
 

- Tai dabar prašysiu pasakyti savo vardą, pavardę, kelintais metais 

gimėte ir kur gimėte? 

- Dabar kalbėti? 

- Tai pirmiausia prisistatyti. Esu Jonas Baura, gimiau 1929 metais kovo 6 

dieną Berniūnų kaime, Dusetų valsčius buvo, apskritis buvo Zarasai. Na, 

ir dėl šito žydų šaudymo aš galiu tiktai pasakyti tiek, kad dalyvavau. Kaip 

ir… kaip ir dalyvis buvau beveik. Mane mama pasiuntė tuo laiku, tuo 

laiku pasiuntė… broliuką turėjau, ir prie vokiečių buvo vaikams maistas, 

šitie skanėstai, tenai baronkos pagal šituos korteles, ar tenai taškai 

būdavo, neatsimenu. Mama pasiuntė mane  atnešti baronkų. Aš kaipgi… 

kaip mamos neklausysiu. Aš dar… Pirma dar kaip ir nenorėjau, bet 

paskui vis tiek privertė būtinai eiti, ir tuo momentu, aš nusipirkau šitų 

baronkų, ir tuo momentu, matai, varė, varė žydus. 2:20 

- Tai kur jas turėjot, nupirkti tas baronkas? 

- Prašau? 

- Kur jūs ėjot tų baronkų pirkt? Iš Berniūnų kur ėjot, taip? 

- Iš Berniūnų kaimo ėjau. 

- Iš kur? 

- Iš kaimo, Dusetų miestelin gi ėjau. Buvo krautuvė ten speciali jau, jau  

reiškia, ir, ir parduodavo. Man mama ten davė centų ten kiek. Aš nusipirkau 

baronkų ir tada tuo sykiu, tuo sykiu varė žydus per miestelį. Varė nuo 

Užutilčio, man pakeliui namo. Aš, žinai, kaip mažas dar, man labai įdomu 

irgi. Ar… Eina ten pulkai žydų apstoj, apstoję jau ir vokiečių ir šitų su 

svastikom, su šitom vokiškom svastikom, balti raiščiai, na, ir kryžiai šitie 

jau. 3:27 

- Tai kas čia buvo su tom svastikom? 
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- Na, tai čia lietuviai buvo, čia lietuviai jau buvo, nu kaip sako. Ar 

samdomi jie buvo, ar savanoriai, aš nežinau, kas, kas, kas jie buvo. Žinau, 

kad… žinau, kad tarnavo vokiečiams ir prisidėjo prie šaudymo, kokiu būdu 

jie prisidėjo, taigi nežinau. Ar juos samdė ar, nu ar, vienu žodžiu, privertė 

juos. Na, ir tada aš einu su šitais… žydus čia jau varo, aš einu kaip ir į šoną, 

šaligatviu, o čia žydus varo. Tada.. Dabar čia asfaltas, o tada buvo akmenų, 

akmenais gristas. Viduriu varė, aplink iš vieno šono vokiečiai, iš kito 

tenai, na, prisimaišę visokių. Aš negi, negi galiu nusakyt, kad vienas paskui 

kitą kokie…  dar man rodos, kad ir su šuniu buvo bent vienas tenai. Na, 

ir einant ant bažnyčios, pradėjo, šaligatviai pasibaigė miestelio, ir 

suėjo vienas kelias čia į Užutiltį. Kelias jau siauresnis, rūkas (???), ten per 

tiltą, na, ir eidamas aš įsimaišiau su jais ir einu kartu. Priėjom, man 

kryžkelė, man kryžkelė priėjo į Kavolius, į Berniūnus, aš ras ir namo. Žinot, 

eit, vokiečiai ir mane, aš ir raudot, aš gi jau žinau, supratau, kas čia yra, kas 

čia vyksta. Mane varys... Aš pradėjau verkt. Nieko -- mane įstūmė draugėn ir 

varo. Aš raudu. O ką ? Ten visi rauda. Ar čia daug raudojo, ar ten visi 

raudojo, ką ten suprasi. Gal nežinojo, žinojo ir žydai. Taigi buvo moterys, 

vaikai, seneliai, jaunučiai. Na, ir nepasakysiu, kad jaunų buvo. Jie nešė ant 

rankų vaikelius, su venzliukais visi. Jiems būktai buvo įsakyta, kuo 

vertingesnį pasiimkit, ką vertingesnio, jau ten gal aukso, pinigus, nežinau. 

