
 
- Pasakykit savo vardą, pavardę, kelintais metais 
gimėt ir kur. Gerai? 
 
Answer:  Aleksandravičius Aleksas, gimęs 1919 
metais. Šilalėj gimęs, čia užaugau palei Raseinius. 
Šiluvą žinot turbūt, nežinot. 
 
- Žinau Šiluvą, žinau. 
 
Answer: Žinai. Na, tai ten aš gimęs. 
 
- Netoli Raseinių. 
 
Answer: Netoli Raseinių. 
 
- Aha. Dabar jūsų šeima vienoj vietoj gyveno ar 
keliaudavo? 
 
Answer:  Na, maždaug keliaudavo. Maždaug 
keliaudavo. 
 
- Dabar sakykit, kada jau dabar jau visos tos bėdos 
prasidėjo, kai vokiečiai atėjo? 
 
Answer:  Kaip vokiečiai, tai pirmais metais 
nelabai. Tik arklius atiminėjo nuo mūsų, ratus 
atiminėjo vokiečiai, o mumis nevežė, nei nieko. 
Paskui jau gaudė, gaudė. Bėgom daug sykių, 
išbėgdavom. Tai vokiečiai iš karto nelabai tokie 
gudrūs buvo, šokdavom iš traukinių. Vieną sykį net 
iš Kybartų parėjom pieškom. Na, o paskui buvo toks 
laikas, gyveno mūsų čia prie Seredžiaus, na, ir mes 
tenais slapstydavomės. Na, ir vieną sykį buvo 
ablava ir nušovė ten vokietį. Ten tokie trys 
broliai, visur jie slapstėsi, sykiu maitino (?) 
lietuviai, nušovė vokietį. Na, tai kaip nušovė tą 
vokietį, paskui griebė ten visus žmones, ne tik 
čigonus. Dėdę tuoj paėmė, jau ant rytojaus negyvas 
buvo, jau sušaudė. 
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- Sušaudė? O jūs matėt kaip jį nušovė, dėdę? 
 
Answer: Na, mes nešėm ant rytojaus, valgyt nešėm jo 
žmonai į devintą fortą -- jau sakė, jau nėra. 
 
- Tai jį nuvežė į devintą fortą? 
 
Answer:  Nuvežė tada į devintą fortą jį. Iš tenais, 
paskui kaip mes išbėgom, na tai taip po miškus 
slapstėmės, po miškus. Paskui susiruošėm… taboras 
toks čigonų, mes septynios, aštuonios familijos ir 
po miškus važinėjom. Visi maži vaikai buvo, o mano, 
sakau, metų ir dviejų mėnesių buvo vaikas, ir po 
miškus važinėjom. Mes važinėjom nuo keturiasdešimt 
antrų metų lig trečių, lig trečių. Mus paėmė šitą… 
šeštą kovo.3:55 
 
- Kaip važinėdavot po miškus? Ar atvirai 
važinėdavot, ar reikėjo 
slėptis? 
 
Answer: Slėptis reikėdavo. Iš vieno miško į kitą 
mišką važiuodavom. Vokiečiai bijodavo eiti į 
miškus, tai mes važiuodami tuos miškus, tolimus 
lįsdavom ir ten slapstgėmės. Na, tai mes per žiemą 
slapstėmės, vasarą slapstėmės. Paimdavo mus, ir vėl 
išbėgdavom. Na, ne visus žinoma. 
 
- Iš ko gaudavot arklių, iš kur gaudavot maisto kai 
slapstėtės? 
 
Answer:  Pas čigoną eidavom, bobos žebravodavo. 
Tada lietuviai kiti -- buvo geri žmonės, gailėdavo 
jaunus -- jų būdavo, irgi slapstydavosi, veždavo į 
šituos, jų veždavo į tuos... Irgi ant darbų kažin 
kur ten lietuvius, slapstydavosi irgi, o mes tai 
paskui... Na, ką pasakyti? Atimdavo tuos arklius, 
mes vėl susipirkdavom, dar tų markių turėjom, po 
arkliuką. Na, kur į mišką eidavom toli tų malkų -- 
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eiguliai būdavo, nieko nesakydavo, malkų turėdavom, 
užkurdavom laužus. Na, taip gyvenom.5:35 
 
- Kur per žiemą būdavot, kai sniegas būdavo, šalta? 
 
Answer:  Ir visą laiką, ir visą laiką. Ta žiema 
nelabai buvo gili 1943 metais, ketvirtus jau, ta 
žiema buvo nelabai šalta. Na kaip, paskui mes 
persikėlėm į kitą mišką, išvažiavom į kelią, į 
vieškelį, išvažiavom į vieškelį ir, jau ten kokia, 
buvo vokiečių tenais… Žinai, ten partiniai kokie 
tie vokiečių ir tie paėmė mumis, sulaikė. Bastys 
(?) kaimukas, galima paslyst. Na, kurie liko, kam 
buvo šalta, ant kelio išėjo, kaimukas Bastys (?). 
Kiti pasišildyt nuėjo į trobas pas žmones, pavalgyt 
duodavo dar. Tie pasiliko kiti, o mumis -- kitus 
jau  paėmė. Dar mama sakė, žiūrėk… Na, taip varė 
mumis, varė lig tos, kaip jinai, sakiau, ne, į 
Pravieniškes. Atvežė mumis į Pravieniškes, o ten 
pilna tų čigonų, barakai tiek pilni, primušti. Ogi 
jaunus paima ten -- kai jauni, susirenka kokia 
dvidešimt, trisdešimt žmonių, išveža į Vokietiją. 
Išvežė ten į Vokietiją pas ūk… Bet jie papuolė, 
matai, jiems gerai buvo, kitiems, pas ūkininkus, 
kiti lagery buvo, bet ne štrafnuose -- taip 
lageriuose būdavo, su plėšikais. O mumis kaip 
paėmė, pasilikom kiek, na, nelabai daug žmonių, ten 
mus nuvarė… O mes eidavom į mišką, nešdavom ant 
peties metrines malkas ant vagonietkos ir stumdavom 
į lagerį patys.8:24 
 
- O kas nupjaudavo tas malkas? 
 
Answer: Ten jau gatavas mes rasdavom. 
 
- Jums tik kraut reikėdavo? 
 
Answer:  Mums tik kraut ir vežt. Bet ten šlapia, 
žinai, reikėdavo eit, pavasaris, šeštą kovo.  
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- Sargyba ten būdavo? 
 
