
- Dabar pasakykite prašau savo vardą, pavardę, 
kelintais metais gimęs ir 
kur gimęs. 
 
Answer: Uziala Norbertas. Uziala Norbertas, Mykolo, 
gimęs 21-ais metais balandžio 24 dieną. 
 
- Kur gimęs? 
 
Answer:  Kvedariškėj gimęs, o augęs 
Švenčionėliuose, mokyklon vaikščiojęs kur tenai, 
čia du kilometrai nuo Švenčionėlių. O čia jau 
paskutiniu laiku, čia viską, jau gyvenom čionai, 
Švenčionėliuose. 
 
- Na, o ką dirbot kai karas prasidėjo, kai 
vokiečiai užėjo? 
 
Answer:  Kai vokiečiai užėjo, aš dirbau šaltkalviu, 
ten buvo garvežinė, tai garvežinėj. Toks sio… 
garvežių depas. Na, ir tada kai depas buvo, ir 
tada, kai čia buvo tas sušaudymas, tai visus mus 
suorganizavo, tuos, žinai. Milicija atvažiavo, 
tokie aklinai… Suvarė visus čionai, atvarė su  
lopetomis, žinai. Jau mes jautėm, ale jie dar 
nešaudė. Vieną vakarą, čia kokios, buvo kokios 
valandos šešios, iš to kampo atvarė, va iš to 
kampo, paskui raskūrė tenai šitą nuo tų šakų, kad 
būtų šviesu, nes nebuvo šviesos. Na, ir tada žmonių 
buvo gal apie du šimtai atvaryta, žinai. Nelabai 
išbėgsi dar, buvo milicienieriai tie tenai žiūrėjo, 
kad nebėgtų nei vienas. Na, ir čia kasė. Keturi 
metrai buvo platumas ir du metrai gilumas buvo 
tenai. Kaip čia matosi, kur tas buvo tas, na, kaip 
lietuviškai pasakyti, ten tokia "stopka", lenkiškai 
negaliu, nu tas… Tenai sudaryta ir tenai, tam 
kampe, o čia kasa. Buvo toj pusėj trys eilės 
žmonių, stovėjo, o čia ketvirtoj eilėj katrie 
tokie, žinai, duobėj sėdėjo, tenai. Na, o paskui, 
kaip čia iškasėm, buvo gal kokia valanda dvylika 
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arba ką, naktį iki šešių iškasė. Čia buvo žmonių 
apie du šimtai. Iškasė -- kaip iškasė tada, kaip 
iškasė -- ir nuėjo į namus tuoj vieną, dvi valandas 
jau girdėjosi. Čia buvo toksai ir to… kareivių ta, 
kur buvo žydai čia suvaryti, visi sėdėjo.3:20 
 
- Tai žydai jau buvo suvaryti? 
 
Answer:  Suvaryti, suvaryti jau buvo. Čia va tokis 
buvo, čia, kur kariuomenė stovėjo tenai, jau šaudė 
-- apie dešimt valandų. O paskui kiek valandų, 
kokias penkias valandas atėjo vėl į dirbtuves mes 
kur dirbom, ne tai kad norėjo, ale, žinot, apsupę 
gal šeši, aštuoni milicionieriai, policija, tada 
nuvarė čia pat. Tada kai varė prie šito, prie tilto 
kur važiavom, tai žinai, tada mačiau, kas čia šaudė 
ir kas čia buvo. Giedojo lietuviškai, viską, tenai 
buvo. 3:55 
 
- Na, ir kas ten šaudė? 
 
Answer:  Na, nenoriu čia sakyti. Žinot, ir gerai, 
kad šaudė ten – čia, sakė, žino kas ką šaudė, čia 
nė vieno vokiečio nebuvo. Čia buvo tas va Cicėnas, 
tas Cicėnas buvo, tą aš nežinau... Jis mus 
varinėjo, dar su brauninku atsivijo, kad mes 
neišbėgtume. O Cicėno nebuvo, tik buvo tas Sinius 
čionai. 
 
- Tai kas toks buvo tas Sinius? 
 
Answer:  Sinius buvo pirmininkas šito nu… 
Švenčionių rajono. Nu pirmininkas. Vienas, žinai, 
tokis su skur???, dar ??? tada paėmė, atėjom čionai 
už to kalniuko. Tas Putinas atvežė žydauką su vaiku 
ten dar, stvėrė su juo ten duobėn ir ten žvėriškai 
taip pasielgė, aš negalėjau žiūrėti ant viso šito 
dalyko. Paskui šitaip va. 
 
- Tai Putinas atvežė vieną žydę, ar ne? 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 
Answer:  Žydelką. Ji buvo ten kur, nežinau, 
grybuose pagimdė, žinai. Tai jisai atvežė šitą 
žydauką, jisai yra ir dabar, ale neprisipažįsta. Aš 
ir Sakau: kas tik kalbėjo, ta žinai… Nenori, žinai. 
Jisai yra ir dabar čionai. 
 
- Tai kodėl jis ją vežė? 
 
Answer:  Tai matai. įsakymą davė, nuėjo… su 
milicininkais nuėjo, su milicininkais atėjo, paėmė, 
nuvėžino ir viskas. Matai, kas yra, liepė nuvežti. 
 
- Tai paėmė kaip vežiką? 
 
Answer: Kaip vežiką paėmė ir viskas. Va kas yra. 
 
- Tai dabar kur jis atvažiavo? 
 
