė jį. Jis 
sako: "Neturim jokių vaistų. Jeigu žmogus atkrito nuo plaučių uždegimo, 
tai jau nebėr. Mes jau žinom, kad jis vis tiek mirs". Taigi kirsdavo. Aš 
nežinau, ar kitąkart taurių nebuvo, kad kirsdavo šonus. Ir mama mirė. Aš 
žinau, kad mama mirė. Mamą palaidojo. Tai buvo šventas Petras. Ant 
rytojaus šitas žmogus, pas kurį tėvelis gyveno, atvažiavo pas mus. Jis 
čia su visokiais reikalais, Dievas žino, tai drabužių pasiimti, tai ko, 
ir rado mamą numirusią. Tai visiems buvo tikrai didelė trauma.  
S. B.: Kur Jūs tada pasidėjot? Keli jūs vaikai buvot? 
O. B.: Mes trys vaikai buvom. Mes iš viso buvom keturi vaikai, bet vienas 
buvo jau miręs. Kai tėvelis atvažiavo iš Amerikos, jis jau ruošėsi vėl 
išvažiuoti, gimė sūnus ir nebeišvažiavo. O paskui užėjo 1914 metų karas, 
ir jis taip ir pasiliko. O taip jis ir prieš karą buvo gaudomas. 
Nuotraukų buvo labai  (1/8:46)daug ir dar jų turi. Kur jo nebūta. Žinot, 
kas jį išdavė? Jis Andrijoniškyj metus dirbo sekretorium valsčiaus ir 
pasikrikštijęs buvo Vladimiru Žigulovu. Tokius dokumentus turėjo. Kai 
mama draugavo, vedę buvo, taigi draugaudavo. Tai visi skaitė, kad mama su 
ruskiu draugauja. 
 S. B.: Čia buvo pavardę pasikeitę. 
 O. B.: Atėjo profesoriaus Marcinkevičiaus tėvo brolis, buvo iš Sibiro 
grįžęs, ir iš braižo jį pažino. Ir pasakė: "Mes gi kartu sėdėjom, kodėl 
tu tokią pavardę rašaisi?" Tai sako, kad tėvelis pasakęs: "Būk žmogus, tu 
tylėk". Tas sako: "Mes vienam suole sėdėjom, ir tu sakai man tylėt!". O 
sako: "Ko tu Sibire buvai?" Grįžo iš Sibiro suluošintas žmogus, negalėjo 
nieko dirbti. Tai jis taip pasakė šitam profesoriui, jo brolio sūnui: 
"Jei Mykoliuką mokysi, tai palieku žemę tau. Valakas žemės, tau pusė 
žemės Mykoliukui skirta, o kita pusė - brolio. O jeigu tu nemokysi 
Mykoliuko, tai žemę aprašau bažnyčiai". Tai tokia būtų Mykoliuko: 
"Mykolas profesiorius". 
S. B.: O kaip paskui Jūsų trijų vaikų susiklostė likimai? 
 O. B.: Mūsų trijų   (1/10:34) vaikų likimai susiklostė taip. Nuvažiavom 
į prieglaudą, tai ten mano maža sesytė mirė, gal už kokio mėnesio. Labai  
ten sirginėjo (?), bloga buvo tokia. O mus tai dėdė parsivežė po metų iš 
Panevėžio. Kai sesuo baigė mokyklą, tai parsivežė ir išleido tarnauti pas 
ūkininkus. Taip ir vargau visą laiką. Septynis metus tarnavau pas  
ūkininką. Paskui išvažiavau. Ne, tiesa, aš dar pas Klimašaucką buvau. Čia 
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buvo mano mamos pusbrolis. Anykščiuose keturis metus gyvenau, paskui 
išvažiavau Radviliškin. Radviliškyje dvejus metus išbuvau, tada 
atvažiavau į Anykščius ir pas seserį buvo toks rojaus gyvenimas. Tai aš 
ištekėjau už našlio. Balaišis buvo našlys. Neseniai jo žmona, gal metai, 
buvo mirus. Tą jų mergytę gimdė ir mirė. Šita mergytė jau truputį 
vaikščiojo, bet dar nekalbėjo. Mažytė. O aš iš mažens labai mylėjau 
vaikus. Aš daržely išdirbau trisdešimt metų. Man buvo taip gera tarp 
vaikų, o kai reikėjo išeiti į pensiją, pradėjo streikuoti, kad aš 
pensininkė, tai tada stoviu prie tvoros, kai vaikai iš mokyklos, nors 
YYY. Taip jau buvo sunku. 
 S. B.: Močiute, atitekėjot jau į šitą vietą. 
 O. B.: Aha. 
S. B.: Čia Balaišio namas buvo. 
O. B.: Čia Balaišio namas buvo. Čia buvo tokia gryčelytė. 
S. B.: Mažesnė negu dabar. 
 O. B.: Mažesnė. Kaip pusė šito namo, kaip dabar. Tai tiek ir tada buvo. 
Tai aš atėjau į šitą pusę namo, o paskui mes užduodavom šitą butą per 
vasarą. Vasarotojai būdavo. Dvi pamainas vasarotojų išleidžiam. Ir taip 
jau labai sugyveno su mano vyru vasarotojai. Visada sakydavo: "Na, 
akuratnesnio (=padoresnio) žmogaus tai nėra Anykščiuose".  
S. B.: Tai kas vasarodavo (1/13:02) pas jus? 
 O. B.: Žydai. Daugiausia. Mažai lietuvių. Atvažiuodavo iš 
Panevėžio.Būdavo, Karka atvažiuoja ir daugiau. Net nebeatsimenu 
pavardžių. Bet daugiausia - žydija, už tai, kad, matot, jie per žiemą 
dirba prekyboje ar kur, jiems reikia oro. Jiems reikia erdvės. Vienas dar 
atvažiuodavo iš Panevėžio. Va, ir nepasakysiu pavardės. Išdilo iš 
atminties. Tai jis pats turėjo Verčiūnuose vilą, bet visą laiką 
vasarodavo pas mus. 
S. B.: Tai kodėl? 
O. B.: Už tai, kad čia sausas miškas, sausa graži upė čia pat, nes pats 
paskutinis namas už miesto. Tai jau jiems čia taip patikdavo. 
Sako:"Atsikėlei rytą, tai tik rankšluostį ant kaklo ir upėn". Nueina 
išsimaudo, ateina laimingi leningradiečiai. Po karo čia pas mus vasarojo. 
Kokie mieli žmonės, kokie jie geri. Jie karą, blokadą iškentę. Vargeli, 
kokie jie mieli, tie žmonės buvo. 
 S. B.: Leningradiečiai irgi žydai buvo? 
O. B.: Anička tai buvo rusė ir jos bobulė buvo rusė. O ji buvo ištekėjusi 
už žydelio. (1/ 14:22) Todėl kad, kaip ir narvely vienam gyvena, tai 
šitie žmonės išmirė ir liko vienas berniukas. Šitos Aničkos motinos sesuo 
dirbo ginklų fabrike buhaltere. Leningrade. Tai ji ir užaugino šitus savo 
vaikelius. Oi, kaip Anička pasakodavo, kaip jie su Miša, sako, važiuoja 
vandenio į šitą upę Leningrade, kaip ji vadinasi? 
S. B.: Neva. 
O. B.: Sako, nuvažiuojam į tą, atsivežam prie namų, lyg išvirto puodukas, 
nebegalim už viedro, nebeturim jėgos, nevalgę. Dieve, tu,  mano. Tai 
tiktai šita bobulė gaudavo dvigubą davinį.  
S. B.: Vargas buvo žmonėms baisus. 
O. B.: Oi, kiek ten žuvo žmonių. Kai pradeda pasakoti, tai aš, būdavo, 
naktį negaliu užmigti. Man taip baisu. 
S. B.: Močiute, o šitie žydai, (1/ 15:24) kur pas jus vasarodavo, tai ar 
jie 
anykštiečiai būdavo, ar iš kur toliau atvažiuodavo? 