Venzleliai, nešuliukai jau nebedideli. Kad sakytum ten keliom dienom 

įsidėt maisto ar ką, tai nieko, tik venzlelius šituos. Na, tai ir aš einu. 

Man tiktai kaip tiktai į Kavolius… mane atgal veja, ir raudu (???), ir tada aš 

jau supratau, dabar nebėra jau. Įvarė, įvarė, vartai, dabar tai toj vietoj 

nustatyta, nusakyta, aš dabar negaliu tikrai jau taip, bet aptverta 

spygliuotom vielom tas kvartalas, negi žinai, didelis ar ne, ar kaip. Man jau 

ne tas rūpėjo. Nu žinai, aš tik raudoti raudoti… Ir kaip tai man papuolė mano 
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laimei Beinoravičius Vilius. Aš pas jo tėvus ganiau karves, paganydavau. Ne 

aš piemeniu buvau, ale paganydavau. Būdavo, paprašo, rudenį išleidžia, 

būdavo, išleidžia keturias karves išleidžia paganyt, paganydavom. Mes 

biednai gyvenom miške. Mama tarnavo, aš pas… pas krikšto mamą 

gyvenau, jinai ir valgyt davė, ir tai buvo brangu. Na, ir mane šitas 

Beinoravičius Vilius -- aš ir raudu, sako, vaikeliuk, kaip tu papuolei čionai, 

sako. 7:41 

- O ką Beinoravičius ten darė? 

- Kaip gi nepažins. Jis gi, būdavo, valgyt man atneša, lašinių. Va šitokio 

storumo lašiniai, duonos atneša, būdavo. Kaipgi, kaipgi jis manęs nepažins, 

kad aš jau pas jo tėvus vienodai (???). Jie, jie…. Savaitgalį taigi parvažiuoja, 

žino. 

- Jo. Tai ką jisai prie tų žydų darė, Beinoravičius? 

- A? 

- Ką jis darė prie tų žydų? 

- Nesupratau… 

- Sakau, ką Beinaravičius darė prie šitų žydų? 

- Nepasakysiu. Nepasakysiu, ar jis šaudė, ar jis tvarką darė, negi jisai 

sako. Tiktai paskui jau jisai pasakys, kada jie po to viso jau suvažiuoja 

savaitgaliais. Jie jau prisiveža, jiems, aišku, ten duoda ir išgert. Na, tai šitas 

Vilius sako, “kaip čia tu atsiradai”, aš sakau “taip ir taip, pasiuntė mama 

Mane, mane atnešt baronkų, tuo momentu, tuo laiku varė žydus”, sakau. Ir ir 

baigės… baigėsi šitas, ėjau iš paskos, ėjau kaip ir į šoną, paskui kaip tiktai į 

Kavolius sukti, Berniūnus, sukti ir mane suvarė. Sako, neverk vaikeliuk, 

neverk, sako, palauk, aš pažiūrėsiu. Na, tai per kiek… per kiek laiko man ten 

jau nei ten dairytis, nei ten ašaros, tik raudą vien tiktai girdi, kad 

aimanavimai. Ir neužilgo, gal už kokių penkių ar daugiau… gal daugiau 
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minučių, atėjo dar ten matos didelis, karininkas tenai, su žvaigždėm 

čionai kaktoje, giltinė kepurėn įsegta, ir jie ten vokiškai ką tai šnekėjo. 

Atėjo pas mane, gal jis nusakė, kad aš toks ir toks, tikrai ne žydas 

jau. Juo patikėjo ir pasakė: vaikeliuk, bėk tiktai namo ir tiktai neatsigręžk. 