Answer:  Va su arkliu kur tas kalniukas, ten kur su 
Vladu ??? pastatėm. Per kalniuką, o čia va galas, o 
čia dar miškas, tas su juodu arkliu atvežė ir čia 
va jisai dar su kostiumu. Kaip pradėjo kasti, tai 
žinai, užkasinėjo, tai aš jau tik. Žinai, kaip 
pradėjo užkasinėti, tai daug kas, ?? ?? ??????, tai 
dar pasikrato, atsisėda. O tokis buvo Baranauskas 
iš Kaltanėnų, supranti, jisai duobėj rausėsi, dar 
ėjo aplink ir dabaiginėjo. Ojojoj, strašnas 
dalykas. 6:07 
 
- Dašaudinėjo dar? 
 
Answer:  Dašaudinėjo. Jisai buvo policijoj tokis, o 
šitie, katrie šaudė tenais, o mes susirinkom visi 
ir išvažiavom, gal dvidešimt žmonių buvo tenai, 
kareivinėse. Giedojo lietuviškai jie tenai, ale jie 
išgėrę, girti, raudoni tokie. Va kas yra. 
 
- Kaip jie buvo apsirengę, tie kur šaudė? 
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Answer:  Kariškai buvo. Sakau tau su vokiška 
uniforma, ir tada buvo tas "smiertnyj bataljon", 
skaitos, tokis buvo. Trupą gavai tokį ir nešioji. 
Galvoj tokis kryžius, ir Pastovy šaudė, ir čionai 
Lentupy, ir Švenčionyse, ir čia visur. Čia visur, 
kur reikia ten, čia buvo jų toks bataljonas. 
 
- Jie važinėdavo visur ir šaudydavo? 
 
Answer: Jie ir Vilniuj tokie buvo, tai čia Vilniuj 
gal dar jie ne taip, o čia būriai, o čia aplink 
buvo jų... Toks jų buvo bataljonas. 
 
- Tai kur jie kvartiravosi, kur jie buvo? 
 
Answer: Na, jie buvo ir Vilniuje, buvo jų tokis ir 
Pabradėj, stovėjo. Nežinau kur jie stovėjo, ale jų 
čia buvo tokis…7:13 
 
- Tai iš kur jūs žinot, kad čia jie buvo, ne 
vokiečiai? 
 
Answer: Na, kad jie lietuviškai kalbėjo, vokiečiai 
negalėjo būti, lietuviškai kalbėti. Gal vokiečių 
buvo katras, kalbėjo vienas gal lenkiškai, gal 
lietuviškai. O gal jis vienas, o ne visi? Ne visi 
kalbėjo. 
 
- Dainavo? 
 
Answer:  Dainavo lietuviai visi susėdę tenai, 
raudoni visi. Čia va buvo tokis tiltas, kaip 
pradėjo šaudyti, čia tokis buvo praėjimas, čia jie 
ėjo, samagoną gėrė. Čia tą žydų auksą nešėsi, ale 
paskui šitą gaspadorių užmušė. Paskui jie tokie 
ieškot pinigų išėjo, partizanai. 7:55 
 
- Tai jie nešė tą žydų auksą? 
 
Answer:  Nešė ir pragerdinėjo. Vadinas, liepė tą 
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auksą sudėti, nes juos jau čia neatlaisvins, viską, 
žinai, čia buvo atėjus sargyba. 
 
- Tai dabar kiek laiko jūs kasėt? Reiškia, dabar 
prisiminkim viską nuo pradžių kaip buvo. Reiškia, 
jus atvarė čia, su lopetom atvarė. 
 
Answer:  Atvarė pirma su lopetom čionai, iškasėm iš 
vakaro duobes šitokias. Buvo kokios gal šešios 
valandos kaip atvarė, kaip rudens, va toks kaip 
rudenį, supranti, apie du šimtus žmonių -- iškasė. 
Paskui jau pradėjo šaudyti, tai kokį dešimtą 
valandą, pabaigė tai kokį trečią valandą vakare, o 
jau paskui apie penktą valandą mus varė užkasinėti 
jau vėl.8:40 
 
- Apie dešimtą valandą ryto ar vakaro? 
 
Answer:  Ne, ryte pradėjo šaudyti, o jau baigė apie 
antrą valandą, buvo trys, o jau apie šeštą valandą 
mus varė užkasinėti. Ne šeštą, gal penktą, pusę 
keturių, va tokį laiką. 
 
- Na, o jūs patį šaudymą matėt, kaip šaudė? 
 
Answer:  Ne, tai nematėm. Mus atvarė, jau buvo, 
sakau, mes susitikom ant tilto jau juos, šituos 
šaudytojus, jau mes, čia nebuvo jų. Šitas buvo 
Baranauskas, šitas buvo, kaip jis, šitas Sinius 
tenai, o čia nebuvo tų. Ir čia mes susitikom tuos 
kareivius, katrie jau buvo. Dvi mašinos buvo po 
kokį gal dvidešimt kareivių. Ar jie kareiviai buvo 
ar kas, nežinau, ale su uniforma buvo visi tenai, 
su šautuvais, su automatais, su šautuvais, ten 
labai nepažiūrėjau. Žinai, nervai buvo užėję, tai 
nelabai tenai žiūrėjau, ale giedojo lietuviškai 
visi tenai mašinoj. Žinot, kaip buvo, mes turbūt 
užsispyrėm ant to tilto, gal jie ir pervažiavo, mes 
nematėm, ale mus varė. Kokį dvidešimt žmonių išvarė 
ant tilto, tai tos dvi mašinos laukė, kol mes 
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perėjom tą tiltą. Va kas yra.9:55 
 
- Kokios mašinos buvo? 
 