O. B.: Atvažiuodavo iš Panevėžio, iš Kauno, iš Šiaulių. Iš Šiaulių, tai 
buvo turtingiausias žydas Šiauliuose. ...... Vargeli. Šitas, kur pas mus 
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vasarojo. Tai buvo Potrukas, pavardė. Tai buvo žentas. Šito turtuolio ir 
nebeatsimenu. Jis turėjo odos gamyklą. 
 S. B.: Frenkelis. 
O. B.: Frenkelis. Tai jis buvo Frenkelio žentas. Čia su jo dukra 
vasarojo. Berniukas toks buvo. Dieve, kaip priprato šitas vaikas prie 
mūsų. Tai, žinot, ašarų pakalnė buvo, kai reikėjo išvažiuoti. Aš 
pasiliksiu, aš gi čia pasiliksiu su šeimininke. Ir viskas. Žinot, tikrai 
tas vaikelis. ...... Ji ,nebagė (=vargšė), sirguliuodavo visą laiką. 
Jauna, labai graži moteriškutė ir vyras jos toks geras buvo. Vystė ją 
visokiais kompresais kaip mažą vaiką. Berniukas jau buvo keturių-penkių 
metukų. Toks berniukas. Tai jis taip priprato prie manęs. Kaip tik 
atsikelia rytą, ir atbėga pas mus. Pas mus buvo ten toks ūkinis 
pastatėlis, daržine vadindavo. Tai ten buvo vienam gale daržinėlė, o 
kitam gale perdaryta. Užpakalinė pusė buvo tvartelis, o čia, šitoj pusėj, 
dar buvo kambariukas. Ten lyg tai mes sau. Bet vis tiek atiduodavom. 
Ateina žmogutis, prašo: "Leisk tu man čia nors mėnesį pagyventi". Na, 
kaip neleisi. Žinot, mes labai sugyvenom su žydais.  
S. B.:Dabar tie žydai, vasarotojai, jie tiktai palikdavo savo šeimynas, 
o patys važiuodavo atgal, ar jie irgi būdavo? 
 O. B.: Matot, taip. Žiūrint, kokį darbą jie dirba. Jeigu, daleiskim, 
prekyba kokia, ar kas, tai jie tada vienas žmogus pasilieka. O taip su 
šeimom atvažiuodavo. Daugiausia visa šeima. Kur jie ten dirba, paima 
atostogas ir atvažiuoja visa šeima. Čia Melnikas buvo fotografas. 
(1/17:40) Jo šeima vis pas mus vasarodavo. Paskui kitas. Kad visi. Aš  
neatsimenu net ir pavardžių. Aš niekada nesiteiraudavau ten. Vyras rašė į 
namų knygas. Tai taip ir gyvenom. Ir mes kiek paimdavom pinigų. Mano 
vyras nei gėrė, nei rūkė, labai geras, labai tvarkingas žmogus buvo. Tai 
mes išremontavom namuką, pakėlėm tris vainikus. Va, matot, yra ir žymių, 
kiek pakelta. Čia buvo tokia Vilčionytė tiktai, kai aš atėjau. Padarėm 
namą, pastatėm verandą tenai, anam namo gale. Paskui, kai užėjo 
vokiečiai, reikėjo išimti langai visur, ant aukšto. Ten yra dar trys mūsų 
kambarėliai. Tai mes išėmėm langus, užkalinėjom kokiom palkom 
(=pagaliais) . Kad, matai, nacionalizuoti. Mano ta antroji dukrytė sirgo. 
Aš vyresnę palikau name ir sakiau: "Tiktai tu nieko neįsileisk. Pasakyk, 
kad nieko nėra namuose". O, kaip tu? Vaikai pasakė, kad mes tuoj išeisim. 
Dabar, va,  kaip jūs įeitūt. Ir jinai atidarė duris. Sako, kad čia 
pažįstamas žmogus su jais vaikščiojo. Ji sako, kad čia Aliukas 
vaikščiojo. Aš galvojau, kad jis čia vienas ateina. Ir įleido. Tai apėjo. 
Bet tiek YYY toks rusas buvo labai geras. Tai jis parašė, kad sako, kurgi 
čia leisi žmogų. Vienam gale buvo bufetas pas mus, sako,  čia kaip žąsinų 
blusų pridirbta kambary. Niekur dėti žmonių. 
S. B.: Močiute, o iš Anykščių žydus kokius prisimenate, iš prieš karo 
laikais kokie gyveno? Su kuo geriau draugavot? 
 O. B.: Matai, niekada nesiteiravau jų pavardžių. O namų knyga ...... 
S. B.: Pavardžių nereikia, kokius žmones atsimenate? Mums svarbu žmogus. 
O. B.: Fotografas Melnikas kiekvieni metai vasarodavo. Paskui šitas...... 
Kaip šito pavardė, kur turėjo odų krautuvę? Dieve, tu, mano,neatsimenu. 
Gelvonas. Paskui kas gi čia dar. Va, taip kad ...... Atvažiuoja šeimos, 
palieka vaikus su žmonom, ir jie sau išvažiuoja. Tai mes į namų knygą 
užrašom, kas čia gyvena. Bet vyras daugiausia rašydavo. Aš laiko 
neturėjau. Mano vaikai buvo maži. Man reikėdavo eiti į kaimą užsidirbti. 
Aš eidavau visur. Kaip pasakė šita ...... kaip jau čia buvo getas. 
(1/20:43) Tai irgi. Aš taip neturiu laiko. Atnešė močiutė uzboną pieno. 
Sako, čia yra šito ...... Žmona, sako, čia yra ...... Dabar pagimdė  
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dvynukus ir ji gal neturi ko duoti valgyti tiems vaikeliams. Tai aš 
nuėjau. Čia toks iš Čekonių partizanas buvo, tai jis neleidžia manęs. O 
ten, močiutės kaimynystėje buvo komendantas geto. Tai jis: "Ko čia, 
Balaišiene ......" Aš pradėjau ginčytis su tuo partizanu, kuris čia  
dabojo. Neleidžia jis manęs iš tolo. Tai aš sakau ...... Pamačiau šitą, 
užmirštu pavardę. Dieve, kokia tuščia galva. Pamačiau, (1/21:37) kad jis 
eina. Baliukas vardas buvo. Tai aš sakau: "Žinai ką, Baliuk, tu jai leisk 
man perduot. Močiutė atnešė". O su močiute jie kaimynai. Sakau, atnešė 
pieno. Tai jis man pasakė kambario numerį ir kur ji guli, ten viską. Aš 
nebežiūrėjau šito partizano. Aš nunešiau tą uzboną pieno. Moteris kokia 
išėjus sako, dabar tik pamaitino vaikelius ir užmigo. Sako: "Aš nenoriu 
juos kelti". "Na, tai gerai", sakau, "Aš palieku su visu tuo uzbonu". Pas 
mus eidavo į šulinį vandenio iš geto visi. Žinot, kokia kančia buvo, tai 
tik vienas Dievas žino. Kai matai, kad žmogus eina alkanas 
(1/22:27)...... Dirbau gimdymo namuose kurį laiką, kaip tik prieš pat 
karą. Moteris pas mus  pagimdė berniuką. Toks truputį nedasivystęs 
vaikelis. Taip jau mes jį žiūrėjom. Iš Debeikių. Dabar, žiūriu, ateina 
čia į šulinį vandens kažkur matytas žmogus ir stovi prie lango. Aš sakau: 
"Kaip tu čia papuolei?" Jis sako: "Čia mus visus iš Debeikių, iš visų 
kaimų, kokie tik buvo, žydus suvarė į getą". "Tai ką tu duodi šitam 
vaikeliui? Pas 
tave pieno nebuvo?", sakau. "Mes jam duodavom dirbtiną maistą visą 
laiką". "Tai ką tu dabar?...". "Ką pati valgau", sako, "Jeigu turiu ko 
valgyti". O, Viešpatie, man taip skaudėjo širdį. Ką aš turėjau, viską  
jai atidaviau ir išėjau. (1/23:22)  Mes patys nei karvės laikėm, nieko. 