Tai žinai, aš moviau, tai du kilometrus neatsigrįžau tikrai, o paskui jau, 

žinai, pavargau biškį, tai tada atsi… atsikvėpiau bent kiek. Tai va tokio 

strioko man buvo, tai šito neužmiršiu visą gyvenimą. Na, o tada… Tada gi, 

jie gi tie… tas Beinoravičius, būdavo, draugų ten suvažiuoja jų, prisiveža 

degtinės ir tada jie jau pradeda gert, ir pradeda liežuviai jiems atsirišt. 

Pasakoja, kad aš ten tiek nušoviau, aš ten tiek nušoviau. Dar buvo su… su 

šituo Beinoravičium Jurevičius toks, Jis Rokišky žydus šaudė, tai tas 

jaunas buvo, o kai Vilius šitas Beinoravičius -- senas jau, dabar tai jo tikrai 

nėra. Jis kokia dvidešimt metų už mane, už mane vyresnis, o jau šitas 

Jurevičiokas tai dar gali būti kur. Ar pasikeitęs pavardę, arba kur nebūt 

išvažiavęs, pasikavojęs nuo saugumo. Na, tai jis, šitas Jurevičiokas jau 

giriasi, jie kavojo, sako, aš išsivariau, išsivedžiau dvi žydelkas, 

gražias žydelkas, išprievartavau, liepiau išsikasti duobę, išsikasė 

duobę, jos jau tenai ir rėkia, tada jau, sako, iš automato ir dar 

sulipę duobėn būktai pasakė žydelkos, “vaikeliuk, ir tau šitaip bus”. Cha, 

cha, cha juokės, nusikvatojo, “kaip tai, kaip tai!” Šitaip, nežinau. Nežinau, 

kaip ten žmogui turėt tokią sąžinę šaudyt, neduok Dieve. Na, ir taip jau 

žinai jie jau turto, daržinės užkrautos buvo komodų, visko, kiek turto, o 

kiek… o kiek šitų brangenybių, aukso. Beinoravičiokas Vilius, tuoj pas jį 

pasimatė auksiniai dantys jau... Iš kur gi gavo to aukso, ten nebuvo, tiktai 

dėmėm (???) jau. Daugiau, tai ką aš galiu pasakyt, mano pasakojimas toks, 

žinot. 12:__ 

- Na, o dabar tas Vilius Beinoravičius, jisai tada buvo uniformuotas, tą 
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dieną? 

- Ne, neuniformuotas, civiliai. Civiliai, baltas raištis. Na, kai 

atvažiuoja namo... O taip tai, tai su kostiumais. Tie rūbai, nepasakyčiau ar 

ten jų kostiumai, kad ten juodi, kaip ir kombinzonai kokie. 13:13 

- Tai jiems buvo išduoti tie kostiumai? 

- Nu. Na, ir žinojom, kad juos… juos, reiškia, šitam Dusetų aptvare juos… 

aptvare juos visus, brangenybes atėmė, viską, ir sodino į mašinas, sodino ir 

veža Vencavon sušaudyt. O tenai, kas ten šaudė, ar ten vokiečiai šaudė, ar 

ten lietuviai šaudė, aš šito negaliu pasakyti. Aš nemačiau, meluot nenoriu, 

gal tikrai buvo, bet tikrai buvo lietuvių kad šaudė, tikrai, tikrai. Aš iš 

savęs sakau, garantuoju. Juos ten nugirdydavo, jiems… jiems šitos degtinės 

duodavo sočiai, o žmogus pasigėręs, o kitas bent vieną nušovęs, taigi 

jis sužvėrėjęs, jau jam nieko nėra, lygiai va kačiukas ar ten šuniukas 

nušaut. Jam ir žmogų nušaut nieko nėra. 

- Sakykit, kaip jums atrodo, Beinoravičiai, sakėt. Jie šaudė, tas 

prisikimšo, tas, baldų prisikimšo. Ar jie praturtėjo nuo to šaudymo? 