Answer:  Ukrainiečiai, ukrainiečiai ten saugodavo 
mus. Bet ten, žinai, vokiečių įsakymas. Buvo tas 
lagerio meras, tai buvo Bombonešis, jau jį čia visi 
žino. Pas juos buvo visa… Tas Bombonešis, labai 
griežtas buvo, aukštas stambus vyras, ir 
pavaduotojas buvo. Na, išvaro visus į darbą, 
pareinam, tušti barakai visi, išplauti, išdirbti. O 
ten, kitam barake gyveno moterų daug, tų lenkių. 
Jos buvo kaip internuotos, žinai, kaip ten karas 
jau pasibaigė šitoj Lenkijoj, jas atvežė čia į 
Pravieniškes. Na, jos padėjo ten kraut tuos vaikus. 
Sakė, kaip krovė, kaip metė tuos į mašinas tuos 
mažiukus. 
 
- Tai kas mesdavo tuos vaikus, kas ten krovė juos? 
 
Answer:  Vokiečiai turbūt. Mes jų nematėm, kai juos 
krovė.10:05 
 
- Tai jūs Pravieniškėj gyvenot kartu su savo šeima? 
 
Answer: Su šeimom. Visi buvom, ten visos šeimos 
buvo.  
 
- Vaikai. 
 
Answer: Vaikai buvo. 
 
- Moterys. 
 
Answer: Moterys. Bet ten kiti ilgai buvo, o mes, 
žinai, mes tai nebuvom ilgai. Mėnesį, sakau, kitą 
mes Pravieniškėj buvom, gal daugiau iškį. Na, ir 
pareinam vieną sykį, tušti tie barakai. Na, tos, 
žinai, ne į akis (?) pasakė mums. O mes kaip nešėm 
tuos metrus per tą mišką, ten netoli nuo mūs 
sušaudė. Mes girdėjom, kad šaudo, mes nešėm, ale 
mums nė į galvą. Šaudo, tai šaudo, o paskui mes 
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supratom, kad ten mūsų šeimas šaudė. Nu ir parėjom 
mes, ir mano uošvė: “Oi, mano vaikai!!” Tai tas, ne 
bombonešis, o tas pavaduotojas, tokia didelė pušis, 
privedė prie tos pušies, išsitraukė brauninką: “va 
tau vaikai, pokšt. Jau visi matėm, visiems matomai 
nušovė. Na, mumis nuvedė į tą stotį, pakrovė į 
vagoną, o ten buvo rusų vagonai, tie belaisviai, ir 
mūsų vagoną prie tų rusų belaisvių prijungė. Na, 
kai vežė mumis… Ar dvi ar tris paras, daugiau 
turbūt vežė. 
 
- Tai jūs buvot kartu su rusais vienam vagone ar 
atskirai? 
 
Answer: Su tais čigonais buvom, čigonai, tik mūsų 
vagoną prijungė prie rusų. Na, ir atvežė mumis, 
metė į tą Bolingą, į Prancūziją. Į tą Prancūziją 
atvežė į Bolingą. Na, ką padarysi, būnam. Ir buvo 
tas toks aukštas su barzda, tai jis ten stovi kaip 
tikras komendantas, kaip vokietis. Jis labai 
mušdavo mumis.12:41 
 
- Už ką mušdavo? 
 
Answer: Ai, ar buvo už ką? Ne taip žingsnį ėjai, ir 
viskas. Paskui tų jaunų daug buvo, tų malaletkų, 
totas su ??? plaukų toks dar malaletka, mano du 
broliai buvo tokie malaletkos ir žmona jauna buvo. 
Reiškia, ir juos, pabuvo kokį mėnesį, ir juos 
atskyrė, išvežė iš tos Bolingos kažin kur, mes 
nežinom. Ale jie parvažiavo, sako, gerai buvo 
jiems. Na, žinote, taip dirbome, veždavo mumis 
kabelius raut per laukus kasdavom, dar, nu, 
mušdavom. Vieną sykį pusiaunaktį mus vėl pažadino 
visus, pažadino, išvarė į aikštę, ta aikštė buvo 
tokia nubrukuota ir tokia su šcebelkom išbarstyta. 
Išvarė tenais, išrikiavo, na sakom, šaudys mumis 
čia jau. Na, šaudys, šaudys. Kad žiūrim: mumis varo 
palei žeme kažin kur, o ten po žeme, žinai, 
ištasyti jau, sklepai tenais tokie padaryti. Na, 
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ale kad ir varė mumis -- 
pirmos durytės taip, ras mes su draugu ir įlindom, 
atidarytos buvo -- užsidarėm. Kiti -- dar toliau 
nuvarė tenais, dideli, daug tų kambarių. Na, juos 
mušė labai, ten tuos kur nuvarė toliau. Mes, kai 
užsidarėm, ten mumis nematė. Nematė, o ant vartų 
stovėjo tas čekoslovakas. Ir su tuo čekoslovaku aš 
susikalbėdavau čekoslovakiškai, ir lenkiškai galiu 
susikalbėt. Aš su juo susikalbėdavau lenkiškai. Jis 
pažįstamas, toks draugiškas žmogus buvo. Jis 
pamatė, tai kaip tu čia, sako, papuolei, greitai 
eik tenais, čia ras ir tave nušaus iš karto. Na, 
atnešė mums dvi cigaretes jis, paikę duonos tas 
čekas ir mumis įleido ten į tuos bendrai su visais. 
Kad ten būtų 
radę tuos du mumis, būtų nušovę ten. Na, ir štabe 
mes -- tai ką? mes kaip sėdėjom ant tų narų, 
pradėjo dainuot iš tų, tie čigonai seniai. 
Dainuoja, dainuoja. Įeina tie vokiečiai, žiūri, -- 
mumis būtų iš karto sušaudę, -- na, ir prašo 
“dainuokit, dainuokit”. Na, ir dainuoja, dainuoja 
jie, tarp savęs šnekėjo, šnekėjo, išvarė mumis. 
Išvarė, išrikiavo ir ant nugarų parašė "štrafniki", 
su tokia, dažais kokiais kaip ta emalė. Ant manęs 
buvo odinis paltas, tai kiaurai perėjo.16:52 
 
- O jūs buvot su savo drabužiais? 
 
Answer: Savo, kas mums duos. Nukrito tie drabužiai 
nuo mūsų. Kas duos mums tuos drabužius, pliki 
buvom, pusplikiai. Dar pas mane laimė, kad pas mane 
odiniai buvo. Na, tai mes išbuvom ten septynis 
mėnesius. 
 
- Bolinge? 
 
Answer:  Bolinge. 
 
- Ar buvot kartu su žmona? 
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Answer: Jos buvo Barace, ties Baracu, bet galėjai 
eiti, šnekėti… Ai, kas ten kam rūpėjo. 
 