Patys pirkdavom pieną. Tai dar gerai, vyras gaudavo kokį papildomą 
davinį, kaip invalidas. Eidavo pieninėn, pieno litrą gaudavo. Aš 
atidaviau. Paskui ateinu namo, tai, žinot, baisu. Vyras sėdi perbalęs. 
Pasirodo, šitas partizanas mane įskundė, kad aš nešu į getą žydams 
maisto. Tai manęs nerado. Aš nunešiau pieną ir net neatėjau namo. Išėjau 
kaiman linų rauti ar rugių pjauti. Nebeatsimenu gerai. Tai, žinot, rado 
vyrą ir išsivarė. "Ir ką", sako. (1/24:10). Vyras mano buvo 1914 metų 
kare. Tai jis sako ...... Ir buvo vokiečių belaisviai. Rumunijoje juos 
paėmė į belaisvę. Tai jis sako: "Kad perplaukiau Juodąją jūrą, 
perplaukiau Azovo jūrą su visais gyvuliais, su visais, kariuomenė 
traukėsi, paskui Kaspijos jūra". Sako: "Rumunijoj mus paėmė belaisvėn". 
Laimė, šešiolikos metų jis buvo jau išsimokęs batsiuviu ir, sako, 
vokietis atėjęs į lagerį, paklausė ar nėra čia šiaučiaus. Sako: "Aš ir 
prisistačiau, kad aš batsiuvis. Tai man davė kambarį atskirai". Ir 
vokiečiai jam pristatė darbo persiuvinėti, persiuvinėti iš šitokių ...... 
Tai aš bado nemačiau ten. Kai likdavo tos, aš persiuvu gražias šliurytes, 
nunešu prie tvoros, kur užtvertas lageris. Tai rumunkos atneša kukurūzų. 
Ten, sako, duonos nėra pas rumunus. Jie viską daro iš kukurūzų. Tai, 
sako: "Aš jau bado nekentėjau ir mano nereikėjo lageryje būti, ten, kur 
baisiai daug blusų buvo". Bet vienas sargas vokietis buvo, sako, jį 
vadindavo vokiečiai bolševiku. Tai jis uždegė šitą lagerį ir sudegino 
visą. Šiaudai buvo susitrynę, o ten blusų, kai įeini, tai net juodos 
kojos. Ir sudegino. Tai paskui pastatė naują lagerį, pridėjo šviežių 
šiaudų švarių, tai visiems buvo gerai. Ir pas vokiečius atsiranda žmonių.  
S. B.: O  ten, kai Jūs tą pieną nešėt, tai Jūsų vyrui kas buvo? 
O. B.: O mano vyrui ...... Rytoj varysim žydus šaudyti, o jis vokiškai 
tai suprato gerai. Vokietijoj belaisvėj buvo. Be to, jį iš Rygos paėmė į 
kariuomenę. Jis šešiolikos metų išvažiavo į Rygą, tai jis jau ten išmoko 
ir vokiškai, ir rusiškai gerai kalbėjo, ir lenkiškai gerai kalbėjo.  
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S. B.: Tai jį tas išgelbėjo? 
O. B.: Tai tas jį išgelbėjo, kad jis ...... Kariuomenėn vis tiek reikėjo. 
Sako, ten nuvažiavo. Juzavsko gubernija kažkur yra, Katerinoslava, ar kas 
ten. Tai vėl sugrįžo ir stojo kariuomenėn. 
S. B.: O kai Jūs (1/26:55) tą pieną nešėt, tai kaip tada jam buvo? 
O. B.: Kai pieną nešė, aš gi suprantu, kad pasakė: "Rytoj išvarysim ir 
sušaudysim su žydais". 
S. B.: Ir Jūs girdėjot šitą dalyką? 
O. B.: Ne. Aš negirdėjau. 
S. B.: Ar vyras girdėjo? 
O. B.: Vyras tiktai. Bet buvo čia toks kaimynas, mokytojas Šulga. Šulga 
ir Kiaušas, Klemensas. Jūs galit juos užrašyti. Tai Kiaušas ...... ir 
Šulga, tiesa, numiręs. 
S. B.: Kaip Šulgos vardas? 
O. B.: Neatsimenu. 
S. B.: O Kiaušo? 
O. B.: Klemensas. 
S. B.: Tai ką jie darė? 
O. B.: Jie užtarė Balaišį. Sako: "Balaišis, tai jau mūsų žmogus. Ant jo 
jau, tamstos, nepasakysit nieko". Šulga buvo perkalbėtojas. Jis vokiškai 
gerai kalbėjo. Mokytojas buvo, Šulga. Tai Šulga pasakė: (1/27:47) "Na, ką 
čia dabar, Balaiši, papuolei. Kas gi čia tave atvarė?" Tai, kaip jis 
pasakė, kas jį atvarė, tai sako: "A, šitas durnius. Jis pijokas, girtas 
amžinai". Jie jau pažino šitą partizaną.  
S. B.: Kaip jo pavardė buvo? To partizano. 
O. B.: Neatsimenu dabar. Kaip gi ...... Gal čia jų šimtai buvo. Nežinau. 
Žinot, kad ...... Ot, kad mano galva. Aš jį buvau sutikus dabar, ne taip 
...... Prieš kokius gal penkis metus. Važiavom mes iš uogų, iš miško ir 
aš sakau: "Ar ne tu buvai mane įskundęs?" "Neminėk, - sako - nieko. 
(1/28:41) Aš ir taip jau baigiuos". Jau taip sudžiūvęs. Jis sirgo vėžiu. 
Ir taip sudžiūvęs, susisukęs. Jis dar jaunas žmogus buvo. Čia tai 
pacaniokas toksai, dar gete buvo. O tada, kai aš jį mačiau, tai jis 
nebepanašus į save buvo. 
S. B.: Kur jisai gyveno, kokiame kaime? 
O. B.: Jis gyveno Kaune. Jis išbėgo iš Kauno. O paskui čia, ar Čekonių 
kaimas ar koks, negaliu pasakyti aš tamstai. Nežinau tikrai jo tėviškės . 
S. B.: Na, o Šulga ir Kiaušas. Tai jie partizanai buvo? 
O. B.: Ne. Šulga buvo mokytojas. Jis dirbo tiktai. Va taip. 
Žiūrėk,tamsta, atėjo pas mus vokiečiukas koksai ir paklausė, kur čia yra 
girininkija. Tai jam mano vyras pasakė vokiškai, kur yra ta girininkija. 
O ant rytojaus ateina, kad: eik perkalbėti (=vertėjauti) tu kalbi 
vokiškai. Sako: "Kai aš, tamsta, lageryje buvau, kelis žodžius moku. Aš 
nieko jums negaliu padėti". Ne, jis jokiu būdu nėjo perkalbėtoju. Tai, 
matot, buvo toks laikas, kad, matai, jau labai seniai ...... O, žinot, 
mano sena galva.  Aš daug ko neatsimenu. Visi man buvo pažįstami. Žydai 
ėjo mūsų šulinyn   vandenio, juos leisdavom ir kalbėdavom. Man vienas 
senukas (1/30:19) labai patiko, žydas. Ar jis koks rabinas, nežinau, gal 
vyresnis. Atrodo, labai labai senas, bet jis nešiojosi knygą. Tai gal 
šitokio storumo, gal dar storesnė, kaip šita. Bet labai gražiai įrišta, 
šitie kampučiai auksiniai tokie. Čia, sako, sena biblija.  
S. B.: Tai čia, jau gete, jisai turėjo tą knygą?  
O. B.: Aha. Jis turėjo šitą knygą. Jis ateidavo į šulinį vandenio. 
Būdavo, atsisėda va čia. Pašalėj pas mus suoliukas stovėjo. Tai čia 
pasėdi biški. Aš išeinu, pakalbinu jį. Jis gerai kalba lietuviškai. Jis 
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sako, va dabar ...... Aš sakau: "Tai kas (1/31:14) čia šitoj knygoj 
parašyta?" Jis juokais sako, kad mūsų kraujas dabar bėga upeliukais. O, 
sako, toje knygoj parašyta, kad jūsų upėn tekės. Ateis, sako, toks 
laikas, kad jūsų kraujas upėn tekės. Tai reiškia, kažkas dar mūsų laukia. 