- Tai kad dėl praturtėjimo, tai negaliu aš pasakyt. Čia jau mano 

pomėtis (atmintis) jau kad ir nebeeina, kur dingo tie baldai, išnyko, aišku, 

pardavė. O koks jų praturtėjimas, aš negaliu pasakyt, kad jau baisiai 

senas laikas. Aišku, tėvai tai jau jie buvo… Tėvai jau buvo seni. Na, o 

šitas Beinoravičius, jis dar turėjo seserį, brolis buvo Lietuvos 

karininkas. Buvo vieną, vieną, vieną  vasarą su visais kareiviais pas tėvus 

užsukęs, buvo. O kiek tenai, na, vienu žodžiu suvarė kuopą, kiek ten, ar 

pulką, ir jie čia pailsėjo pas tėvus gal porą dienų ir išžygiavo. 

- Tai čia prie vokiečių jie buvo su kareiviais? 

- Prie vokiečių, prie vokiečių. O kur jie išėjo, koks jų likimas, 

nežinau. Šitas karininkas, ar jis perėjo prie vokiečių, bet buvo tikrai 
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Lietuvos dar, Lietuvos uniforma. Lietuviai, žinau, kepures su 

snapeliais, šitie, žinau tikrai, kareivėliai. Ginkluoti, su šautuvais, su visa… o 

anas buvo karininkas, tai šito Viliaus tikras brolis. 16:11 

- Tai čia karo pabaigoj jisai su kareiviais buvo? 

- Ai dar… Nugi kaip užėjo… Kai užėjo vokiečiai, kaip rusus išvijo, tuo 

laiku. Žydai, tai tuoj jie… kitais metais, man rodos, ir pradėjo juos šaudyt 

jau, 1943 ar 1942, va. Metų negaliu pasakyti, šituo laiku. Ir šitie, šitas 

karininkas su šitais kareiviais. O kur… O kur jis, Beinoravičius, kur jis, mes 

matai irgi, aš galiu pasakyti, aš pats palei svietą vaikščiojau, tarnavom, 

motina tarnavo. Kol aš mažas buvau, tai motina dykai tarnavo, ką -- mane 

penėjo. Aš gi nebaigęs nei trijų skyrių, pagalvokit, nebaigęs pradinės 

mokyklos, o dėl ko nebaigęs, ganiau, ganiau  septynias vasaras, išganiau pas 

ūkininkus. Ganymas pasibaigė, darbas nutrūko, jau reikia eiti kitur, jau man. 

Aš gal perėjau bent šešias, septynias mokyklas, o tik tris skyrius baigiau. 

Pradedu eit į mokyklą, ir tam pačiam, ir tam pačiam, ir tam pačiam... Kai 

užėjo karas, kai jau rusai užėjo, visa iširo tada, visos mokyklos ir baigiau. 

Nebaigiau keturių, baisiai man mokslas sekėsi. Sakė man mokytoja, 

mokinkis, sako, “tau baisiai, baisiai” -- aš labai gerai mokinausi. Ir dabar aš 

raštingas, aš, aš, aš rašau kaip drukavotom raidėm, aš raštingas iš savęs 

jau, raštingas. Kelis kursus ten gal perėjau, bet aš, dabar va prie rusų 

aš ir kolūky, aš ir visą amžių prie fermų išdirbau. Aš invalidas buvau, tai va 

tokio darbo sunkaus negalėjau, tai kur mane pasiuntė, kursuos. 

Apsėklintoju dirbau, sėklinau karves tada vėl va, tokiais būdais ir iki 

pat pensijos aš išbuvau šitaip. Tai mano buvo darbas paišelis, 

skaitliukai ir galva, ir viskas. Tai va. 