- Tai kas buvo iš pažįstamų čigonų, iš Lietuvos 
kartu su jumis tenai? 
 
Answer:  Kad, vaikeli, visi mirę. 
 
- Bet pažįstamų ten buvo čigonų Lietuvos? 
 
Answer:  Buvo, ir mūsų giminės, ne tik kas ten. 
Visi maždag giminės, tik tie jau kur Ukmergėj, tie 
ne giminės buvo. O čia, kur iš Pravieniškės nuvežė 
mumis, mes visi giminės buvom.18:03 
 
- Tai Pravieniškėj jūsų tikai vaikai žuvo? 
 
Answer: Vaikai žuvo, uošviai žuvo, na, ir tie, kur 
jau vyresni, žuvo visi. Dėdė – buvo tėvo brolis -- 
jo šeima buvo, visi žuvo. 
 
- Tą pačią dieną juos sušaudė? 
 
Answer:  Tą pačią dieną. Kaip parėjom, mes neradom 
nieko, tuščią baraką radom. Kitus, kur sakiau, 
malaletkas radom atskirai jau užrakintus kitam 
barake. Ten tam jie buvo dešimt ar dvylika tokių, o 
taip -- visus tuos sušaudė. 
 
- O Bolinge kai gyvenot, tai buvo vyrai atskirai 
barake vienam ir moterys atskiram, taip? 
 
Answer: Dar galėjo vaikščiot kartu. Kartu eitumėm… 
Eidavom į darbą, kartu, o kaip mus mušė, žmonės 
stovėdavo, žiūrėdavo kaip mus mušė. Tenais mes… kad 
ir reikėdavo du žingsnius eit, iš palengvo -- mes 
neturėjom balso eit, vis tiek bėgte reikėjo, bėgte. 
Bėgte ir kai pareidavom iš darbo, tą aikštę apibėgt 
reikdavom. Ėjom basi, nukrito nuo kojų viskas, basi 
per tuos akmenis bėgiot. Su palkom stovi ant kampų, 
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kožnas su palka, kožnas su palka. Oi, kiek, 
vaikeli, žmogus išneša, iš???, sunku pasakyt. Na, 
ir kiek mes išbuvom, jau užeina, matom, kad užeina 
jau amerikietis, jau duoda lėktuvai, snariadai 
krenta. Mumis išvarė kokią dvyliktą nakties, ant 
ryt amierikiečiai ant tos vietos buvo. Kad biškį, 
būtum papuolę po amerikiečiais. 
 
- Ar jus vežė, ar jūs pieškom turėjot eiti? 
 
Answer:  Pieškom, kas mumis veš. Tai pakely šaudė, 
daug ir sušaudė. Tai žinai, išbadėję žmonės, o ten, 
Prancūzijoj kai eini, ten pakely visur obelys, eini 
kaip per tunelį, plentu. Tų obuolių pripuolę, ten 
niekas jų nerenka. Kas pasilenkia tik paimt tą 
obuolį, iš karto pokšt nušovė, palieka ant kelio, 
ir einam toliau. Atėjom mes -- tokia upė, eina ta 
upė -- mus buvo pasivijęs amerikietis. Ta upė 
tokia, padarė tokius, pagalius surišo, ten rąstus, 
persikėlėm. Tai anoj pusėj buvo jau… Stovėjo 
traukinys, ir atsirado, rupuže, rusas, važiuokit. 
Žiūriu, tvarkoj... Mumis pasodino į tą traukinį ir 
pavažiavom kokią penkiasdešimt kilometrų ir vėl 
pasibaigė kelias, sudaužytas, ir vėl pieškom. 
Atvaro mus į Treinerį, didelis miestas tas 
Treineris, iš to Treinerio jau mes išsiblaškėm, 
nežinom, kur katrą vežė, kur katras dingo. Tai mes… 
Išvežė paskui, velniai žin o -- vaikeli, jau ten 
rubežius buvo, per rubežių tokį pervarė, tokį 
žinai. išasfaltuotą, geležiai išasfaltuoti, kad 
tankai nepereitų. Ot, užmiršau kaip vadinas ta 
vieta, tai tenais išbuvom. Paskui atvarė mumis į 
tokį lagerį. Ojei, ten jau daug, labai daug tų 
belaisvių. Daugiau kaip tūkstantis jų buvo vienoj 
vietoj, kitoj vietoj. Nu ir varydavo mumis mišką 
kirsti, kokius šešis, septynis kilometrus reikėdavo 
eiti. Na, kaip einam anksti tamsoj, nieko, kaip jau 
ateinam tenais -- upelis toks bėga, anoj pusėj 
amerikiečiai, toj pusėj mes. Tai tie amerikiečiai 
kaip duoda mums per galvas eina tie… Kas ten dirba 
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-- tuos užmuša per dieną po dešimt, dvylika žmonių, 
o mes tokia zakavarnėj prie to upelio ar 
septyniese, nieko, mums nekliuvo. 
 
- Iš kur jie buvo, tiek kiti? Va, jūs buvot čigonas 
iš Lietuvos, o kiti iš kur buvo?  
 
Answer: Ir visi mes buvom iš Lietuvos, visi giminės 
buvom iš Lietuvos. 
 
- Čigonai. Tai jūs kartu laikėtės? 
 
Answer: Kaip? 
 
- Kartu jūs laikėtės? 
 
Answer:  Kartu buvom, kartu lagery.24:00 
 
- Ir moterys, ir vyrai, ir visi? 
 
Answer:  Ne, moteris atskyrė. Paskui jau kaip iš 
ten išvarė mumis, Iš Bolingės, tai jau moteris 
atskyrė. 
 
- Tai tik Bolingėj jūs matydavot moteris, taip? 
 
Answer: Taip, o ten paskui jas išvežė, kad mes 
nežinom kur. 
 
- Ar paskui susitikot jas po karo? Jos išsigelbėjo, 
išgyveno? 
 
Answer:  Išgyveno, išgyveno. Sakau, viena dabar 
neseniai mirė, viena Vilkijoj gyvena, dar gyva yra. 
Čia tie, Ukmergėj kur yra, tie, mačiau, gyvi dar. 
 
- O jūsų žmona išgyveno? 
 
Answer: Tai išgyveno, bet aš negyvenau su ja jau. 
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- Nesusitikot jau? 
 