Tai va. Aš tamstai sakau kaip savo broliui. Šitas senas, taip jau senas 
žmogus, kad aš, rodos, ir nemačiau senesnio žmogaus. Jis atrodo kaip 
kokio seno medžio kempinė. Veidas jo toks sumėjęs (?) ir toks ...... Bet 
būta labai gražaus žmogaus. Jis žilas, baltas, toks švarus žmogutis. Ir 
kas jis toks, (1/ 32:11)  aš neišdrįsau klausti. Bet jis, matyt, koks 
rabinas ar koks dar vyresnis. Ir didelis amžius jo. Tai jis protingai 
taip šneka, bet tokia pranašystė buvo. Tai paskui aš nieko 
nebeklausdavau, kad ta pranašystė irgi plaukus šiaušdavo. Mes nežinojom, 
o gal ryt kas užeis. Ar nebuvo ...... Ir mūsų žmonių žuvo šimtais, 
tūkstančiais. Vežė Sibiran. Kiek žuvo ir paskui lageriuose. Visa Lietuvos 
inteligentija, visa žuvo. Po šito  tarybinio laiko mūsų inteligentų jau 
nebebuvo. Visi, kurie buvo ankstyvesni, kurie mokėsi, visur žmonės. Dabar 
profesorių tai prigamino visokių. 
S. B.: Na, dabar profesorių daug yra. Močiute, aš noriu Jūsų (1/33:15) 
paklausti apie tą rabiną. Man yra įdomu, kodėl tas rabinas? Juk dar prieš 
šaudymą buvo pasakyta, jų dar nešaudė. 
O. B.: Ne. Jie jau buvo gete. 
S. B.: Gete. 
O. B.: Bet dar, rodos, jų nevarė, o gal jau varė, kad, matai, jų visų iš 
karto neišvarydavo. 
S. B.: O kaip? 
O. B.: Ogi varo. Va, daleiskim, šiandien išvarė pulką didelį. Paskui bent 
po kokių penkių dienų, po kiek, vėl kitus varo. Ir visus šitus berniokus 
pirmučiausia išvarė. O šitie, kurie turtingieji, tai jau jie, skaitėsi, 
liks. Tai jų niekur. Jei jau Anykščiuose nebešaudė, tai Utenon išvežė. 
 S. B.: Tai ką tokius išvežė? Kas buvo tie turtingi? 
O. B.: Tai, kad aš pavardžių jų ir nežinau. Bet aš tiktai žinau, kad 
turėjo dideles (1/34:08) krautuves, didelius visokius, o pavardes ...... 
Žinot,  kad negaliu pasakyt nė vienos pavardės. Rodos, kad visi žmonės 
pažįstami. Įeini ton parduotuvėn, visi savi, visi pažįstami. O 
pavardžių...... 
S. B.: Tai kodėl tuos turtingus vežė į Uteną? 
O. B.: Tai jau skaitės, kad juos paliks, kad nebešaudys. O paskui ar 
įsakymą kokį gavo, ar ką, jų ten gal nebedaug jau buvo, čia gete. Oi, 
žinot, vaikeli, tiktai prašykim Dievulį, kad tokio baisumo niekas 
nematytų. Aš tiesiog iš proto ėjau. (1/ 34:45)  Aš pradėjau sapnuoti, kad 
mano vaikus veža šaudyt, kad į getą. Kaip lietus lija, aš dengiu savo 
kūnu, ir pradėjau rėkti, tai vyras mane išvežė miškan su vaikais. Gal 
kokie devyni kilometrai. Į mišką išvežė, kad aš nebegirdėčiau. Žinot, 
mano vaikai maži du. Dabar ...... Žinot, oi, baisu prisiminti. Aš šianakt 
turbūt nemiegosiu. Man taip atrodydavo vis, kad ant mano vaikų lietus 
lija. Ir, žinot, tai per dieną nesigirdi, matot, gatvė, šurmulys ten. O 
naktį, (1/35:35) kai tiktai visi nutyla aplink, tai vien tik šitas vaikų 
klyksmas girdisi. Žinot, vaikeliai. Jie kenčia ten miške, ar ten jiems 
patogu, ar jiems yra patalynės kokios. Neduok, Dieve. Duok, Dieve, kad 
jūs,vaikeliai, nematytumėt šito, kad niekas nematytų tokios 
baisybės.Tiesiog baisu taip, kad oi, oi, oi. Ir vis atrodo ......  
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Va, tai tas diedukas pasakė, kad jūsų kraujas upėn tekės. Tai mes 
laukiam, kad ir mums čia tuoj. Va, žydus išvarys ir tada mus varys į šitą 
getą vokietis. O vokiečiui tai kas. Jam visi vienodai. Vokietis nuo amžių 
kraugerys. Ir dabar vokiečiai sako, kad jie kultūringi žmonės. Va, taip 
visą laiką buvo tokia nuomonė, kad vokiečiai gali grįžti. Na, tai va. Na, 
matai, tamsta kiek jau prirašei. 
S. B.: Dar liko va ir dar kita pusė. Kai viską prirašysiu, tai tada ir 
pabaigsiu. 
O. B.: Mano tėveliai būtų kur nors įrašyti. Bet kas juos įrašys? Koks jų 
sunkus buvo darbas. Va, čia neseniai, kada aš čia radau dainelę mamos 
užrašytą. Verčiu ant aukšto senus laikraščius kokius. Ir užrašyta, kad: 
"pagiry po kryžium paguodą turiu,nors aš šitą šalį su verksmu žiūriu, po 
kryžium yra kapas apaugęs žolėm,ten mielas padėjo ilsėt galvelę. Sako, už 
laisvę kovojo tėvynės brangios,galvelę padėjo už knygą maldos".Matai, 
tamsta, mama vežė iš Tilžės knygas, lietuvių lietuviškai parašytas. Ten 
tokia Latava yra, keli kiemai. Ar penki, ir daugiau. Palataviu vadindavo, 
Latava. Ten buvo senukas, toks žmogus. Mama pas jį palikdavo. Bijodavo 
čia eiti į Andrijoniškį, kad gali būti žandarų. O ten ateina...... kaip 
iš Troškūnų ateina, matai, į Troškūnus atvažiuodavo traukinėliu, o jau iš 
Troškūnų ateina. Tai tada ji palikdavo pas tą žmogų. Yra kažkoks gyvenimo 
ryšys. Paliko pas tą žmogų. Ryte, kai mama parėjo namo, tai ji paprašė, 
kad berniukas atneštų šitas maldaknyges.Jis buvo kokių penkiolikos-
šešiolikos metų. Va, toks berniukas. Tai jis nešė tas knygas, išėjo iš 
miško Andrijonišky. Jeigu jūs kada važiuosit, tai pamatysit, čia nuo 
Troškūnų iš miško keliukas būdavo. Tai jis išėjo iš miško ir pamatė, kad 
vieškeliu važiuoja žandarai. Tai jis atgal bėgo miškan. Nušovė jį čia 
prie miško. Nušovė ir neleido niekur palaidoti. Užkasė tenai  tiesiog 
miške ir viskas. Tai mama pergyvendavo baisiai, kad už knygą maldos. 
Nieko daugiau nebuvo tenai. Sako, gal kokios maldaknygės. Maldaknygės, 
žinai, beveik tokio storumo. Jeigu tenai buvo dešimt maldaknygių, tai vis 
tiek sunku buvo nešti. Knyga, tai sunkus daiktas. "Ir galvelę padėjo už 
knygą maldos." 