- Dar noriu jūsų paklausti, ar jūs prieš karą žydus atsimenat? Kaip 

žydai prieš karą gyveno? 
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- Ai, atsimenu, prieš karą žydai, būdavo, atvažiuodavo. Tas vienas 

žydelis, man ir dabar akyse matos, vežiodavo muilą, ryzus rinkdavo, 

muilą. Žuvytė -- toks, atsimenu, muilas buvo kaip žuvytė. Ir pašidydavo 

mane, kad mane į maišą įdės ir už muilą išmainys. O jie gi, kad neši 

kudašių nuo, pamatau tik, kad žydelis atvažiuoja, aš ir bėgdavau. Jie gi 

juokom, šidydavo. Labai geri žmonės, atsimenu. Kiek jų Dusetuose 

krautuvių buvo, kiek, kiek dar. Atsimenu, atidarai krautuvę, tai tilin tilin 

varpeliukas suskamba, tada išeina. 19:47 Jei ten centų turi, tai saldainių, 

bomboškių nusiperki. Žinau gerai, daug, daug buvo labai krautuvėlių daug, o 

mano mama sakydavo, kad pas juos imkit, be pinigų duoda, nugi avansan. 

Jeigu jau neturi duonos, neturi, ką, imk, duoda žydelis tau, žino, kad aš 

sąžiningas, reiškia, mama sąžininga, apmokės. Duoda, imk, imk ką 

reikia, imk, baisiai geri žmonės buvo. Tautybė jų, baisiai geri žmonės 

buvo, tas pats, aišku. Aš kiek atsimenu pagal savo, pagal savo kiek 

atsimenu, pasamdė ką daryti gaspadorius per žydelį. Jeigu už penkiasdešimt 

centų nupirko baronkų virtinę, ligi žemės man, kas aš čia, buvau didumo. 

Tai šitą virtinę kaip uždėjo, tai man žemę siekė baronkos. Gastinčiaus jau 

gaspadorius nupirko jau man, gastinčiaus. Prisimenu baisiai. 

Dar prisimenu ir neužmiršiu aš jų. Aš daug galvodavau, daug galvodavau, 

ir prie rusų, na, galvoju, nu misliju, jau sučiupo visus, katrie šaudė, katrie 

jau lietuviai, kiti gi spruko, išbėgo vis tiek, o šitas tai, dar pasakysiu, 

Beinoravičiukas. Mes eidavom maudytis, čia ežeras Sartai, būdavo, jis eina 

su mumis mauudytis.Jau po žydų šaudymo, jau pravda, jau jis, jau žydai 

buvo iššaudyti, o kur jisai dirba, nežinau, tai eidavo su mumis, vienas 

neidavo maudytis. Tai aš ir taip sužinojau, dėl ko jisai eidavo su mumis 

maudytis. Tada buvo rusų, rusų partizanai, aš partizanais vadinsiu, ne 

banditais. Partizanai tie, partizanai tie, matydavom, giria ten kitam šone, 
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matodavom žmonių daug sėdi pamiškėj. Paskui paaiškėjo, sako, mes per 

binoklius matėm tą šitą Vilių, ale tarp vaikų susisimaišęs, sako, kaip gi 

šaudysi, sako, mes jį būtum nušovę seniai, šitą Beinoravičių. Kaip tik su 

vaikais, sako, nekaltus vaikus iššaudysim, tai ežeras neplatus toj vietoj, tai 

matydavom. Tai girdėjos jau patrankų, patrankų… čia jau Belarusijoj iš 

patrankų kai šaudydavo, jau girdėjos Lietuvoj, jau garsas šitas, (23:01) 

bumsėjimai, šituo laiku. Jau karas ėjo, jau vokiečiai varė atgalios. Jau ėjo, 

frontas ėjo per mūsų kaimą, buvom evakuoti, visa atsimenu. Tai va šito 

Beinoravičiaus.. sako, mes jį būtum seniai nušovę. Buvo tokių, čia va 

Fominas atėjęs žentuos, oi, sako, mes būtum jį tuoj, mes žinojom, kad anas 

žydus šaudė. Dar ten jį 

lydėjo, sako, su vaikais, su vaikais, vienas neina. Užtat ir nenušovėm 

jo, liko gyva, sako, o toliau nežinau, kur jie pasidėjo. 