Answer: Na, va mašinos, tokios kariškos vokiečių 
mašinos. Matyt, ne… Speciali jų brigada buvo tokia, 
ne tai kad vokiečių brigada. Vokiečių ten nebuvo, 
aš nemačiau vokiečių. 
 
- Tai kiek jų ten galėjo būti, žmonių, šitų 
šaudytojų? 
 
Answer: Tai va kokių vienoj mašinoj gal dvidešimt 
du ir kitoj mašinoj keturiasdešimt žmonių buvo, ne 
daugiau buvo, ale iki kokios dešimtos valandos jie 
laiko turėjo. 
 
- Na, dabar va, kai jus atvarė šitų griovių kasti, 
ar jūs matėt tuos žydus, kurie ten buvo suvaryti? 
 
Answer:  Kad ne. Mums nerodė čia niekas. Ten jie 
buvo toliau, gal čia kokie 2 kilometrai buvo, čia 
nematėm nieko. Sakė, duobes buvom iškasę ar kas, 
ale tiktai mes jau kaip baigėm kasti, tai jau 
jautėm, kad čia jau negerai. Va kas yra, kad čia ne 
dėl to, kam čia kasa. O jų tai nematėm mes, nematėm 
mes kaip ir šaudė. Mus atvarė kaip buvo sušaudyti, 
tik užkasti. Čia velėnos užaugo, ten va kaip atvežė 
iš to va bau??, paskui va ten kur žydę su vaiku 
sušaudė, o taip čia ne. 
 
- O jums sakė, kam kasat tas duobes? 
 
Answer:  Niekas nesakė, kad sakė niekas. Būtų nėję, 
matot, kas yra, matai, čia chitriai padaryta. 
Įsakymas ir vsio, va ir tu eik, kad sakė, -- pabėgę 
žmonės, va kas yra. O paskui ne tai kad varė, ale 
milicija ėjo, kaip tas sakė, tu neišbėgsi, liepė ir 
eini. Paskui… Paskui jau kaip užkasinėjo, tai daug 
kas pabėgo, jau čionai kaip atvarė, ir aš pats 
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išbėgau. Dar nebaigiau čionais, ir išbėgau, žinai, 
kaip tas sakė. Kaip atvarė šitą… dar iš pačio 
pirmo, paskui iš nervų nėra vietos, tai čia per 
kalniuką ir nubėgau greitai. Kad pažiūrėjom, 
policininkas nuėjo ton pusėn kur, ir viskas. Tada 
ir po matuškų varė, kad greičiau kasti. 
 
- Tai kiek laiko reikėjo, kad iškast visą šitą 
duobę? 
 
Answer: Na, kaip atvarė nuo kokių šešių valandų du 
šimtus žmonių.12:15 
 
- Iš ryto šeštą valandą? 
 
Answer:  Ne, iš vakaro, vakare, dar šviesu buvo. 
Ten malkas sudėjo tokį, na, kaip “kostrų”. 
 
- Laužą? 
 
Answer: Laužą. Čia laužą ir ten laužą, ir va kasa, 
ten į laužą damesdinėjo, dar du žmonės buvo, ir 
kasa, ir viskas. Kasė nuo kokių šešių valandų ligi 
kokių valandų dvyliktos gal, naktį. Paskui nukasė, 
o užkasti tai jau greičiau buvo tenai. Gal per tris 
valandas ir užkasė tenai, žinai, ale aš nežinau 
kaip užkasė, nes čia ryte per tą kalniuką nubėgau 
greitai, nebuvo kada. 
 
- Tai dabar, reiškia, jūs tą duobę kaip iškasėt, 
tai kaip čia buvo? Reiškia, buvo keturių metrų 
pločio? 
 
Answer:  Keturi metrai pločio. Keturi metrai pločio 
ir gilumo du metrai reikėjo kasti, įsakymas buvo. 
Čia buvo kaip kasė, tai biškį tokiu lanku, toks 
lankas buvo. 
 
- Tai gerai, jūs iškasėt dviejų metrų gilumo duobę, 
kaip jūs išlipdavot paskui iš dviejų metrų gilumo? 
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Answer:  Aš nebuvau ten, aš stovėjau užpakaly, 
nežinau. Žinai, kaimo mužiką atvarė jau durną, ten 
jau visi duobėj. Aš stovėjau penktoje eilėje ir 
atversdinėjau tik žemę, tai aš nemačiau gerai 
duobės ten -- kokios ten… 
 
- Buvo kelios eilės šitų kasėjų? 
 
Answer: Už tai kad statė. Keturi žmonės duobėj, o 
trys eilės stovėjo šitam atmetimui tos žemės. Aš 
stovėjau trečioj eilėj, tai aš nemačiau kokis ten, 
katras. Žinai, atvarę iš kaimo mužikų, privarė, ten 
tiktai plėšė, duobę kasė, kad nebuvo kada jam... Aš 
jau atkasinėjau trečioje eilėje, tai sakau, 
iškasinėti tože buvau. Pažiūrėjau kaip biškį 
išbėgti iš šitos eilės.14:06 
 
- Na, dabar antrą dieną, kai jus jau atvarė 
užkasinėti, reiškia, ką jūs čia pamatėt? 
  
Answer: Na, ką pamačiau. Tai, kad buvo, čia buvo, 
čia va buvo -- juos visus nurengdinėjo, čia rūbai 
tokie buvo sumesti jau ir buvo ten tokių visokių 
pacanų, ar jie krato, ar ieško tenai, velniai žino, 
nežinau. Paskui buvo Baranauskas ir du 
milicininkai, vienas Baranauskas iš Kaltanėnų buvo, 
ir tas načalnikas buvo, tai daugiau čia labai. Čia 
kaip atvarė tie milicininkai --policininkai buvo 
tenai, gal šeši ne daugiau jų, ir viskas. Daugiau 
nieko nebuvo. 
 