 S. B.: Močiute, dar Jūs papasakokite, kaip žydai ten gete gyveno, kaip 
juos suvarė į getą? (2/3:25) 
 O. B.: Ilgai. Ilgai varė. Ne taip jau greitai. Oi, Dieve, aš nebenoriu 
prisiminti, paskui negalėsiu užmigti. Aš dirbau gimdymo namuose. Eina ir 
eina žmonės, važiuoja. Sužeisti nuo plento atvažiuoja. Vaikiukai 
sužeisti. Oi, Dieve, aš apalpau. Tai mane tiesiog apdaužė  seselė. Ji 
sako: šiurkštumas atgauna žmogų. Aš taip negalėdavau žiūrėti, ypač į 
vaikus. Aš pati turėjau vaikus. Žinau, koks brangus man tas vaikas. Tai, 
žinot, negaliu tiesiog. Reikia man šviesti, rišti žaizdas, ir nuleipstu. 
Ir viskas. 
 S. B.: Tai kokie čia buvo sužeisti? 
 O. B.: Ogi, bėgo iš Kauno žmonės. Plentu bėgo (2/4:23) į Utenos pusę, 
jie iš Kauno. Tai tiek daug sužeistų atvažiuodavo į Anykščius. Sušaudyti 
vokiečių. Ten bombarduoja tą plentą, tai visokių ......  
S. B.: Tai ten žydai būdavo?  
O. B.: Žydai, rusai. Matyt, kokie tarnautojai. Dieve, mano, atsimenu 
vieną tokį jauną. Toks gražus žmogus. Ir žmona buvo, paskui ji 
nebeateidavo. Nežinau. Jam čia prašauta galva ir jau eina smegenys. Tai 
jis dar ilgai gulėjo pas mus koridoriuje. Dieve, toks gražus žmogus. 
Rodos, prieini, taip žiūri, tokios pagalbos šaukia jo akys. O aš, ką gi, 
tik vandenio jam duodu. Daktaras pasakė, kad vis tiek jau jam padėti 
negalime. Kiaušas pramuštas, smegenys eina, sako, kaip jas užklijuosi kuo 
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nors. Aplankė daktaras. Pašaukėme mes daktarą, pažiūrėjo, sako: "Mes 
nebegalime". Tos pačios moteriškutės, kur pagimdė dvynukus, vyrui liepė 
(2/5:34) prieš kalną Anykščiuose išsikasti duobę. Jų daug ten buvo, ne 
jis vienas. Iškasė duobę, o paskui juos ir sušaudė ten toj pačioj duobėj. 
Tai va, koks buvo laikas. 
 S. B.: Kelis ten sušaudė, toj duobėj? 
O. B.: Nežinau. Negaliu pasakyti aš. 
S. B.: Šitie, kiti, jau buvo suvaryti į getą?  
O. B.: Ne dar. Dar nebuvo. Kai praėjo frontas, tada į getą varė, kai 
frontas praėjo. O tada dar frontas ėjo, žmonės nuo plento bėgo. Žinot, 
kaip ir karas. 
S. B.: Tai kas jiems liepė tą (2/6:22) duobę išsikasti ir sušaudė? 
O. N.: Nežinau. Vokiečiai. Tada dar nebuvo partizanų jokių, mūsų žmonių, 
jokios mobilizacijos. O vokiečiai ką darė, kaip siautėjo po miestą, tai 
jūs negalit aprašyti, nei aš galiu apsakyti. 
S. B.: Ką vokiečiai darė? 
O. B.: Ką darė? Tai, žinot, karas. Ar patiko kas, ar pamatė bėgantį 
...... Dabar, tamsta, bėgsi prie šeimos ar kur. Pamatė bėgantį ir nupylė. 
Ir viskas. Čia buvo, nežinau, tokio baisaus ...... Oi, Dieve, tu, mano. 
Nebenorėčiau, kad nei jūs matytumėt, nei jūsų vaikai matytų tokio 
žiauraus karo ir tokio baisaus ...... Nereikia šito. Baisu, oi kaip 
baisu. Nereikia atsigręžti, nereikia galvoti. Vis tiek nieko 
nepataisysime. Ir be reikalo jūs rašot. Nieko nepataisysime. Kas praėjo, 
tas nebegrįš. Taip? 
S. B.: Viskas turi būti užrašyta. Viskas turi būti žmonių atmintyje. 
O. B.: O kam reikia šita kančia rašyti? Kam reikia? Kam visko šito 
reikia? Nereikia, vaikeli. Nerašykite. Nieko nepataisysite. Nieko, 
gyvenimas nuo to ...... Kiek yra (2/8:04) užrašyta, ar ką padeda mums 
istorija visa? Ką padeda mums? Tiktai kiršina žmogų prieš žmogų. Dabar 
kas buvo prie vokiečių, kas prie rusų? Prie rusų kas buvo? Ar ne tas pats 
buvo. Čia sklepas pilnas privarytas žmonių, ir vaikų, ir tėvų, ir visko, 
o ant viršaus šoka jaunimas. Sklepas pilnas privarytas žmonių, o viršui 
šoka.Tai irgi buvo baisu. Tikrai. Nei valgyt paduosi - valdžiai, nei 
nieko,tardymui, žudymui, varinėjimui... Oi, už dūšias baisiau nebegali 
būti.Buvo labai baisus tas žydų kankinimas, bet ir paskui, kai užėjo 
rusai, tai irgi ...... Dabar jūs žinot, kas ten Latvijoje yra su rusais. 
Latviai teisingi. Už ką vežė mūsų žmones. Ūkininkai. Ateina nususęs 
ūkininkėlis, veža Sibiran. Kam jį veža? Buožė, ar kas nors, ir su 
vaikais. Pusę Lietuvos išgrūdo Sibiran. Tai už ką gi? Taip pat ir latvių. 
Matot, kiek. Jūs jau žinot, skaitėt. Latviai tai jau pagal istoriją, kiek 
užrašyta, jie jau žino. Tai jie ir sako, kad didelė dalis yra rusų. Tai 
ką, sako. Kai jie vežė, už ką vežė jų žmones? Jie niekuo nekalti buvo, 
nieko rusams nepadarė, o visus žmones vežė, Sibiran grūdo. Tai dabar jie 
kaip ir nenori nusileisti labai ...... kad didelė dalis rusų gyvena, 
sako, tai kam jie? Sako: būsim vergai. 
S. B.: Latvių iš viso mažiau yra. Tai jie turi galvoti apie tai. 
O. B.: Na, tai va. 
S. B.: Močiute, dar Jūs man apie tą getą pasakykite. Mums vis tiek yra 
labai svarbu nustatyti, kaip tas getas gyveno? Daugiau mes nieko 
nerandam, kas buvo. Jūs vienintelė, kuri į tą getą įėjot. Pasakykite, ką 
Jūs ten matėt? 
O. B.: Žinot, ką aš mačiau tam gete? Palaukit, ar tebestovi tas namas? 
Ten buvo Karkos vila. Jis čia turėjo dvejus. Vienas buvo namas dviejų 
aukštų. Panevėžietis Karka. Ir paskui šita vila viena būdavo visados. 
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(2/10:46) Valgykla toj viloj. Pilna buvo privaryta žydų. Katrie pastogėj, 
katrie netilpo ten, į tas vilas, visi. Tie vasarnamiai buvo tušti tada. 
Ten gyveno Kapliauskas, paskui Klemcickas. Visi buvo privaryta žydų. 
Vaikus ar ką, bet motinas su vaikais ar kokius senelius suvarė į 
trobesius, pastogėn, o daugiau kiti tai miške, ant žemės gulėjo pasitaisę 
kas ką turi pasikloti.  (2/11:32) Žinot, negalima apsakyti šito vaizdo.  
S. B.: O kaip būdavo, kai lietus lydavo? 
O. B.: Tai aš nežinau. Jie ten dengdavos gal ką nors, kurie lauke buvo, o 
kiti atbėgdavo į tas pastoges gyventojų. Jūs čia nebuvot, o gal jau buvot 
čia. 
 S. B.: Ne, nebuvom. Dar mes būsim. 
O. B.: Jūs čia nueisit, gal dar daugiau kas papasakos iš tų vietinių 
gyventojų. Kad čia beveik gyvena visi tokie. Išparduoti tie namai, jau 
kiti žmonės gyvena. 