- Tai kas jie buvo, tie Beinoravičiai, jie ūkininkai buvo? 

- Beinoravičiai… jis turėjo, kaip ir ūkininkas buvo. Turėjo, na, 

kiek, gal bent šešis ar aštuonis hektarus žemės Berniūnuos. Bet jis buvo 

eiguliu, gimęs (?) girininkijoj. Jis irgi buvo šaulys, čia tokis didelis 

ant krūtinės prisegtas kryžius šitas va  su dviem, ir dabar yra šita emblema 

Lietuvos. Kryžius su… toks va gražiai apvestas. Jis buvo kokioj partijoj, ar 

šaulių kokioj partijoj, tas Beinoravičius. 

- Tas Vilius buvo eigulys? 

- Tėvas. 

- Tėvas? 

- Tėvas jo, ne Vilius. 

- O Vilius kas buvo? 

- Vilius, nežinau, ar žydšaudys ar kitkas buvo, kaip aš jį galiu kitaip 

pavadint. Jeigu jis dalyvavo, aišku, prisidėjo, jeigu žydų nešaudė, tai 
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iš jų turtą atėmė, ar stūmė mašinon, ar iškėlė, vis tiek ten dirbo ką, 

tai ko jisai ten bus. Vis tiek ar jis samdomas, ar savanoris, aišku, gal 

jiems mokėjo, o mažu išgert norėjo. Kad nežinau, kaip jis papuolė. 

- O ką jis dirbo prieš žydų šaudymą, anksčiau ką jisai darė? 

- Nepamenu, nepasakysiu, šito nepamenu. Čia man tiktai toks momentas, 

labai tragedija didelė buvo, toks pergyvenimas, kad aš neužmiršiu ligi 

mirties šito pergyvenimo. Aš, jei paklaustų, ką rytą valgiau, tai dar 

galvosiu, ką aš valgiau, o čia tiek metų perėjo. Penkiasdešimt metų 

beveik, 60 metų, ir atsimenu. Tai aš baisiai gerai du dalykus atsimenu, 

kaip mažutis sirgau, man va čia buvo, buvo kojai, na, koja, vienu žodžiu. Aš 

buvau benkartas, tėvo neturėjau, visi manęs nekentė, aš buvau stumdomas, 

benkartu vadindavo, daugiau nieko. O benkartas išeina, kad mergos 

vaikas. Ir dokumentus nešiojau, Jonas Baura, sūnus Elenos. Jau kai… Kai 

paaugėjau, kavalierius buvau, tai kur jau raštinė, klausia “vardas, pavardė, 

pasakau; “tėvo vardas”. Dar patyliu, kokia jauna moteris, jauna panelė, 

dar patyliu. Tiktai: “Tėvo vardas”? Sakau, pro lubas iššoko, -- susisarmatija 

tiktai ir ir ir … Va aš jai pasakysiu, sakau, pro lubas tėvas iššoko. Tai va. 

Tėvo neturėjau, manęs nekentė, va taip svaidė, labai, labai  sirgau smagiai. 

Tada biednai gyvenom, mes žemės neturėjom, vien tiktai visas mūsų buvo, 

per ūkininkus tarnavau. Mažutis kol buvau, mama, mama, reiškia, tarnavo 

dykai, kol mane penėjo kitų… Už dyką tarnavo, o kai jau biškį paaugėjau, aš 

pats jauduoną užsidirbau, ganydavau. Daug aš ganiau, daug ūkininkų 

turėjau, septynias vasaras atganiau. 27:32 

- Dar noriu apie tą Beinoravičių šeimą paklausti. Tai ten, toj 

Beinoravičių šeimoj buvo tiktai Vilius žydšaudys? 

- Šaulys tas… 

- Žydus šaudė tik Vilius? 
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- Taip, taip. Vienas buvo… 

- O tėvas? 