- Kaip ta vieta buvo, apsupta jinai? 
 
Answer:  Na, stovi šitie, žinai, kas nenubėgtų, nes 
atvarys žydus (?) ir nebus kas užkasinėja. Paskui 
arkliai stovėjo trys, keturi gal su kalkėm užpilti, 
na ir viskas. Jie nebuvo visi ten  pabėgę, nebuvo 
kam užkasinėja. Va kas yra. 
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- Kur gulėjo drabužiai, sakykit? 
 
Answer: O drabužiai va, kaip čia varyta šaudyt, 
prie pirties tuo keliu sukrauta, šituo keliu, 
krūvon tokion. 
 
- Ar viena krūva, ar tokios? 
 
Answer:  Krūva, krūva, varyta, krūvon sukrovinėta 
viskas. 
 
- O tie drabužiai kaip nors buvo surūšiuoti? 
 
Answer: Nieko. Žinot, kaip per skubėjimą, tai 
nesurūšiuoti buvo. Paskui po  šito visko Cicėnas -- 
buvo tokia žydų mokykla, škala, kur meldžiasi jie 
ten, skaitosi, tai jisai pardavinėjo. Šėpą (??) 
šitą rėkdavo Cicėnas, ten buvo daiktai, žinai, 
surinko, tai kur geras ir pardavinėdavo. O mužikas, 
žinai, durnas, nuėjau, pažiūrėjau, mužikas durnas, 
jisai ir pirko. Bet, ir žinai, visokių durnų buvo. 
Tai va, tokie dalykai buvo. 15:55 
 
- Na, o sakykit, va ten kai jie prisipirko tų 
drabužių, ar jūs matydavot? Vis tiek žydų drabužiai 
tai biškį kitokie būdavo? 
 
Answer: Tu žinai, kad aš nuėjau, pažiūrėjau kaip 
šitas dalykas ir daugiau nepadarysiu. Pažiūrėjau 
kas ten darosi, žinai.  
 
- O paskui po mėnesio, po metų kad nešiotų žydų 
drabužius, matydavot? 
 
Answer: Matai šita…Na, tai šitas buvo, jie ten 
koldras kokias. Žinai, buvo tokių žmonių, katras, 
visokių žmonių, kaip pasaulis ir tas medis nelygus, 
taip ir žmonių, visokių žmonių buvo. 
 
- Ar daug buvo tų perkančių žmonių? 
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Answer: Tu žinai, kurių nebuvo, buvo, žinai, tokis 
iš kaimo mužikas. Jis žino, kad reikia maiše 
sukrauti va tiek šitų, tų pinigų, markių tiek, 
jisai nupirko -- ten plaukai, tai ten kokios 
kelnės. Čia nieko nėra, ale žinai, visokių -- tas 
sakė. 
 
- Na, gerai. Dabar, reiškia, kai jau jūs po šaudymo 
čia atėjot, čia buvo viena krūva ar kelios krūvos 
buvo drabužių? 
 
Answer: Va iš vienos pusės. Ten va išeina iš šitos 
pusės kur varė, tai visos dvi eilės buvo tų rūbų, 
žinai, kaip atvaryta buvo. Na, 2000 sušaudyta,  čia 
ne juokas, čia jų buvo krūvos nemažos, žinai. Ale 
buvo gal kur geresni, gal pirma išvežė, kol mus 
atvarė, aš nežinau šito, negaliu pasakyti. Ale ten 
va tokių buvo viena ir kita eilė, gal kol mes 
atėjom, gal kur geresnius išvežė, nežinau. Bet čia 
mašinų nei kokių nebuvo. Sakau, kaip mes atėjom, 
tai arkliai trys su kalkėm čia buvo iš tos pusės, 
čia va viena eilė, kita eilė buvo tų drabužių. 
 
- O drabužiai buvo viršutiniai ar ir apatiniai, 
visokie susimaišę? 
 
Answer: Na, matyt, viršutiniai čia buvo, o čia su 
apatiniais. Aš ten nemačiau, čia nepaėjau, nemačiau 
kaip į duobę. Vienas sakė, kad su apatiniais ten, 
aš stovėjau trečioje eilėje, kaip kur. Aš jau ligi 
duobės negalėjau… man nervai neišnešė arti stovėti, 
šitą aš trečioje eilėje. Vienas kasa prie duobės, 
paskui antras ir trečias, trys eilės vienoj pusėj, 
trys eilės, žinai, buvo. Na, tai čia, aš negaliu 
pasakyti, nes aš nemačiau to dalyko. 
 
- Tai nepriėjot iki duobės pasižiūrėt tų lavonų? 
 
Answer: Na, matot, kad žinot, gal buvo pri… 
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primesta taip, kad krūvos, net viršuj matėsi, 
matot. Žinot, kaip šaudė tai katras dar pajuda, dar 
pasikelia jie tenai. O paskui, žinau, kaip 
užkasinėjo, tai buvo tokie, katrie dar ant viršaus 
lipo su kojom tenai. Matot, daug labai, maža, jų 
daug buvo, ta duobė maža buvo, tai visokių buvo, 
visko buvo. Paskui pripylė dar tą, užkasė dar metro 
dvidešimt pylė  tokį pylimą dar viršum aukštesnį. 
Tai man sakė, aš to pylimo nemačiau, ale sakė, tai 
dar klausė, sako, “razumnas,tu išbėgai, o mes dar 
užpilinėjom, dar užpilą tokį darėm.” 
 