Answer: Ne. Ji, ten sakė, su tais vokiečiais buvo 
prasidėjus, tenais. Na, ir pieškom parėjom iš 
tenais, pieškom parėjom lyg Lietuvos. Tai mumis 
paskui, kaip aš sakau, ten šaudė… Snariadai per 
galvas – žiūrim: ar taip, ar taip smertis. Eini 
keliu per kraujus ant suartų… Guli, guli žmonės. Ir  
toks miškiukas, kelios eglės, užsilipom prie to 
miškiuko ir neinam į tą darbą. Neinam į darbą, 
išbuvom mes tris savaites po tais… po tom eglėm. 
Neinam, tai jau jie nežinojo patys, tie vokiečiai, 
jau jiems neberūpėjo niekas.25:50 
 
- Nebevarė į darbus jau? 
 
Answer: Varė į darbus, ale bet jau jiems kas 
nesvarbu buvo. Jau jiems čia iš tos pusės duoda 
rusas, iš tos pusės amerikietis. Jau jiems matytis, 
kad jau sublūdė. Ir matom, kad jau smertis, sakom, 
einam ir einam keliu, tai mes šešiese ar septyniese 
ten buvom, ir einam sau keliu. Ėjom mes, ėjom gal 
kokias dvi savaites einam pieškom ir eidavom: tušti 
namai, tušti, užeini, nieko nėra. Na, kur į sklepą 
įlendi, kokia bulvė, žinai, sudegus randi. Ir 
paskui atėjom į miestą tokį didelį, ten mus 
sulaikė. Sulaikė, nuvedė mumis į tą lagerį, žmonės 
pliki -- atidarė tuos barakus, pliki visai tie 
žmonės, barzdos tokios užaugę visiems, akys tiktai 
žiba, kaip pamatė mumis. Mes kaip ėjom, kaip 
eidami, mes jau apsirengę: užeinam kur į namą, jau 
randam drabužių, apsirengėm mes kaip reikiant. 
 
- O kas jus sulaikė? 
 
Answer:  Na, ten vokietis sulaikė, vokiečiai 
sulaikė. Na, kokia mums laimė papuolė! Išėjom, 
lauke taip sutupėm, bet saulutė, jau žinai, pradėjo 
tokia jau į pavasarį --  ten anksčiau pavasaris. 
Verkiam atsisėdę visi, verkiam, čia tie žmonės jau 
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gatavi, jau čiut gyvi. O jei vakare atsidaro 
vartai. Atsidaro vartai, ir eina moterys, moterys, 
priėmė penkiasdešimt su viršum moterų. Dabar 
žiūrim: kaip jie čia? -- visi apsirengę kaip 
reikiant, viską, rusiškos, visos rusiškos. Na, jos 
irgi sutūpę ten prie sienos, atėjo komandyrius, 
suriko, išėjo į lauką, susėdo ir sėdim ten 
atsitūpę. “Na, tai kaip, pupytės, jūs čia?”, 
rusiškai šnekam su jom, “o mes, sako, ligoniai, 
mums davė, sako, tokius dokumentus, kad eiti, kaip 
tas miestas, palaukit, už Maino Reins, kaip, mums, 
sako, tenai į ligoninę reikia eit”. Na, tai sakom, 
kaip jūs eisite, tai ir mes kartu”, “davai”, sako. 
“Mes, sako, einam lig vakaro, kur yra lageris, 
einam, pernakvojam, dokumentus parodom, mums, sako, 
atiduoda duoną, viską, na ir gerai.” Rytą atsikėlę 
jos eina ir mes kartu, davė mums duonos dar, ant 
trijų bakaniuką duonos, ir išėjom kartu. Na, tai 
mes ėjom, ėjom, atėjom mes lig Maino, atėjom lig 
Maino, ten toks lageris -- jau ten puikus lageris 
toks. Žiūriu, ten žmonės laisvi tie visi, katras 
jų. Eina į tą miestą sau, tas miestas dega visas 
Maincas. 
 
- Maincas? 
 
Answer:  Aha, Maincas. Atėjom, atėjom mes tenais, 
drabužių randam, pasirenkam, apsirengėm kaip 
reikia, duonos randam ir saldumynų tų visokių 
randam, taip ir mintam. Tas lagerio viršininkas 
vokietis jaunas, biškį šlubas, toks fainas vyras, 
kur nori, ką nori, gali tą daryt, nieko nesako. Na, 
ir vieną dieną jis atėjo, sako, vyrai, jūs eikit 
kur jums reikia, o aš einu kur man reikia. O ten, 
žinai, senovės tie šachtai visur aplink, na, mes 
ten sulindom į tuos šachtus. Kas turim, ten tos 
duonos prisinešėm į tą šachtą. Išbuvom kokią parą, 
daugiau, vienam sakau, išeik, pažiūrėk kas darosi. 
Išeina, tai sako, jau amerikiečiai užėjo, užėjo 
amerikiečiai. Na, išlindom, dar ten vienas į šulinį 
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įkrito, jau į tą bedugnę. Na, ir einam sau. 
Amerikiečiai ant čia, mes einam ant amerikiečių. 
Na, mus rinko, rinko, paskui daug žmonių surinko, 
renka visą zborną. Statė palapines, moterys ir 
vyrai, ten mumis į vieną vietą kokius 5000 vyrų, 
kokius 6000 tų moterų.32:43 
 
- Tai čia jau amerikonai statė palapines? 
 
Answer:  Amerikiečiai, aha, statė tie amerikonai. 
Ten mes prabuvom kokius du mėnesius. 
 
- Tai jūs pačiam gale jau buvot laisvi? Per 
Vokietiją ėjot laisvi? 
 
Answer: Jo. 
 
- Ir vokiečiai jūsų negaudė, nešaudė tada? 
 
Answer: Tai iš kur jie gaudė, kad jų jau nebuvo, 
jau amerikiečiai buvo. 
 
- O prieš amerikiečius, va dar kai vokiečiai jus 
žiūrėjo? 
 
Answer: Na, tai prieš amerikiečius, ten, kur 
sakiau, ten jau šaudavo, jau tos… Eidavo snariadai, 
o taip tai jau tie vokiečiai. Mušdavo: susitinki, 
duoda ir eina sau, o taip šaudyt, jie mažai šaudė. 
 
- Neužmušė nieko iš jūsų čigonų, iš tos jūsų 
šeimos, kur jūs kartu buvot? 
 
Answer:  Ne, tų neišmušė. Ir paskui tenais, kur 
mes, aha, rinko tuos sbornus punktus ir paskui jau 
surinko ir mumis lėktuvais… Krovė į lėktuvus ir 
vežė lig Leipcigo, lig Leipcigo atvežė ir perdav. 
Ir iškrovė, ten ir ėjom pieškom. Tai atėjom mes į 
Elbą, iki Elbos, ten mus rusams perdavė. Ta Elba, 
tai žinai, rubežius buvo.34:45 

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. 



