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Šiame pokalbyje Ona Arlauskienė pasakoja apie čigonų likimą karo metais, prisimena, kaip ji 
kalėjo IX forte ir Pravieniškių lageryje ir kaip pabėgo ir išsigelbėjo. Taip pat ponia 
Arlauskienė prisimena žydų skriaudimo ir naikinimo atvejus. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:41:00 – [01:] 05:50:22 
00:00 – 05:55 
 
Prisistato; sako esanti gimusi Simne; teigia, kad savo gimimo metų nežinanti, tačiau pokalbio 
metu (1998 m.) turinti 72 metus; patikslina, kad, karui prasidėjus, jau buvo paaugusi, vedusi 
ir turėjo vieną vaiką; pasakoja, kad prie lietuvių, prieš karą, čigonai gyveno neblogai, turėjo 
arklių, keliavo; prisimena, kaip, vokiečiams atėjus, palikdavo miške palapines, naktimis 
slapstėsi laukuose, o vieną dieną papuolė vokiečiams ir visi buvo suimti; teigia, kad vokiečiai 
nekentė čigonų; paaiškina, kad taip mano dėl to, kad jie kartą sumušė jos tėvą, kai jis padėjo 
getuose badaujantiems žydams; prisimena, kaip vokiečiai skriaudė čigonus: juos gaudydavo, 
sušaudydavo, išveždavo; pasakoja, kad jų arklius ir palapines rado miške, arklius nukinkė ir 
išsivedė; teigia nežinanti, ar tai darė lietuviai ar vokiečiai, bet mašina į IX fortą vežė 
vokiečiai; pasakoja, kad vokiečiai juos skriaudė, kankino, o IX forte juos išskirstė ir ji kitų 
čigonų iš savo taboro jau nebuvo mačiusi. 
 
[01:] 05:50:23 – [01:] 09:36:07 
05:56 – 09:52 
 
Ji prisimena savo gyvenimą IX forte; pasakoja, kad valgyt duodavo sriubos iš smėliuotų, 
purvinų daržovių; prisimena, kad nespėdavo visko suvalgyt, nes prižiūrėtojas nenorėjo ilgai 
laukti, kol kaliniai pavalgys; pasakoja, kad turėjo vaiką, ir jai net neduodavo jį maudyti; 
prisimena, kad negerdavo arbatos, pririnkdavo žolės, patiesdavo ant grindų ir arbata 
numaudydavo jį; sako, kad paskui vaiką atėmė; prisimena, kad vienas iš belaisvių jai 
pasakojo, jog matė, kaip jos vaiką nužudė su belaisviais prie IX forto; sako, kad nežino, ar jos 
vaiką nušovė, ar gyvą į duobę įmetė; pasakoja, jog vienus belaisvius sušaudydavo, o kelis 
žmonius palikdavo, kad duobes kitiems kastų; sako, kad jai vokiečiai melavo, kad išvežė 
vaiką į prieglaudą; pasako, kad visą jos šeimą išvežė, išskirstė, tik ji viena grįžo; teigia, kad 
nežino, ar buvo daugiau čigonų nužudyta IX forte, bet žino, kad Pravieniškėse nužudė labai 
daug čigonų, daugiausia vaikų, senų bei sveikatos neturėjusių. 
 
[01:] 09:36:08 – [01:] 14:29:19 
09:53 – 14:57 
 
Ji pasakoja, kokios buvo kameros IX forte: per sienas bėgo vanduo, lovos buvo iš lentų, 
vienoje lovoje miegojo keliese, o kitos – ant cementinių grindų; prisimena, kad kameroje 
sėdėjo šešios čigonės ir viena lietuvė, vyrai  sėdėjo kitoje kameroje; teigia, kad kalinės buvo 
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su savo drabužiais; sako, kad nusipraust neduodavo, tik jeigu kas paprašydavo vandens, 
prižiūrėtoja atnešdavo pusę litro; prisimena, kad visas moteris iš jos kameros išvežė į 
kalėjimą į Kauną, tačiau ten išskirstė po skirtingas kameros, jos jau nebesėdėjo kartu; sako, 
kad į Vokietiją nevežė, nežino, kodėl, bet gal ir būtų vežę; prisimena, kad į Pravieniškes kartu 
su ja išvežė vieną devyniasdešimtmetę senutę čigonę ir ten ją nušovė; pasakoja, kad senutei 
pasakė, jog veža bulves darbininkams skusti, tačiau ji suprato, kad veža šaudyti, pradėjo 
verkti, maldavo ją paleisti, nes labai mylėjo savo vaiką, kuris jau buvo išvežtas, ir norėjo su 
juo pasimatyti; teigia, kad senutė neturėjo sveikatos, dėl to ją nušovė; mini, kad senutė 
nebuvo jos giminė, buvo visai svetima, iš Kauno. 
 