- Jūs anksčiau išbėgot, jo? 
 
Answer:  Na, aš čia per šitą kalniuką ir bėgau, na 
tai va. Ten jie dar, sako, užpilą tokį darė. 
 
- Sakykit, tamsta, dabar kiek jūs matėt savo akim 
kaip žydus žudė, reiškia, nužudė? 
 
Answer: Na, matyt kaip čia varė. Matot, čia varė 
nuo pat Švenčionių. 
 
- Patį tą nužudymą va kelių žydų? 
 
Answer:  Na, matot, aš asmeniškai taip nemačiau 
kaip čia šaudė, negaliu pasakyti, ale čia jų buvo 
daug, daug buvo privaryta. Apie pora  tūkstančių, 
daugiau čia jų buvo privaryta. Žinai, varė iš 
Adutiškio, iš Švenčionių, iš Pastovių, iš visur 
varo gatve, tenais varinėjo. 
Supranti, ale tie paršai, aš negalėjau žiūrėti, kad 
kur manęs nepasitaikytų, kad va specialiai aš 
matęs... Ale čionai taip buvo, kaip čia, 
ale tuos lavonus tai mačiau. Siena buvo čia tokia 
didelė padaryta taip dėl to, kad iš užpakalio matos 
lavonai tenai. Ir buvo tokių, katrie 
atsisėda, va vienoj vietoj čionais, paskui va čia 
kaip sėdi, tai daug vietų pasikelia. Žinai, žeme 
apipila, gal ateina biškį. Buvo tokis 
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Baranauskas, dabar žiūriu, jis ėjo, aplinkui 
bėginėja, šita, kur duobės. Na, jis buvo susinešęs, 
o daugiau čia nebuvo, čia vokiečio nė 
vieno nemačiau kad būtų.  
- O Sinius ką darė? 
 
Answer:  Sinius, jisai dabojo, šitas buvo kaip 
načalnikas, tvarkė. Visi milicininkai jo bijojo, 
jisai rajono načalnikas buvo, va kas yra, jo 
bijojo. Jo įsakymas atvaryti šituos žmones ir 
prižiūrėti juos. Cicėnas čia mūsų Švenčionėlių 
buvo, tenai buvo Sinius, na, tai jie ir tvarkė. Tai 
Sinius čia buvo pats galva. Sama galva. 21:00 
 
- Kaip šitą žydauką su vaiku nušovė, papasakokit. 
 
Answer:  Na, tai va kaip buvo. Va ant šito 
kalniuko, kur šitos pušelės tai  kalniukas yra, tai 
kur tas Putinas atvežė, jisai neprisipažįsta, kai 
nuvažiuosit pas jį. Jisai šitą atvarė, atjojo ant 
arklio ??, atvažiavo (??). Žinai, atvežė su vaiku 
mažu, tai jisai, negalėjau šito žiūrėti, stvėrė 
šitą su arkliu ir duobėn. Čia mano akyse tą bobą 
sušaudė, čia ant mano akių, čia aš buvau toj vietoj 
ant to viso dalyko, tai man gerai matėsi. 
 
- Tai kas nušovė tą žydauką? 
 
Answer: Na, tai Cicėnas, ne Cicėnas šitas, kaip jį, 
Sinius. 
 
- Iš kokio ginklo nušovė? 
 
Answer:  Iš nagano gal, šitas tokis didelis. 
 
- Tai jisai pats ištraukė ją iš vežimo? 
 
Answer:  Jisai vienas atvežė -- Putinas, kur jinai 
sėdėjo vežime, jis atvežė, tą išmetė ir duobėn 
įmetė, liepė pavažiuoti arti duobės, ir viskas. 
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- Tai ta žydauka turėjo ant tų lavonų užlipti? 
 
Answer: Na, tai ant lavonų ten užmetė ją.22:07 
 
- O vaiką atėmė iš jos ar jinai laikė? 
 
Answer:  Aš vaiko, ar jinai turėjo su savim, 
nemačiau, ar ten su vaiku buvo, gal. Paskui vienas, 
žinai, aš čionai buvau, jisai tenai, nežinau, gal 
vaikas ir gyvas buvo toj žemėj. Nežinau, kaip ten 
buvo. 
 
- O jūs kur stovėjot tuo metu? 
 
Answer:  Va čionai buvau, va toj vietoj, centre aš 
buvau. Va toj vietoj, ir aš trečioj eilėj buvau 
tenai, o ten, kur kalniukas, atvežė šitą va. 
 
- Tai ją apsirengusią nušovė? 
 
Answer:  Apsirengusią, viskas kaip buvo. 
 
- Nenurenginėjo? 
 
Answer:  Ne, nieko, atvežė, ištraukė ir viskas. 
Žvėriškai apsiėjo su ja, tenai.  Abu tenai, kada 
čia mes buvom susitikę, sakau, “ar tu atsimeni, 
kaip tu čia”, “ai, nekalbėk”, paskui dar 
prisikabins tenai, bijojo. Bijo -- aš pasakysiu -- 
jisai dar ir dabar negali pasakyti. Aš ir pasakau, 
jis taip bijo, paskui kad nebūtų šito. Saugok 
Dieve, kad nepakliūtų man šito. 
 
- Čia Lietuvoj tas. 
 
Answer: Lietuvoj nepakliūti, o paskui, žinai, gali 
ateit smagiai. 
 
- Čia bus muziejuj. 
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Answer: Ir dabar yra tokių. Ir dabar yra tokių, kad 
nor… 
 
- Tai dabar, reiškia, šitie kur šaudė, tai čia buvo 
tas bataljonas? Ar vietiniai šaudė irgi? 
 