 
- Papasakokit va, kaip jūs prisikentėjot tam 
vokiečių lagery? Kaip jus kankindavo tam lagery? 
 
Answer: Oi, pupyte, kad ten jau išpasakot negaliu, 
sunkiai pasakot. Na, mušdavo labai, mušdavo. O kaip 
būdavo, kaip mumis uždarė į štrafnikus. Kurie 
nebuvo štrafnikai, tai tie pareina iš to darbo, 
parveža. Na, pavalgo kas ką duoda ir eina miegot, o 
mums valandą dar reikia dirbt, tiems štrafnikams. 
Va, sakysim akmenų krūva sunešt reikia čia. Pareisi 
iš darbo, tuos akmenis vėl atgal sunešk -- ten by 
tiktai kankint. Na, tai mes taip buvom tuos 
septynis mėnesius, ale gyvi išbuvom. 
 
- Kokius darbus dirbdavot lagery? 
 
Answer:  Na, daugiausia po laukus dirbdavom, tuos 
traukdavom kabelius, kasdavom žemes, na, kanalus, 
žinot, požeminius tuos kabelius iškast. 
 
- O moterys ką dirbo? 
 
Answer:  O jos irgi kur dirbdavo. Nežinau, kur 
dirbdavo. 
 
- Koks maistas buvo lagery? 
 
Answer: Maistas buvo geras, bet per mažai. 
 
- Bet geras maistas būdavo? 
 
Answer:  Na, maistas buvo taip… 
 
Tape 2 
 
Technical talk 
 
- Dabar biškį papasakokit daugiau apie 
Pravieniškes. Mus domina, kas čia Lietuvoj dėjosi. 
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Sakykit, kas jus suareštavo pirmiausia, reiškia, 
prieš Pravieniškes? Ar lietuviai, ar vokiečiai ? 
 
Answer:  Lietuviai. Lietuviai mumis suareštavo čia, 
kur sakau, pajieznyje. Lietuviai. 
 
- Ką jie jums sakė, kai suareštavo? 
 
Answer: Ką jie sakė, vežė mumis ir viskas, su savo 
arkliais. Mes kaip buvom su savo padvadom, ten 
vaikai, žinai, čigonų patalynė, na, ir vežė. Kiti 
pakely bėgo, išbėgo.21:20 
 
- Ar šaudė į tuos, kurie bėgo? 
 
Answer: Na, katruos matė, tuos šaudė. 
 
- Nenušovė nieko, nušovė ką nors? 
 
Answer:  Gal nušovė kokius, nežinau. 
 
- Tai jūs važiavot, reiškia, jus į Pravieniškes 
vežė su jūsų padvadomis, su jūsų arkliais? 
 
Answer: Ne, iš Pravieniškių. 
 
- O į Pravieniškes? 
 
Answer: Į Pravieniškes iš to miško. 
 
- Aha. 
 
Answer:  Iš miško mumis vežė. 
 
- Jo. Kai suėmė jus? 
 
Answer: Kai suėmė iš pajieznio, ant kelio. 
 
- Tai jau vežė su jūsų padvadom? 
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Answer:  Su mūsų padvadom. 
 
- O kada tas padvadas atėmė? 
 
Answer:  Iš karto ten Pravieniškėse atėmė, tuos 
arklius papjovė ir sušėrė mums. 
 
- O iš kur jūs žinojot, kad čia tie arkliai sušerti 
yra? 
 
Answer: Tai matytis buvo, viskas matytis būdavo. 
Ten per dratines buvo… Dratinė buvo ta tvors. 
 
- Tai jūs matydavot kaip tuos arklius pjaudavo? 
 
Answer:  Matydavom. Džia vari!!! 
 
- Matėt, kaip tuos jūsų arklius papjovė? 
 
Answer: Matydavom kaip pjauna tuos arklius, tuos 
drabužius mūsų, patalynę į tokią daržinę sunešė, 
tuos visus… į lentines (?) Sudraskė, visos 
plunksnose, visas tas, kur jiems buvo. Daug jaunų 
žuvo, daug tų jaunų, moterikės nėščios buvo, daug. 
Tas sušaudė, daug tada sušaudė, daug žmonių buvo 
tuose barakuose.23:18 
 
- Kas šaudydavo tas nėščias moteris? 
 
Answer: Na ten, velniai juos žino. 
 
- Jūs nematėt kaip šaudė? 
 
Answer:  Na, nematėm. 
 
- O iš kur jau jūs žinojot, kad jos sušaudytos yra, 
tos moterys? 
 
Answer:  Jau paskui sužinojom, mes viską sužinojom. 
Jau nepareina -- jau viskas. Katra neparėjo, jau 
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tos nėra. Tenai galėjo bėgti. Vienas išbėgo, tris 
Nušovė -- kad vienas kitą dabotų, znočies. Vienas 
pabėgo, tris nušauna. 
 
- Ar nušaudavo prie jūsų akių? 
 
Answer: Kitus prie mūsų akių, ten darbe nušaudavo 
ir miške palikdavo. Kas ten žiūrės?! Ten buvo, musę 
yra sunkiau užmušt kaip žmogų buvo jiems. O tada, 
kaip sakau, tą dieną tai jie būtų nušovę mumis 
tris. Viena moteris išbėgo, taigi ukranic… 
ukrainiečiai ir jau išrinko mus tris nušaut, ir kak 
ras tas bombonešis užvažiavo. Na, jau jie tykiai, 
tykiai – viskas praėjo. 
 
- Tai tada jau jūsų nešovė, kai Bombonešis?.. 
 
Answer:  Nešovė, kur jie jau, jie patys bijojo. Jie 
patys bijojo šito Bombonešio, tie ukrainiečiai. 
 
- Tai tas Bombonešis jūsų taip neleisdavo šaudyt? 
 
Answer:  Ai kaip… Leisdavo, kodėl jis neleisdavo, 
jam buvo kaip musę. Dar jis… Rikiuotis, aš paėmęs 
nespėjau, kaip prieis, atsisuks, kaip davė man dar… 
Tokią margą lazdą nešiodavosi, va toks stambus 
buvo, kaip davė dar per tą petį, ??? jis čia buvo, 
perpjovė vis tiek. Nesvarbu, pasakysi, kad negali, 
nušaus, ir viskas. 
 
- Kur laidodavo tuos žmones, kur nušaudavo? Jeigu 
darbe nušauna, miške nušauna? 
 
Answer:  O kas juos žino, ten paliekam ir einam 
sau. 
 
- O lagery nušaudavo žmones Pravieniškėj? 
 