 S. B.: Kiek laiko jie prabuvo tam gete? Kada juos čia pradėjo varyti? 
 O. B.: Šito tiksliai aš tau visai negaliu pasakyti. Kada užėjo 
vokiečiai, ar jūs galit pasakyti, aš tai negaliu pasakyti. 
S. B.: 1941 metais birželio mėnesį. Pabaigoj. 
O. B.: Birželio mėnesį užėjo? Tai jie gal apie porą mėnesių pabuvo. 
 S. B.: Tai juos čia iš karto ir suvarė, kai vokiečiai užėjo? Ar po kiek 
laiko? (2/12:35) 
O. B.: Po kiek laiko. Juos suvarė ne taip jau greitai. Matai, dar 
......Aš nebegaliu pasakyti, matai ...... koks buvo laikas, kai čia 
......Matai, kad jau buvo rugiapjūtė ...... 
S. B.: Čia už poros mėnesių, ar ne? 
O. B.: Tai jau jie čia buvo tada, kai jau šitas ...... Kaip aš sakiau, 
pieną nunešiau ir išėjau. Tai aš ir išėjau. Atrodo, kad rugių pjauti aš 
išėjau kaiman. Aš eidavau visą vasarą. Mes ...... Reikdavo, bulvių 
pasodinam kaime, tai reikia už bulves atidirbti. Tai vėl kokį nors darbą 
ten. Karvytę laikėm, tai šieno reikia atidirbti, kad gautai kur nors. 
Taip ir eidavom vasarą atidirbti už visas skolas. Tai aš namie mažai ir  
būdavau. O vyras. Tai jis jau visą laiką namie buvo. Jis, kaip batsiuvis, 
tai darbo turėdavo vasarą. Neduok, Dieve, prisiminti.  
S. B.: Tai juos dabar (2/14:00) kai čia suvarė, tai Jūs žinojot, kad juos 
sušaudys? 
O. B.: Nuo pradžių tai mes nežinojom. Ir jie nežinojo. 
S. B.: Ką Jūs galvojot? 
O. B.: O ką gi galvosi? Ką aš dabar galiu galvoti? 
S. B.: Ką Jūs galvojot, ką su jais darys? Kaip Jūs manėt tada? 
O. B.: Mes visą laiką galvojom, kad ...Rusų lėktuvai skraidydavo ir 
bombarduodavo. Tai mes taip galvojom, kad gali grįžti rusai, ir gali vėl 
tuos visus žydus paleisti, ir jie gal grįš. Visi tokią viltį turėjo, kad 
bombarduoja. Daug ir sudegindavo tų žmonių, ir daug subombarduodavo. 
Lėktuvą užgirsi jau naktį. Čia mūsų kaimynė tokia moteris buvo. Jos vyras 
irgi buvo paimtas Vokietijon ant darbų kokių, kasti ką nors. Nežinau. 
Tai, būdavo, jau išgirsi ...... Mes tai dar  užgirsdavom, o ji jau 
beldžia į duris. Atbėga vaikiukas, susivyniojęs į kaldrą (=antklodę), 
kad, sako, jau lėktuvai eina, gali bombarduoti. Labai bijau namie. Atbėga 
čia. Netoli, kitoj pusėj gatvės ji gyveno. Tai taip visą laiką 
pragyvenom. Visą laiką baimė, ir baimė, ir baimė. Ir tie lėktuvai. Kiek 
jie čia pridarė visokių baisybių. Ir tas getas.  
S. B.: Kada jau Jūs supratot, kad tuos žmones šaudys? 
O. B.: Ogi, kaip pirmuosius išvarė. Pirmuosius kaip išvarė ir šaudė, tai 
mane vyras ant rytojaus ir išvežė miškan, kad negirdėčiau. Man jau 
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susimaišė nervai ir aš jau nebegalėjau užmigti. Man vis (2/15:59) atrodė, 
kad mano vaikai ant lietaus guli, kad mano vaikai šaudomi, kad aš vejuos 
tuos vaikus. Kažkaip, va taip. Žinot, jeigu jūs gyventumėt tokioj padėty 
čia pat, tai ir jums susimaišytų nervai.  
S. B.: Bėgčiau, kur galėčiau, iš čia. 
O. B.: Tai va, ir bėgtumėt. Ir aš išbėgau su vaikais. Išvežė miškan. 
Vyras ateidavo ir pabūdavo ten pas mus, paskui čia pareidavo namo 
pasižiūrėti, bet jau uždarėm namus. Matai, jeigu žmogus įeis ar, tamsta, 
turėsi jėgos jam nieko neduoti, jeigu turi. Jeigu aš tokį šmotelį duonos 
turėsiu, aš vis tiek jam atiduosiu. Jeigu pamatys, apskųs, tai ir tave 
varys į getą. Jau paragavom tokio darbo ir išvažiavom. Pasitraukėm, kad 
nematytume, negirdėtume, kad visur buvo. 
S. B.: Tai juos iš geto po biški išvarydavo. 
OB.: Taip. Ne visus iš karto. Čia juos (2/17:09)varinėdavo gal kokį 
mėnesį,daugiau. Kiek čia jų išvarė, mes nematėm. 
S. B.: Kur varydavo juos? 
O. B.: Tai juos varydavo ten, kur šaudydavo, už Biliūno paminklo, kažkur 
ten. Gal jūs žinot, kur yra kapai sušaudytų žmonių. 
S. B.: Jūs matydavot, kaip juos išvarydavo iš geto? 
O. B.: Ne. Kaip iš geto išvaro, tai tik tiek. Jeigu jau mes matom, kad 
partizanai lekia ar kas, tai mes jau užsidarom, (2/17:35)užsitraukiam 
langus, kad nieko nematytume, negirdėtume. Ogi jie pažįstami, jie verkia. 
Ne. Geriau nebepasakosiu. 
S. B.: Gerai. Močiute, sakykite, prieš getą kaip jie gyveno miestelyje? 
O. B.: Gerai. 
S. B.: Kai vokiečiai užėjo. Bet partizanai juos kankindavo? 
O. B.: Nemačiau. Negaliu pasakyti. Aš meluočiau, jeigu pasakyčiau. Už 
tai, kad nemačiau. Kur jų kančios buvo ar čia gete, ar mieste. Pirma juos 
varė ne į mišką, juos varė į kalėjimą ar kur. Nežinau. Bet kažkur. Ne 
tiesiai juos į šaudyklą varė. O kaip su kitais? Aš nebuvau namie, aš 
nemačiau viso šito. 
S. B.: Močiute, knygoj buvo rašyta, kad juos ir kankindavo Anykščiuose? 
O. B.: Aš negaliu pasakyti, nes nemačiau. Ko aš nemačiau, tai kaip galiu 
pasakyti. Aš mačiau, kaip jie ateina šulinyn vandenio, pasisemia 
vandenio. Ateina koks  pažįstamas žmogus, (2/18:57)  paprašo ko nors, kad 
nueikit pasakykit ką nors kam, kad atneštų. Čia vienas toks žydelis sako, 
kad mes užkasėm su kokiais žmonėmis, sakė man pavardes, bet aš dabar 
nebeatsimenu, kad sako, mes užkasėm pas juos tiek turto, kad mums užtektų 
dešimčiai metų. Sako, pasakykit, kad nors vandens atneštų užvirinę, ar 
dar ko nors atneštų. Bet mes bijojome eiti pasakyti. Matai, nežinai ką 
susitiksi. Paskui vyras sakė tiems žmonėms, kad prašė tenai. Pažįstamas 
žydelis (2/19:54) buvo, kaip gi pavardė, niekaip neatsimenu. Tai sako, 
pasakiau, prašė atnešti maisto. Jie pasakė, ar mes nieko nežinom, ar 
nesirodysim. Vienu žodžiu jie taip šiurkščiai sušnekėjo. Negaliu tiksliai 
pasakyti. 
 S. B.: Močiute, o kai partijomis išvarydavo iš čia ir veždavo už 
Biliūno, ar pėsčius vesdavo, varydavo? Kaip juos varė šaudyti?  