Answer:Ką? 
 
- Ar vietiniai šaudė? 
 
Answer:  Vietiniai buvo tokie čia, Milžinėlių kaimo 
buvo ten, ale vienas va čia ??? kokį dvidešimt du 
sušaudė, taip tokis buvo. Tai čia dar pirma, dar 
vokiečiai nebuvo atėję. Žinai, čia naktį visokių 
buvo tokių, ale čia taip vietinių, neš… paskui čia 
buvo bataljonas, šaudė. Čia šaudė pirma, katrie 
norėjo pasipelnyti sau ką čionai, gal kur, o taip 
tai čia nebuvo. 
 
- Na, gerai. O jūs dabar kai atėjot, čia buvo jau, 
reiškia, sušaudyti ir sumesti į duobę, čia buvo 
drabužiai suversti. Kas tai buvo tie, kurie rinko 
tuos va daiktus? 
 
Answer:  Aš tau sakau, aš per šitą kalniuką 
nubėgau, aš nemačiau, kas ten juos surinko. Ale, 
matyt, buvo surinkta, nes Cicėnas, šitas 
pirmininkas Švenčionėlių buvo, pardavinėjo juos. 
Tai išeina, kas nuvežė tuos, tik tiek, kad gal šitą 
kalkes buvo atvežę, gal sukrovė į tuos vežimus, 
nežinau. Ale tie rūbai buvo nuvežta ten, į tą -- 
žydų buvo šita, meldžiasi tai --  tai toj škaloj 
pardavinėjo. Tai išeina, kad buvo organizuojama --  
na aš nemačiau, negaliu to pasakyti.  
- Na, o ten kaip kišenius tikrino. Jūs matėt tuose 
drabužiuose? 
 
Answer:  Oi ne, aš čia nemačiau šito. Na, kaip čia 
šaudė, aš nemačiau, jisai stovi. Aš sakau, kaip čia 
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pradėjo šituos kasinėt, kol dar čia viską kasinėti 
-- ir pirmą sykį perėjo ??? --  atvarė, gal kokį 
dvidešimt buvo, kiek aš suprantu. Mano nervai 
tokie, tada aš pažiūrėjau į tą pusę, kad 
policininkai, tada aš šmikšt per kalniuką ir 
nubėgau. Nežinau, kaip ten tuos rūbus kas paėmė, 
kaip čia buvo, nežinau. Čia buvo pacanų tokių, 
katrie ten kratė, žinai, vaikų tokių, katrie 
kasinėjo šituos, ieškojo, ale taip kad ten, negaliu 
pasakyti kaip ten buvo. Vaikų buvo tokių, pacanų 
tokių. 
 
- Kokio amžiaus? 
 
Answer: Na, kokių gal penkiolikos, keturiolikos 
amžiaus, vienu žodžiu tokių, tuos kratė kišenius, o 
taip tai nebuvo tokių. Vyresnių nebuvo tokių, 
negalima pasakyti, tik žydus apkasė. Čia buvo, 
bijojo, skaitosi, jeigu nebūtų buvę toks, tokios 
valdžios, tai jie čia neieškotų, nubėgtų visi. Ale 
vienoj buvo tenai gal kokie keturi policininkai ir 
kitoj buvo, ir tas vidury, “pamėgink išbėgti”, 
sakys. Rėkia, tai dar rėkia paėmęs šitą, kad 
greičiau kastų. 
 
- O kada tas kalkes pylė ant lavonų? 
 
Answer: Na, pylė, iš karto ir pylė, iš karto. 
 
- Su kuo pylė? Su lopetom ar kibirais? 
 
Answer:  Su lopetom. Mužikas… Mužikai vežime du 
stovėjo, keturi vežimai, ir pylė iš viedro ar 
lopetom, aš jau čia nežiūrėjau, iš pačio pirmo. Aš 
sakau, perėjo gal dvidešimt minučių, kaip čia 
pradėjo, tada aš greitai. Iki galo aš nebuvau, 
negaliu pasakyti. 
 
- Reiškia, po sušaudymo kokia dvidešimt minučių 
buvo, taip? 
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Answer: Na, aš, ne daugiau. Žinai, nervai neišnešė, 
čia aš išskridau tai nežinau, kokis ten galas buvo, 
nebuvau iki galo. 
 
- O dabar girdėjot, kad tie žmonės duobėse ten 
dejavo kas nors?Girdėjot, kad kas nors dejuotų, 
šauktų? 
 
Answer:  Na, mažai. Žinot, pasakysiu, aš kaip 
toliau stovėjau nuo tos duobės, žinai, aš nelabai 
taip ir girdėjau. Buvo vienas, ten porą kartų 
mačiau vienoj vietoj, kad iki to nedaėjo, ale va 
pasikėlė, pasikratė, ant keliuko atsisėdo, va, ir 
viskas. 
 
- Vyras ar moteris buvo? 
 
Answer: Viena moteris ir kita ant žemės buvo, 
katra. Žinot, kaip pradėjo žemes pilti, tai anas 
gal atvežė vieton, va kas buvo. 
 
- Jūs prieš karą pažinojot žydus, ar ne? 
 
Answer:  Na, tai ką tu. Mes, Alšiškienė tokia, 
katra nušauta, paskui buvo tas, kaip čia, būdavo. 
Labai geri žydai buvo. Mes va šitą, tėvas dirbo 
Hirškui, tai būdavo, supranti, reikia miltų ant 
Kalėdų, ant Velykų, sako "bieš pani co čeba, tam 
všysko, kedy maš pinienzy, tada odaš". Žydai geri 
žmonės buvo, ką tu pasakysi. Apie žydus nėr ko, 
kaip žydas, tokio žmogaus nėra mūsų. Anas pasakė, 
anas jau bėdoj kokioj arba kas, anas padės. 
 