Answer:  Pačiam lagery nešaudavo. Ten tą tiktai 
nušovė, kaip sakiau, uošvienę. Kaip parėjom iš 
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darbo, rėkė, “kur mano vaikai?”, na, tai tada 
privedė tas, ne Bombonešis, o pavaduotojas. Privedė 
prie pušies, čia, sako, bus tavo vaikai, ištraukė 
pokšt. Dar tokia zdarova boba buvo.2:6:52 
 
- Tai tas pavaduotojas, jisai buvo lietuvis ar 
vokietis? 
 
Answer: Jis ne vokietis buvo, jis, man rodos, 
lietuvis buvo. 
 
- Jis lietuviškai pasakė, čia tavo vaikas? 
 
Answer: Lietuviškai. Tas lietuvis buvo. Ten buvo 
lietuvių taip tų, ten mažai vokiečių buvo 
Paviešiuos. Ten daug lietuvių buvo. 
 
- Koks maistas būdavo Pravieniškėj? 
 
Answer: Blogas Pravieniškėse buvo maistas. Duodavo 
duonos, tas kepaliukas ant trijų forminis. Ta duona 
buvo pusžalė ir tos sriubos, kur arklius virdavo. 
Ten kokią bulvę įmesdavo ir išvirdavo kokią sriubą 
-- tos sriubos. O vokiečiai mažai duodavo, bet 
maistas geras, vokiečių maistas, ale mažai. Iš ryto 
visiškai nieko neduodavo, per pietus duodavo 
sriubos, sriubos tokį samtuką -- kai konservinės 
bankos, ne litras, ale mažiau kaip litras. 750 
būdavo, tai tą ščerpatiuką sriubos pietums, o 
vakare duodavo duoną. Ten duona tokia apskrita 
buvo, kepaliukas ant trijų irgi, na, ir tą 
ščerpatiuką sriubos. Ta sriuba gera. Sriuba gera 
buvo, duona gera buvo, ale mažai.2:9:05 
 
- Kokios būdavo bausmės, jeigu nusikalsdavo koksai 
žmogus jau ten Vokietijos lageriuose? Kaip 
bausdavo? 
 
Answer: Ojei, vaikeli mano, kaip bausdavo? Šaudavo 
ir viskas. Suprask, tenai  mes buvom, kaip atvežė 
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mumis, 900 be 30 buvom. Mes buvom, iš karto duodavo 
po sąrašu, po kortelėm duoną, tai 900 be 30 jau. O 
kaip išėjom, 150 buvom palikę, 150 žmonių. Ar 
matai, kiek žuvo per septynis mėnesius, kiti iš 
bado krito, dirbdamas, o nepadirbsi prie vokiečių… 
Ką tu nori tą tu dirbk, tik dirbk ir dirbk, jau 
išsitiest nėra kada. Bet ne taip, kaip rusas, kad 
normą uždirbdavom, ale turi dirbt. Pastatydavo tą 
eilę kur 
kast, kas dešimt, penkiolika metrų žmogus nuo 
žmogaus. Sienukė čia pakraščiais, jis iš tolo mato 
ligi galo. Na, katras jau biškį išsitiesė, jis ir 
eina prie to. Kožnas palką nešas, kožnas savo palką 
nešas. Labai, labai ukvatni ant mušimo buvo 
vokiečiai. Tokie seni, jau paskui, buvo daug 
prižiūrėtojų: seni, jau rupuže, kur ten 70-80 metų, 
nepaeina. Jiems irgi taip paduodavo po tris, 
keturias cigaretes į dieną, tiems... Tai parūko, 
parūko, kancarą ir meta tyčia prie, na, mes tai jau 
žinom, kavarnūs lietuviai. O tie rusai nebagai 
belaisviai puldavo ant tų kancarų, na, ir su tuo 
palka davai, davai, kad jie pasiustų. Tau, seni, 
rupuže, už ką tu dabar žmogų daužai! 11:55 
 
- Tai vyras jisai buvo? Aš nesupratau, vyras ar 
boba buvo ta senė kur medum? 
 
Answer: Vyras, vyras. 
 
- Tai jie uniformuoti buvo, šitie sargybiniai? 
 
Answer:  Ką? 
 
- Uniformuoti jie buvo? 
 
Answer: Na, tie buvo uniformuoti. Čia jau šitie 
Bolinge, o ten Pravieniškėj, tai ten mumis saugojo 
ukrainiečiai. 
 
- O kaip ukrainiečiai su jumis elgdavosi 
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Pravieniškiuose? 
 
Answer: Na, tie ukrainiečiai, negaliu sakyt, kad 
jie mušdavo. Jie užsikurdavo ugnis pagal tą 
keliuką, na, tu ne… ant peties tą pliauską neši ir 
neši. Negaliu sakyt, nuo jų nesu gavęs, o vokiečiai 
mušdavo, griežti labai buvo. Mumis du čiut 
neužmušė, jau čia kaime... Išvažiavom ten šitos 
neturėjom mes nei jokio induko sriubą paimt. Tai 
mums davė prancūzė viedrą, tą viedrą, žinai, kur 
murmuliadė, dešimt litrinį tokį, kaip viedrukas, 
davė tą. Tai mes ant visų ateinam -- įpila tos 
balandos. Na, ir vieną sykį, kitą einam ir einam su 
tuo viedru. Paskui mes su švogeriu einam tos 
balandos, mus ras ir pastato su tuo kibiru, sudavė 
tą sriubą visiems, o mumis paėmė tenai, kur 
kambarys, jau kur jie suveina. O ten stalai tie, 
žinai, kur tuos žmones muš, stovi ant stalo -- dar 
ant kojų, dar ant galvos ir davai. Lupo, lupo, tą 
švogerį numetė jau, čiut čiut gyvas. Mane ant to 
stalo -- na, aš dar nieko,  ale lupo gerai. Paskui 
sužinojo ta boba, kur davė mums tą kibirą, atlėkė 
pietų vokiečių ir pakėlė škandalą. Tai atėjo tas 
vokietis, atnešė mums pusę palties duonos, dvi 
cigaretes, atsiprašė. Jei mes taip – kad čiut 
nenušovė, o vieną tai užmušė ant vietos už tą 
balandą, už niekus. Vienas išgėrė tą savo sriubą, 
davė tą induką plaut kitam. Tas nuėjo. Pažiūrėjo, 
kad šlapias, “ak, tu antrąsyk, sako, atėjai”. Tas 
buvo čekas, ne vokietis, čekas -- jisai nešovė, bet 
su prikladu davė davė, kol užmušė žmogų, jauną tokį 
vyrą.15:51 
 
- Tai irgi čia iš mūsų čigonų Lietuvos, taip? 
 