O. B.: Kai kuriuos veždavo, kurie paeiti gal negali. Aš nežinau. 
Važiuodavo kokios dvi mašinos. O kai kuriuos pėsčius varydavo. 
 S. B.: O čia šūviai girdėdavosi? (2/20:48) 
O. B.: Girdėdavosi. Ne taip jau labai. Kai aš kaime buvau, tai aš šito, 
ačiū Dievui, negirdėjau. Man tada nesigirdėdavo. Devyni kilometrai, kur 
aš buvau. Tai prašau, už devynių kilometrų jau nelabai girdisi. Bet ir 
tai. Šeimininkas, pas kuriuos aš ten buvau, sako, kad šiandien dar 
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girdėjosi šūviai. Bet kai čia, arčiau, gal ir girdėtum viską. O kai ten, 
už miško, už tiek kilometrų, tai negirdėdavau. Ačiū Dievuliui, tada aš 
biški pailsėjau. Mes dirbdavom. Pjovėm rugius, pjovėm pievas, pjovėm 
viską. Pavargę vakare jau būdavom, tai tada ir nebegirdėdavau. Susirgo 
vaikas mano kokliušu. Ak, tu, Dieve, kiek vargo buvo. Aš dar nenorėjau 
važiuoti namo, bet ta šeimininkė. Kaip užsikosti vaikas, mėlinija ir 
apalpsta. Rodos, jau pasitaisė, jau čia mes džiaugėmės, kad jau gerai. 
Gal jau pora dienų neužsikosėdavo. Aš nuėjau į daržą svogūnų paskinti, 
tai atbėga šeimininkų mergaitė. "Eik, - sako, - vaikas apsirgo". Aš 
atbėgau. Šeimininkė migdo ant rankų vaikelį. O, Jėzau, Marija, važiuok tu 
namo. Aš nebegaliu, man galvą pradėjo skaudėti. Vėl vaikas pradėjo 
sirgti. Sako: "Važiuok tu namo". Kur aš pasieksiu, nei vaiką paliksi, nei 
su vaiku. Devyni kilometrai dėl to - gabalas kelio. Paskui po kokios 
poros, po trejeto dienų, neatsimenu, tai pakinkė arklį, sukrovė mane ir 
važiuok namo. Bet jau geto nebebuvo. Gete žmonių jau nebebuvo. (2/23:02)  
S. B.: Kaip ten atrodė viskas? Tam buvusiam gete. 
O. B.: Nebuvau. Nežinau. Aš bijojau eiti. Žmonės ten eidavo, rinkdavo, 
ieškodavo kokių ...... Ką gi tu ten rasi nuėjęs ir kam man bereikia. Aš 
nežinau, ar rytoj gyvensiu. Kam man reikia? Tamsta, jeigu gyventum tokioj 
padėtyj, ar imtum ten ką nors. Jau tada nieko nebereikia. Nieko, iš viso. 
Kiek pirma atrodė, kad mes visko turim labai mažai, tai tada atrodė, kad 
mes turim visko labai daug. Dar atsimenu, viena čia vandens atėjo. Tokia 
akušerė ji buvo, moteris. Sako: "Man atrodo, kad aš labai biedna, kai 
gyvenau. Kai atėjo išvaryti mane iš namų, tai aš tada pamačiau, kokia 
turtinga esu. Vien laikrodžių". Ir vaikai turėjo po  laikrodį, ir vienas 
buvo laikrodis koks tai sieninis, labai jau gražus. Ir paskui dar šitas 
budilnikas (=laikrodis žadintuvas) toksai. Sako: "Tada pamačiau, kokia aš 
turtinga, kiek visko reikia palikti, ir kiek aš turėjau visko" (2/24:15). 
Matot, kiek aš jums pripasakojau. 
S. B.: Močiute, aš noriu dar Jūsų paklausti. Jūs jau kai grįžot iš kaimo, 
jau žydų nebebuvo, žydai nužudyti buvo visi. Jūs gyvenot čia Anykščiuose, 
Jūs matydavot tuos žmones, kurie juos varinėjo, kurie  šaudė. Matydavot 
tuos žmones? 
O. B.: Nežinau, kurie šaudė. Jeigu man reiktų nors vieną pasakyti, kad va 
šitas žmogus šaudė, aš meluočiau.  
S. B.: O kurie varinėjo, kankino žydus? 
O. B.: Kurie varinėjo? Žinai, tamsta, kai dabar jau matytum, kas varo? 
Mes, kai (2/24:49) tiktai jau žinom, kad varo ir kad varys, tai jau 
užsidarinėjam visas duris, visus langus užsidangstom, kad nieko nematytum 
ir nieko negirdėtum. Mes vis tiek nieko jiems negalim padėti. Ką mes 
galim padėti. Ar jūs dabar galėtumėt padėt, kai čia ką nors varytų? Nieko 
negali padėt. Tai mes užsidarom taip, kad nieko nematytume. Jeigu man 
reikėtų pasakyti, kad va šitas žmogus varė, aš meluočiau. 
S. B.: Tai aš Jūsų neklausiu, kas varė? Aš noriu visai kitą dalyką 
paklausti. Man yra įdomu, kaip Jūs su tais žmonėmis kalbėdavot, 
bendraudavot? Jūs tuos žmones pažinojot? 
O. B.: Jie buvo laisvi. O kai jie buvo uždaryti, tai jau manęs niekas 
neprileido prie jų (2/25:35) ten. Aš sakiau, tik norėjau pieną nunešti, 
neleidžia pacanas. Gal kokių penkiolikos-šešiolikos metų šitas pacanas 
(=bernas), kuris manęs neleido. O kas mane leido, tai aš nežinau. Kad ir 
jis nesakė. Jis buvo komendantas. Jį paskui čia gaudė, nežinau kas, tai 
jis motociklu davėsi į medį ir užsimušė. Baisiai geras žmogus buvo tas 
komendantas. Labai geras. Ir jis, matyt, pergyveno. Jau čia, kaip išvarė 
žydus, dar buvau jį sutikus. Sakau: "Kodėl gi čia dabar po šiltinės 
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vaikštai toks išsiprausęs". Kaip rėmai iš žmogaus likę, nors jis jaunas 
ir labai gražus. Sako: "Kad mane labai laikas paveikė". Kai čia laikai 
pasikeitė, tai jį apkaltino, kad jis vokiečiams padėjo, kad už vokiečius 
ėjo. 
S. B.: Bet jis kaltas buvo? (2/26:47) 
O. B.: Nieko jis nekaltas buvo. Jis kariuomenėje tarnavo. Tik parėjo iš 
kariuomenės, puskarininkis buvo, tai tuoj jį paėmė vokiečiai getą 
saugoti. 
S. B.: Močiute, o kas buvo su žydų turtu, sakykit? 
O. B.: Žinot, visokių komedijų buvo. Žydų turtus vežė. (2/27:16) Kur 
vežė, aš nemačiau, nežinau. Nei ten buvo jų sandėliai kokie. Čia veždavo, 
sako,kad ten partizanams dalindavo, kad tenai kam, aš nemačiau. Jeigu 
reiktų pasakyti, tai nežinau. Mano vyras buvo batsiuvis, ir vienąsyk 
užėjo viršaitis. Jis Čeneronyse gyveno, tas žmogus, jūs jau gal žinot. 
Tai jis sako: "Žiūrėk, atplyšo bato viršūnė einant iš Čeneronių į darbą. 
Tu, Balaiši, man pataisyk batą". Na, Balaišis jam ir pataisė batą. Sako, 
čia dar kažkur yra neišparduotų (2/28:06)...... Tada dar pardavinėjo žydų 
baldus. Sako, yra dar neišparduotų. Balaišis sako: "Aš savo neturiu kur 
dėt. Nereikia man nieko". 
S. B.: O kur pardavinėdavo tuos baldus? 
O. B.: Kur žydai gyveno. Tai kas norėdavo ar iš namų pardavinėdavo, ar 
buvo kokie sandėliai. Meluočiau, jeigu sakyčiau. Nebuvau mieste, nežinau. 