- Sakykit tamsta, o iš tų nušautų žydų ar jūs matėt 
kokių nors, kur jūs pažinotumėt iš arčiau ar tiktai 
iš matymo? Čia matėt pažįstamų?28:15 
 
Answer: Čia, matot, ką ten pažinsi, jeigu ten 
lavonų priversta, ten nepažinsi. Šitą buvo ten 
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Švenčionėliuose daug žydų pažįstamų katrų, na, ale 
kaip seniai buvo, tai ką čia jau pažinsi. O paskui 
tai sakau, aš toli stovėjau, prie duobės arti ir 
nebuvau ten labai, negaliu pasakyti. Tik va, sakau, 
daug žemės buvo pripilta, keturi metrai į gilią 
duobę. Žinot, aš biškį mačiau, kaip čionai, iš 
toliau biškį ten. Ale taip aš, na, Švenčionėliuose 
visus žydus pažinau, va tenai. Čia dar į mokyklą 
ėjau pas dziadką, tai čia su žydais ir negyvenau, 
tenai. Ant Kaltanėnų (?) gatvės buvo, tai įrengiau 
butą, tai tenai žydai, būdavo, ir susirenkam ir su 
vaikais mažais. 
 
- Na, sakykit, po tos dienos jūs tą Baranauską, tą 
Sinių susitikdavot. Ką jūs jausdavot kai juos 
pamatydavot? 
 
Answer:  Aš pasakysiu, žinot, aš jo nemačiau. Anas 
Švenčionėliuose buvo načalnikas, žinai, Cicėnas 
buvo tožie, vienas dalykas. Aš tikrai pasakysiu, 
kad bijojom, kad jie, žinai, kaip dar ir mes jau 
bėgom su tuo broliu -- kad jisai galėjo nušauti, ir 
mes nieko, ir dar nepasakysi. Žinai, kokia buvo jų 
tvarka, va kas yra. 
 
- Kai jūs bėgot, nesivijo jūsų? 
 
Answer: Na, vijosi, kaip nesivijo. Mes nubėgę tenai 
-- ?? tenai kasti -- vijosi. O kaip centras yra, 
tai čia tokia gatvelė, gal penkiasdešimt kokį metrų 
bėgom, jisai su naganu šaudė, tris kartus iššovė. 
 
- Kas šovė? 
 
Answer: Na, Cicėnas, kad nenubėgtum, va kas yra. 
Mes pažiūrėjom, kad čia negeruoju, kad reikia 
užkasinėt, tai mes bėgt, anas tada tris kartus 
šaudė viršun. Na, šaudė, tai kur tu su juo. 
Žvėriškai buvo labai ten, labai žvėriškai. 
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- Na, o kai iškasinėjot, tai jūs ilgai čia dirbot. 
Jums čia valgyt duodavo? 
 
Answer: Kur? 
 
- Nuo čia, kai kasėt? 
 
Answer: Niekas tau ten valgyt. 
 
- Nes čia jeigu visą vasarą, visą naktį jeigu 
reikėjo kasti? 
 
Answer:  Niekas ten valgyt, nieko nedavė. Žinai, 
buvo geležinė tokia disciplina, niekas čia -- ką 
ten valgyt duos. Atvarė, tai pamėgink nekasti, tai 
su tais, sakys, nekasi, tai dar sušaudys. Žinai, 
tokis buvo periodas, tokia geležinė disciplina. Ne, 
apie šitą tai nėra ko kalbėti, apie valgį niekas... 
Katrie kasė, reiškia, nei vienas nieko negavo, ten 
nieko. Niekas nemokėjo, nieko nedavė, nieko ten 
nebuvo. Čia gi buvo viskas veltui, atvaryta ir 
viskas.30:44 
 
- Tai užkasinėjo, reiškia, irgi tokiom eilėm kaip 
iškasė duobę, o užkasti kaip? 
 
Answer:  Ne, reikėjo pagal eilę. 
 
- O užkasti kaip? 
 
Answer:  O užkasti taip pat. Va trys eilės. Vienas 
prie duobės stovi, paskui antras, trečias. Taip va 
pastatyta vienas su kitu – žmonės. 
 
- Į kokią eilę jus pastatė? 
 
Answer:  Manęs nestatė, aš jau pats paskui trečioj 
eilėj stovėjau. Aš nestovėjau ten arti jau. 
 
- Buvo trys eilės, reiškia? 
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Answer: Trys eilės, trys eilės buvo. Na, žinot apie 
du šimtai žmonių, tai vienas su kitu su lopetom, 
užkasinėt. Užkasti tai buvo daugiau, o atkasti 
biškį mažiau buvo atvaryta. Biškį žmonės suprato, 
buvo jau kiek pabėgę, ale mažiau kaip buvo, biškį 
rečiau. Kaip iškasinėti, tai čia buvo vienas prie 
kito užvaryta, na, tai ant tokios duobės du šimtai 
žmonių, tai kas. 
 
- Na, tai kaip į tą pirmą eilę reikėjo atsistot, 
užkasinėt, tai turbūt niekas nenorėjo ten stotis, 
ar ne? 
 
Answer:  Niekas labai nenorėjo ten, žinai, ale 
visokių yra durnių mužikų, žinai, katras lindo 
pažiūrėti tenai. Ale jis eina užpakaly, 
policininkas, ir rėkia, kad “davaite”, ir rėkia, 
kad greičiau dar kasti, o ne taip kad, o ne -- tai 
su lazda dar pervažiuos per pečius. 
 