Answer: Lietuvos, Lietuvos. Sunku, vaikeli, 
pasakot, užsimiršta viskas, o tuos miestus, kur mes 
visi ėjom, kur sakiau, tą rubežių perėjom, jau kita 
buvo. Ten jau Vokietija buvo, ten kažkoks, velnias 
žino, koks jo pavadinimas buvo. 
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- Sakykit, dabar lagery jūs sirgdavot? Ar jums yra 
tekę sirgt lagery? 
 
Answer: Na, ką ten sirgsi, ką ten sirgsi. Kad nori 
sirgti, sirk kaip nori -- neisi į darbą, vis 
tiek gatavas. 
 
- Na, o jeigu kas susirgdavo, kas iš jūsų grynai? 
Va, susirgdavo žmogus, kas su juo būdavo? Gydydavo 
jį? 
 
Answer: Velniai jį žino. Nežinau, vaikeli, neteko 
taip. Kad ten sirgdavo… Iš tikrųjų dvi bobos 
tokios, ten nuėjo -- ar jas užmušė, ar jos mirė, 
dvi moterys. O kiti vyrai neišlaikė, nusilpdavo, 
akys sutindavo, burnos tokios, sutindavo iš...??? 
Paskui mes, kaip sakiau, į tą mišką ėjom, tai ten 
buvo bulvės į kapšius supiltos, jau tų bulvių 
prisivalgydavom. Nueinam, tą kapšį -- imam ten 
bulves, o tie vokiečiai jau neėmė į galvą nieko. 
Eidavom ir tuos rūbus pasiimt, jau: “kur dirbi 
tenais?” -- sakau, “ten bunkerį kur kasu, ar ką” -- 
“lios lios”, ir viskas. Jau neimdavo į galvą, jau 
jiems galas buvo.18:25 
 
- Ar buvo karceris lagery? 
 
Answer:  Kad ten nežinau, neteko matyti. 
 
- Kad taip jeigu kas nusikalsta, kad jį įmestų, kad 
valgyt neduotų? 
 
Answer:  Paskui atgal kai parvažiavau iš ten, 
papuoliau pas rusus, pas rusus buvau aš išvežtas į 
Komi ASSR. 
 
- Tai už ką jus išvežė? 
 
Answer: Mane išvežė, na, Staliną apšmeižiau, kaip 
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politiką tokį. Čia buvo Alėja (?), toks 
bažnytkaimis netoli ten Šiluvos, nuėjom tenais tada 
bachurai, žinai, kaimiški. Tas portretas buvo 
Stalino, na, ir draskėm tenais ir visaip tenais 
dirbom, niekinom tą Staliną, ir pranešė. Kaip 
pranešė, ir mumis visus kaip griebė visus, taip man 
septynis metus, kitiems po penkiolika metų, po 
dešimt metų, ir į Šiaurę. 
 
- Tai jūs irgi tą Staliną piešėt? 
 
Answer:  Taip, Staliną. 
 
- Dar noriu jūsų paklausti. Va tuose lageriuose 
Bolinge kaip jūs buvot, ar buvo galima iš ten 
pabėgti? 
 
Answer: Tai iš kur pabėgsi, kur nubėgsi Bolinge? Iš 
Prancūzijos nepareisi, o išeisi į kelią, nušaus vis 
tiek, dezertyras. Mes ėjom, bandėm – ten trobos 
buvo, su tuo švogeriu bandėm eit duonos pasiimt pas 
tuos belaisvius, tai jie pasakė mums: “bėkit, sako, 
greičiau, nes pamatys, iš karto nušaus jums”. Eini, 
atsiskiri -- jau tu dezertyras. 
 
- Na, o duonos duodavo jums, davė duonos tą kartą? 
 
Answer: Ar tie žmonės? Kad jie mažai turėjo irgi. 
Tie prancūzai galėdavo duot, bet jie patys mažai 
turėjo. Duodavo. Vieną sykį atneša kibirą, ten ta 
duona, žinai, supelyjus tokia žaliąja -- dulkės tik 
eina. Kaip puolė jie šitą -- rūksta dūmai iš dantų 
-- valgė. Ten buvo badas.21:25 
 
- Na, dabar klausykit. Aš noriu jūsų paklausti. Jūs 
sakėt, kad jūsų iš 900 liko tik 150? 
 
Answer: 150. 
 
- Kaip jums atrodo, kodėl jums pasisekė išlikti 
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gyvam? 
 
Answer: Na, mes visi čigonai palikom gyvi. 
Dirbdavom, o kiti nusilpdavo, nusilpdavo žmonės. 
 
- Tai ten visi buvo čigonai, 900 buvo čigonų, ar 
ne? 
 
Answer: Ne, ne, ten rusai buvo, rusai, lietuvių 
buvo, lietuvių buvo. 
 
- O žydų buvo? 
 
Answer: Ne, nebuvo ten žydų. Ten tas, kur sakiau, 
čekas, tas viską valdė, tas mušdavo, ne vokietis. 
Jis daugiausia mušdavo visus, aukštas vyras buvo. 
Mes sutikom paskui juos. 
 
- Tai kodėl kiti nusilpdavo, o čigonai išgyveno? 
Kaip ten buvo? Kodėl čigonams geriau sekėsi 
išgyvent, ar jie sveikesni, stipresni buvo? 
 
Answer: Kažin kaip… Negaliu pasakyti. Na, kiek kiti 
buvo mums padėję, tie plėšikai kur buvo, jau atvežė 
juos pusiau negyvus. Mes labai nusilpom, kai vežė 
mumis, nuo vandens čiut nenumirėm visi. Na, vagone 
šilta labai, susidėjo penkiasdešimt, šešiasdešimt 
žmonių, suvarė, o vandens nedavė. Kai atvažiuodavo 
vandenį pilt ekspajai(?) į mašiną, tai… Sunku 
pragyvent buvo. Sunku, nuo vandens sunku, oi.23:47 
 
- Na, o tie va rusai, lietuviai žmonės, kaip jie 
pakliuvo? Jūs tai pakliuvot, kad čigonai buvot, 
taip? Va, tie kiti kaip pakliuvo į tą 
lagerį, už ką juos ten nuvežė?  
 