Paskui, kai jau vokiečiai sprogdino vyno gamyklą, sakė, kad susprogdins 
viską. Nešė, tįsė žmonės viską.Tai mano vyras nukentėjo. Veranda per visą 
namo galą. Žmonės atneša čia ką nors ir verandoj, durys valioj. Niekas jų 
tada neberakindavo. Rusų kareiviai (2/29:13) rado kokį geležiuką, mažą 
tokį. "Duok, ginklą tu turi. Matai, tavo namuose yra šitų geležiukų". Tai 
tas sako: "Čia ne mano daiktai, aš nežinau, kas čia atnešė ir kas čia 
padėjo". Ir jį išsivarė. Kareiviai: "Tave nušausime, jeigu neduodi 
ginklo". Žinot, vieni kareiviai buvo tai labai geri žmonės, o kiti pikti. 
Nuvedė. Čia kur tai yra miškiukas. Aš nežinau, nebuvau namie. Jeigu 
stovėjo mašina kokia, tai nuvarė. O mano vyras gerai kalbėjo rusiškai, 
sako: "Tai už ką čia dabar?" Tai tas sako: "Va, tamsta, atėjau tik 
šiandien iš kaimo ir pas mane pilna veranda. Aš nežinau nė vieno daikto, 
ten niekas ne mano". Tie žmonės atneša čionai, pasideda ir vėl eina 
miestan. Ogi buvo žmonių tokių, (2/30:12)  kad jie grobė viską, nešė, 
tempė. 
S. B.: Žydų turtą irgi grobė ir tuos drabužius turbūt irgi grobė? 
O. B.: Negaliu pasakyti. Aš nemačiau, kai atvažiavau. Nežinau. Iš kaimo 
tai jau nieko nebenešė. 
S. B.: Močiute, o kaip buvo su tais žydų namais? Tai Jūs žinojot,kuriuose 
namuose Anykščiuose gyveno žydai. Žinojot, ar ne? Tai kas paskui tuose 
namuose įsikėlė? 
O. B.: Namus davė visokiems šitiems partizanams, kurie padėjo varinėti 
žydus. Tai tiems. Valdžios. Tai buvo ir prie vokiečių, tai tie buvo 
užimti namai. O kas ten juose gyveno, tai aš negaliu pasakyti, nežinau. 
Nepažinom nė vieno žmogaus. Kad pasakyčiau, kad ten ir ten žydų namuose  
gyveno koks žmogus. Tai šito aš nežinau. Nepasitaikė. Mano vyras, 
žinot,1914 metų karą praėjęs ir sako taip: "Kai aš ėjau į karą, kai jau 
nebegali prisiregistruoti". Iš Rygos atvažiavo, čia jis buvo kamajiškis. 
Tai sako: "Mane motinėlė peržegnojo ir sako: vaikeli, nieko svetimo 
neliesk ir nieko neskriausk. Ginkis ir apgink, kai galėsi ką apginti".Tai 
sako: "Ginkis ir apgink. Tai aš visą laiką girdėjau šituos motinėlės 
žodžius". Sako, užeinam Pskove ...... Kaip gi čia, Gdanske. (2/31:48)  
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Jie čia ėjo.Čia frontas. Labai ilgas frontas, labai ilgai šaudė. 
Nepasidavė rusai. Gal jūs žinot tuos miestus ir viską. Tiesa, ir aš 
mačiau, buvau Pskove ir Gardine. Aš kaip po karo dirbau ...... Gal 
trisdešimt metų dirbau daržely, tai pas mus buvo mano auklėtoja. Jos 
vyras buvo vairuotojas. Jis dirbo ant paziuko (=aurobuso), kur dvidešimt 
žmonių tik telpa. Šeštadienį ir sekmadienį jam nereikėdavo dirbti. Tai 
jis: "Moterys, susimeskit po rublį. Va, važiuojam ten, važiuojam ten". 
Tai pas tą auklėtoją buvo prirašytas sąsiuvinys, kur būta, kur dar 
nebūta, kur įdomu, kur neįdomu. Tai mes taip ir važiavom. Visur, būdavo, 
susimetam. O jis patenkintas sako: "Per dvi dienas uždirbau dvidešimt ir 
kiek daugiau rublių". Ir jam buvo labai gerai, ir mums labai gerai. Tai 
mes ten Rusijoje apvažiavom labai daug. Aš labai norėjau. Puškino 
tėviškėje buvom, ir nuotraukas turiu, ir visur. Ten ir vienuolyne ...... 
Tartu vienuolynas, bet jis buvo Rusijoje, ne Tartuose. Tartai - tai 
miestas. Jeigu kada važiuosit, tai Estija ,Tartu, būtinai užsukit ...... 
 S. B.: Aš esu buvęs ten. 
O. B. Tartu mieste? O buvot šitam Tartu ...... 
S. B.: Universitete? Buvau. 
O. B.: Tai matėt muziejų. 
S. B.: Močiute, o dar aš noriu paklausti, kas buvo tie partizanai? Iš 
Jūsų pažįstamų kas varinėjo žydus čia, Anykščiuose?  
O. B.: Žinot, kad aš tokių pažįstamų tai ir neturėjau. (2/33:45)  Sakau, 
kad man ir vyras neleido iškišti nosies iš trobos. Jis karą praėjęs. 
Nieko nematykim, nieko negirdėkim. Jeigu man reiktų pasakyti, kad va 
šitas žmogus buvo partizanas ir jis šaudė. Tai aš va ...... Tai tas 
Baliukas Paulavičius, kur sakiau, kad užsimušė motociklu, tai jis buvo 
pažįstamas. Jis komendantu buvo, bet labai pergyveno. Oi, Dieve. Ateidavo 
ir sako: "Na, papuoliau ugnin, tai tikrai papuoliau". Bendrai, toks labai 
geros dūšios žmogus buvo. Pergyvendavo ir dėl tų žydų, ir dėl visko. Bet 
šitie žmonės ir žuvo, kurie tokie geri buvo. O, žiūrėkit, kur koks 
chuliganas, tai ir dabar tebesimėto. Žinot, visokių buvo žmonių. Oi, 
Dieve, Tėve, kaip jau buvo baisus laikas. Jūs negalit įsivaizduoti 
baisiau. Mano Balaišis sakydavo: "Perėjau frontą visokiais lavonais 
užsiklojęs , užsistatęs lavonais". 
S. B.: Čia baisiau buvo, reiškia. 
O. B.: Tai čia buvo baisiau. 
S. B.: Kas buvo baisiausia? 
O. B.: Baisiausia tai buvo,(2/35:09) kaip girdi vaikų klyksmą. Naktį. Man 
būdavo baisiausia. Dieną nesigirdi. Dieną ir dirbi, žinoma, ir vaikštai, 
ir kaime (?). Bet naktį. Vaikų klyksmas toks, tai tiesiog plėšia 
širdį,negalima buvo ...... Kuo tas vaikas kaltas, pasakykit jūs man? Ar 
čia jį žydas pagimdė, ar čia jis koks kitas žmogus? Jis atėjo į pasaulį 
be sąlygų. Žinot, vaikeli, labai sunku kalbėti. Negalima šitaip kelti iš 
numirusių žmonių. Nereikia. Jūs nerašykite. Tegul nusmenga pragaran, 
nueina šitas laikas, kad niekas nebematytų ir nebegirdėtų šito viso 
baisumo. Kai žmogus paverčiamas gyvuliu, ne gyvuliu, nei šis, nei tas. Už 
ką dabar? Už ką dabar tas vaikas turi kentėti...Už ką dabar tas žmogus 
turi kentėti? Nežinau aš. Kokie...alaišis sako: "Aš savo neturiu kur dėt. 
Nereikia man nieko". 
S. B.: O 
€141414 1414y14 1414t14�1414o14¢1414l14%
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32½�323232°‰323232‡”323232 323232æØ323232³3232B.: Tai matėt mu32
 3232TimesLT323232Močiute, o dar aš noriu paklausti, kas buvo tie 
partizanai? Iš Jūsų pažįstamų kas varinėjo žydus čia, Anykščiuose 
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