- Tai turėjo lazdas jie? 
 
Answer: Na, gumas tokias turėjo. Čia rėkia, kad 
greičiau kast dar, ne tik kad. O paskui čia va anie 
perėjo, tai aš tada bėgsiu ton kompanijon, ten, kur 
aš čia -- ir nuėjau. Matot, kaip yra. 
 
- Na, dar sakykit, ta žydauka su vaiku, kai ją čia 
stūmė į duobę, jinai priešinosi? 
 
Answer: Kas, žydauka? Na, tai ką ten priešinsi. Kad 
tas sakė, ją atvežė už tilto, sakė, iš tų nervų, iš 
šieno ištraukė, šito arklio, iš vežimo. Nebuvo ten 
kada priešintis jai. Ir kaip tas sakė, kaip, kur 
sakiau, kur atvežė, už galvos susiėmė, tik atsisuko 
va taip va. Traukė jisai iš vežimo. Va kas yra. Čia 
brutališkai apsiėjo, nėra ką čia sakyt. Matyt, buvo 
įsakymas ten šitų vokiečių, ale ten jie jau.33:01 
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- Na, o vokiečių buvo prie duobės? 
 
Answer: Vokiečių nė vieno čia nebuvo, vokiečiai čia 
nebuvo, kaip šaudė tai nei vieno. Gal ten įsakymas 
ir buvo, ale šaudyt nebuvo nė vieno. 
 
- Na, o tokių stebėtojų, ten komandyrių kokių nors? 
Ar jūs matėt? 
 
Answer: Nebuvo. Iš vienos pusės čia mačiau tokis 
buvo, aš nežinau kokis ten buvo žmogus, su 
fotoaparatu buvo tik. Ale anas perėjo vienoj pusėj 
ir paskui kaip tai dingo, o kas ten buvo, vokietis 
ar kas ten, negaliu pasakyti. Ale buvo tokis 
žmogus, tokis su fotoaparatu. Anas, kaip 
užkasinėjo, tai į tą pusę taip spoksojo, paskui 
anas dingo. O ką jisai fotografavo, ką čia ir… 
Kokis anas buvo žmogus, tai negaliu pasakyti. Va 
tokie dalykai. 33:56 Čia pušytės mažos, dabar 
matot, kokios pušys užaugo. Tokie dalykai. Čia 
tokios panašiai kaip tok saliukėj pušytės tokios 
buvo didumo, ne didesnės buvo. 
 
- Tai va čia šito šlaito tokio nebuvo, kaip dabar 
yra? 
 
Answer: Ne, buvo, visai čia buvo mažutės pušytės, 
tokios plonos mažutės va buvo, dabar matot jau. 
 
- Na, o dabar nuo tos duobės toksai krantas 
aukštas? Tai čia tada supylė? 
 
Answer: Supylė tada, tada supylė. Matot, pylė, 
bijojo, kad nebūtų šito, kaip čia pasakyti. 
 
- Epidemijos? 
 
Answer:  Epidemijos, tai labai čia. Aš nežinau, 
sakė, kad kitą dieną buvo atvaryta, čia pylė 
žmonės, nežinau, dar užpylinėjo daugiau žemės. Dar 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



buvo, sakė, aš nebuvau, paskui atėjo, sakė, kad 
metrų dvidešimt dar buvo žemės viršum užpilta kaip 
reikiant. Tai va. 
 
- Na, o kitas kokias nors žudynes matėt žydų, kad 
kokį nors vieną žydą kaip nužudytų ar 
Švenčionėliuose, Švenčionyse? 
 
Answer: Matot, aš taip ir nemačiau. Taip kad jau 
mano ten nebūta. Na, tai va, tuose Švenčionėliuose 
žudė šituos va, kaip buvo ten Švenčionėliuose, ten 
su savo, tenai žydus perrinko čionai. Paskui čia va 
jau rišo, o taip tai ten nieko nebuvo.35:17 
 
- O jūs matėt, kaip nušovė tuos žydus? 
 
Answer:  Ne, nemačiau, tik sakė man, kad ten ???, 
nes tada buvo žydų atvažiavę. Jis sakė, kad ten 
ieško jis, kur ten saugojo, kaip sušaudyti ??? 
matyt, nieko. Matot, aš dirbau toj garvežinėj, aš 
negalėjau čia vaikščioti, nieko nebuvo. Tai va 
matot, kokie dalykai. 
 
- Na, o čia kai tie drabužiai buvo suversti, tai 
čia buvo tiktai drabužiai ar ir batai buvo? 
 
Answer: Na, ir batai, ir drabužiai. Kaip stovi, 
pardavė (?). Jie sakė, ale aš šito klausiau, tai 
sako, aišku, pasirinkimo (?) ten buvo. Ten, žinot, 
batai žiemai ir drabužiai, dvi eilės tokios buvo, 
viena eilė ir kita eilė tokia buvo. 
 
- Vyriški ar moteriški drabužiai buvo?  
 
Answer: Ką? 
 
- Vyriški ar moteriški drabužiai buvo? 
 
Answer:  Matot, aš ten labai ir nepažiūrėjau. Na, 
žinai, buvo. Matot, kaip varė, tai buvo ir vyriškų. Tas jau 
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pasakojo, kad iš Švenčionių varė tuos žydus tokie mužikai zdarovi, zdarovas 
kaip bernas buvo ??? Nežinau – kaip ant prapulties ėjo, ir jokio skyrimo (??) 
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