- Buvo ir sesuo, vardo neprisimenu, tai ta irgi gal ne. Vilius ir 

Leonas, daugiau jų vaikų ne, dar Aldona. Aldona mano gimimo metų, ji 

ištekėjus buvo. Ji čia dirbo Rokišky valgykloj "Panemunėlis", ji ten 

plovėja ar šlavikė, ar ką kita dirbo. Ir degradavo, labai gerdavo jinai, 

tai nežinau. Dabartiniu laiku nežinau, ar jinai yra čia kur Rokišky. 

Jinai ištekėjo už tokio, iš to kaimo pačio, ištekėjo už Balčiūno tokio 

ir jie čia Dusetuos, šitam Rokišky gyvena. Anksčiau tai dar matydavau 

ją "Panemunėlio" restorane, tai sesuo jau pati, pati jau…  mes beveik vienų 

metų, atsimenu, žaisdavom, lakstydavom pabaliais su šitom mergiotėm 

kartu. 

- Na, o tas tėvas žydų nešaudė? 

- Oi, ne. Tas tai eiguliu, eiguliu, eiguliu.dirbo. Ir girioj... Būdavo atvažiuoja, 

čia ir ūkis, namai buvo, ir su žmona dar buvo, atsimenu žmoną. Jie 

pagrindinai tai gyveno vyro girininkijoj. Tai sakau va, ir tas Beinoravičius, ir 

Jurevičiokas, kur sakiau dvi žydelkas nušovė, tai jie buvo du eiguliai. 

Jeigu va ??????, jeigu namas va dviejų galų, tai vienas vienam gale 

gyvena, kitas kitam gale gyvena. Vienas… O iš kur tas Jurevičius kilęs, 

aš nežinau, tiktai žinau va, kad jie labai jau bendravo. Tai būdavo gi: 

sueina savaitgaliais, dar prisivesdavo draugų jau kokių, ar jie šaudė ar 

ne, ir pradeda. Prisistato degtinės ir pradeda kalbėt, kas tiek ten 

nušovė, kad kiek tenai, -- žinai, kitą sykį... Jau tokių nebeprisimenu, bet tokį 

Jurevičioką prisimenu, kaip jis pasakė… pasakė, reiškia, kad išsivedžiau 

gražiai dvi žydelkas sušaudyt, pasiėmiau, liepiau išsikasti duobę, 

išgvaltavojau, reiškia, ir, ir tada įvariau duobėn ir iš automato paleidau, 

dar parodė šitaip, nušovė. Tiktai pasakė šitos moterys jau, kad vaikeliuk, ir 
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tau šitaip bus, o juokiasi, nusikvatojo. Va taip ir buvo. Nekaltas kraujas 

atsišaukia. 30:53 

- Kaip vardas to Jurevičiaus buvo, Jurevičioko? 

- Jurevičioko? Ai, Juozas, Juozukas, Juozuku vadino. Čia Vilius, čia 

Juozas, žinau šituos. 

- Tai koks jo likimas? 

- Va čia tai nebežinau, čia jau visa pradingę, nebežinau, neatsimenu. 

Tėvų… Tėvų, aišku, nebėr, tėvai seni. Dar turėjo, buvo sesuo, irgi girdėjau, 

kad mirus jauna, o šitas Juozas, dar vis galvodavau, yra kur nors 

pavardę pasikeitęs. Gal jis ir dabar gyvena čia Rokišky, žinosi, pavardę 

pasikeitė. dokumentus pasikeitė, ir kas. Mažu pabėgo 

užsienin kur. Aišku, kad jau 

jisai senesnis daug, kokį dešimt metų ar daugiau 

senesnis, taigi jau. 

Jeigu dar gyvas yra, taigi jau seneliukas -- jau 

man septyniasdešimt metų. 33:02 

- Kas dar buvo žydšaudžiai? 

- Prašau? 

- Kas dar buvo žydšaudžiai? 

- Tai kad jų čia daug buvo, kad aš jau negi... 

pažint nepažįstu. 

- Nepažįstat. Tėvuk, va šitie žydai, kur juos varė 

ten, ar jie pažįstami 

jums buvo, ar buvo pažįstamų žydų? 