Answer:  Na, tai irgi kokie bedarbiai buvo. Ten 
nebuvo už ką kitus, ten iš karto suimdavo, daug 
lietuvių. Kai turgus kur, mes eidavom į tuos 
turgus, visur eidavom iš pradžių. Na, bachuriukai 
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tokie, žinai, panešdavo jau, jau eina per miestą 
šaukdami, kad ablava, na, ir visi 
įsilakstom, įsilakstom visi. Na, pagaudo, pagaudo, 
katrą sugauna – į vagonus, į vagonus, prikrauna 
vagonus, pastato vieną vokietį, tas kur nueina iki 
to galo. Jau tas galas tuščias, išsilaksto visi. 
Ateina – čia nei vieno. O paskui jau suprato 
vokiečiai kame reikalas, jau dėdavo sargybą, kad 
neišbėgtų. 
 
- O jus kai vežė iš Pravieniškių į tą Bolingą, ar 
jūs galėjot pabėgt, ar negalėjot, ar nenorėjot? 
 
Answer: Ne. 
 
- Nebuvo galima pabėgti? 
 
Answer: Ne, nebuvo. 
 
- Kaip jus saugojo? 
 
Answer:  Oi, baisiai saugojo, mušdavo. Ateina 
patikrinimas, su tais plaktukais duodavo. Ten 
negalėjai pabėgti. 
 
- Kur mušdavo per patikrinimą, Bolinge? 
 
Answer: Na, vagone. 
 
- Vagone? 
 
Answer:  Kai vežė, vagone. Bolinge manęs čiut 
nenušovė. Atnešė valgyt pietus, tą kibirą man davė 
nešt, p man tada tas petys skaudėjo, sakau, tegul 
tas paima… “Ką, tu atsisakai?” ir už pistoleto. Tai 
kiti pradėjo šaukt, kiti sugriebė. Baisiai jie buvo 
griežti. 
 
- O tai būdavo, kad ir nušaudavo žmogų? 
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Answer: Jo, būdavo. Na, kaipgi, nušaudavo ir 
viskas. ?? ??? ???, daug iššaudė, daug. Iš darbo, 
žiūrėk, keli nepareina, nepaveža -- jau tie gatavi. 
Žinot, nėra jų jau ir nėra, jų nėra. Kiek išlaikai! 
Pliki būdavom, Dieve, Dieve. Būdavo, visaip 
volioti, sakydavo visaip, tie drabužiai nukrito. 
Septynis mėnesius laikykis, o jau ten po tuos 
miškus mes sudėvėjom viską.27:22 
 
- O tai kaip reikėdavo voliotis, sakot? 
 
Answer: Na, sakydavo, gulk ir voliokis arba taip 
šokinėk atsitūpęs, visaip. Kaip jie išgalvodavo, 
taip ir sakydavo daryti. Turi daryti. O tos 
bobos tai papasakotų, nes jos nedirbo -- jų 
nemučydavo, jos stovėdavo prie tvoros ir žiūrėdavo 
kaip mus mučyna. O mus, čigonus, -- dėl ko uždėjo 
šituos "štrafnikais"? Kad įtarė, kad nori pabėgti 
čigonai. Na, tai kur čigonai ten gali išbėgti, kur 
pabėgti? Kad ten nėra kur pabėgti. Iš Prancūzijos 
nepareisi. Kur tu nubėgsi? Ten dar būtų nušovę 
visus, kad ne tos dainos-- kad nebūtų dainavę tie 
čigonai, ir būtų nušovę ten visus, ten būtų 
iššaudę. Ale jiems kažin kaip patiko tie 
dainavimai. Kaip Pravieniškėj irgi eidami iš darbo 
– daina, daina. Jau čia taip kojos Nepavelki – 
daina! Pravieniškėj daug žuvo žmonių, daug. Daug 
čigonų žuvo. Kitur čia Lietuvoj nešaudė čigonų, 
paimdavo, išveždavo. Mane paėmė kelis sykius, 
nuveždavo pas arbeitsamtą, ale man ir papuldavo 
gerai, atleisdavo 
man. Vieną sykį iš Raseinių man išdavė tokį 
dokumentą tas arbeitsamtas, aš vaikščiojau kokį 
mėnesį, du mėnesius ir nei vienas vokietis man 
netrukdė. Pažiūri, tokį mėlyną blanką išrašė, 
znočies, kad aš dirbu, įsidarbinęs aš dirbu jau, o 
vis tiek -- visi dirbo. Kiti čigonai po miškus 
dirbo, pas ūkininkus dirbo. Atėmė iš ūkininkų, iš 
visur, paėmė čigonus.30:24 
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- Sakykit, kai lagery buvot, ar jūs tikėjot, kad 
jūs išgyvensit? 
 
Answer:  Kas ten tikėsis, vaikeli. Viena, 
nesitikėsi -- kad vokiečiai nušaus, o šita: kad čia 
snariadai eina per galvą. Čia krenta, čia krenta, 
čia 
apšaudė. Mes, kaip sakiau, išėjom iš darbo, bulvės, 
jau buvo ruduo visai, pasikalsi buvlių, ten prie 
kelio buvo. Ir kai mumis varydavo į tą darbą, tai 
ten tie keli vokiečiai buvo, jau tie nieko 
nesakydavo. Pasikasėm bulvių, susikūrėm laužą tam 
miške, verdam kibirą, ir trys 
rusiukai irgi verda. Na, mūsų išvirė, taip 
susitūpėm apie tą kibirą ir valgom, ir tie rusiukai 
taip šalia. Kai atėjo snariadas, kaip davė, tie 
rusiukai visi negyvi, o čigonams nei vienam 
nekliuvo, visi gyvi. Mes irgi būtum žuvę, ot, kaip 
sakai, susirgom. Kai į Mainą atvežė mumis, į tą 
lagerį, mes atsikėlėm. Jau tos bobos eina ir mes 
rengėmės eiti, o jos siekė tenais -- užmiršau tą 
miestą -- joms reikėjo eiti. Pareina tenais iš 
Maino į tą, jau netoli ten joms reikėjo eiti, na, 
ir susirgo vienas čigonas, švogeris mano. Na, 
palikom, einam. Jam plaučių uždegimas, o tas ten 
kur sakiau, tas vokietis, tas jaunas kur buvo, 
labai geras mums Einam, paėjom kokius du 
kilometrus: “ne, vyrai, sakau, taip negražu, visą 
laiką buvom kartu, jam bus smertis, bus ir mums 
smertis, grįžtam atgal”, sugrįžom atgal. Sugrįžom 
atgal, tos bobytės kaip ėjo, Paelena (?) ta upė, 
per tą tiltą ėjo, kaip davė bomba ir visus 
nugramzdino. Mes būtume ėję, ir mums tas pats, ir 
žuvo nabagės visos, penkiasdešimt trys bobos ir 
trys vyrai buvo jų, rusai.33527 
 
- Jo. Na, gerai. Tai ačiū jums labai. Dėkui. 
_ 
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