- Ai, žydų? 

- Jo. 

- Tai ką aš čionai, kad iš kur čia man, žinai, 

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. 



vaikas, o iš kur aš ten 

pažinsiu. Tiktai man mama sakė... mama sako, šičia 

vienas žydelis davė, jau jie žinojo, kad juos 

šaudys jau. Jų matai tokia religija buvo, sako, 

jiems, jiems rabinas pasakė, kad mūsų tauta turi 

žūti. Jeigu lietuvius dabar būtų varę prie duobės, 

pavyzdžiui, ar mane, ar kitą, aš gi vis tiek būčiau 

išbėgęs. Šauk mane, šauk mane, bėgantį šauk, o gal 

mano laimė bus, kaip sako, loterijoj, o mažu ir 

pabėgsiu. Nebedaug reikia, nebedaug reikia, kad 

jiems jau pasislapstyt. Katri bėgo ir išbėgo 

jaunesni, o seni, seni kur? O kad sako, kalbėjo, 

kad po žydų lietu... ir lietuviams būt buvę taip 

pat.Kalbėjo, tikrai kalbėjo šitą, reiškia, turi 

kariaut. Reiškia, jau 

vokietis galvojo, kad užkariaus amžinai, kad 

padaryt vokiečių tautą, kad 

vienas kraujas būtų, ir sako, kalbėjo, kad 

lietuviams būt buvę kaip 

žydams. Aš galvoju, kad šitaip nebūt buvę, bet ypač 

katras nepabėgo, 

tai tas gal būtų šlubas koks. Bėk, visi armija, 

bėk. Vienas ten, kitas 

ten, trečias čia ir ką jie nušaus? Aišku, nušaus 

arba sužeis. Bet 

daug būtų pabėgę, daug buvę gyvų šiandien. Dėl to 

jie baisiai tikintys, 
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baisiai tikintys, o ypač senesni žmonės. Jaunus 

taigi išrinko dar prieš, 

dar prieš šaudymą, vienus išrinko ten kasti duobes, 

Vencavuos kasė. 

Traktorių, ekskavatorių tai nebuvo, kasė... taigi 

kasė duobes su lopetom. Tai kas kasė? Jie patys 

kasė, žydai šitie jaunesni. Jų likimas irgi gal 

buvo 

kulka kakton, ale dėl to jie turėjo padirbti, 

padirbo, iškasė ir 

užkasdavo, sako, patys žydai. Aš nemačiau, 

kalbėdavo: "patys". Eilę 

nušauna, jau vieną eilę suvarė, tada dar eina 

vokietis su automatu, 

katras, žinai, pusgyvių yra, gyvų, tik kruta, 

pribaigia, o paskui kalkėm 

apipila, negesintom kalkėm ir vėl stato eilę prie 

duobės, viršun vėl 

šaudo, vienas į kitą. 

- Dabar tuos žydus, kur varė per Dusetus, taip? 

- Taip. 

- Va tuos žydus per Dusetas varė. Dabar sakykit, iš 

kur juos varė? Ar iš namų paėmė? 

- Iš namų surinko, iš namų. Čia jau buvo iš namų 

surinkti. Juos varė 

aptvaran iš namų, iš namų, aš dar mačiau kaip ten 

juos vaikė aplink. Vis tiek, vis tiek tiek 
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ginkluotas žmogus, kur lieps ir eisi. Žmogus gi 

nori gyventi, irgi dar viltis yra. Kad ir jie 

žinojo, kad šaudys, minutė žmogui gyvybės ir tai 

brangu. Tai ir aš galvoju taip, kad gyvybė jiems, 

jiems irgi valandą laiko gyvam būti, ir tai. Kad 

žinojo, kas ar žinojo... bet vis tiek gi dar 

norisi. (Time code begins to go backvvards) Aš 

manau, kad jos, jau aš kai ėjau, tai jų jau eilė 

stovėjo. Varė jau eilę su ... 
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