[01:] 14:29:20 – [01:] 19:45:25 
14:58 – 20:27 
 
Ji pasakoja apie gyvenimą Pravieniškių kalėjime; sako, kad lageris buvo aptvertas, juos 
vesdavo kasti bulvių; mini, kad prisirinkdavo į kišenes bulvių, lageryje užkurdavo ugnį, 
kepdavo bulves ir valgė; mano, kad tai buvo vokiečių bulvės, bet tiksliai nežino; sako, kad 
juos saugojo vokietis, bet iškart sako, kad jis vilkėjo vokiškus drabužius, o kalbėjo 
lietuviškai; prisimena, kad jo pavardė buvo Bareiša [Baraiša] ir kad jis tik saugodavo juos 
bulvių lauke, o į darbą nuvesdavo ir atgal parvesdavo kiti; sako, kad jis nemušdavo kalinių, 
nes nebuvo už ką, jie dirbo kaip arkliai, jis neduodavo jiems nė minutės išsitiesti; prisimena, 
kad lageryje buvo lietuviai ir čigonai, žydų nebuvo; teigia , kad nežino, už ką kalėjo lietuviai; 
prisimena, kad jų kambarys buvo pinas, bet negali tiksliai pasakyti, kiek žmonių buvo 
kambaryje; sako, kad kambariai buvo dideli, visas namas buvo vienas kambarys, kiekvienas 
turėjo savo lovą ir čiužinį su antklode, be paklodžių; sako, kad Pravieniškėse ji buvo viena, 
be šeimos, nes neapgyvendindavo kartu, bet gal jei jie būtų kartu, būtų ką nors sugalvoję; 
mini, kad iš jos šeimos ji viena pasiliko, kiti jau buvo išvežti. 
 
[01:] 19:46:00 – [01:] 26:57:16 
20:28 – 27:56 
 
Ji pasakoja, kad jos tėvai žuvo prie vokiečių, bet ji nežino, kaip, gal juos sušaudė; prisimena, 
kad tėvus atskyrė pačią pirmą dieną ir ji jų nebematė; sako, kad jos du brolius ir tris seseris 
išvežė į Vokietiją ir kad ji pati jų nematė, bet su jais buvę čigonai sakė; pasakoja, kad keturis 
jos brolio vaikus berniukus nužudė Pravieniškėse, bet ji pati nematė, kaip juos sušaudė; sako, 
kad suimtus čigonus atveždavo ir anksčiau ar vėliau sušaudydavo; teigia nežinanti, ar tarp 
čigonus kankinusių ir žudžiusių vokiečių buvo lietuvių, nes visi buvo apsirengę vienodais 
žaliais drabužiais ir tik iš kalbos galima buvo suprasti; sako, kad nematė, kaip kitus čigonus 
žudė, tik tą senutę, bet vokiečiams į rankas nepakliuvę čigonai pasakojo, kad Pravieniškėse 
visus čigonus žudė; sako, kad iš jos šeimos IX forte buvo dar jos sesuo, ją atskyrė, kai juos 
išvežė į kalėjimą Kaune; prisimena, kad Pravieniškėse iš kartu su ja IX forte kalėjusių buvo 
tik senutė, bet ją nušovė ne vėliau negu už savaitę po to, kai atvyko; teigia, kad tąkart nušovė 
tik tą senutę, o kitų čigonų nebuvo; mano, kad prieš tai ir po to gal buvo žudomi čigonai; 
teigia girdėjusi, kad Pravieniškėse minios čigonų buvo kankinamos ir sušaudomos, bet savo 
akimis nematė; sako, kad tik girdėjo „ryksmus ir verkimą“, kai vaikus atskyrė ir šaudė; 
prisimena, kad iš jos sesers atėmė penkis paaugusius vaikus ir sušaudė Pravieniškėse, o kitos 
sesers vaiką išvežė į Vokietiją. 
 
[01:] 26:57:17 – [01:] 34:11:25 
27:57 – 35:29 
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Ji pasakoja, kaip su ja elgėsi Pravieniškėse, kad valgyt duodavo sriubos, o jos pačios kepdavo 
bulves; sako, kad ėjo tik į darbą, darbe jos nemušdavo, nes nebuvo už ką, ji dirbo kaip arklys, 
tačiau matė, kad kai kurias moteris lageryje kartais per pečius mušdavo, bet nežino, už ką;  
pasakoja, kad į darbą einančias ir iš darbo pareinančias kalines skaičiuodavo seniūnė rusė; 
sako, kad rusė irgi buvo kalinė, ne laisva; prisimena, kad rusė buvo gera su visais, ne tik su 
čigonais, ir kad ji pasakė apie tai, kad senutę nušovė ir kad senutė paliko Onai savo daiktus; 
sako, kad tų daiktų nepaėmė; teigia, kad čigonus mušdavo vokiečiai, ir kad jų visi labai 
bijodavo; prisimena, kaip Alytuje, dar prieš IX fortą, reikėjo stovėti iš vakaro eilėse duonos ir 
kaip lietuviai vyrai išmesdavo čigonus, vyrus ir moteris, iš eilės, dėl to čigonai retai kada 
gaudavo valgyt; pasakoja, kad su lietuviais niekas nesimuše, visi tylėjo. [tylos pauzė] 
 
[01:] 34:12:00 – [01:] 35:01:12 
35:30 – 36:31 
 
Ji prisimena, kaip su žydais elgėsi Vilkijoje; pasakoja, kad suaugusius sušaudydavo miške, 
pušyne, o vaikus gyvus mėtė į duobę; sako, kad pati nebuvo prie duobės, kai šaudė, bet trečią 
dieną po sušaudymo čigonai ėjo žiūrėti, ir tada dar žemė judėjo ir kraujas buvo žemės 
paviršiuje. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:20:23 – [02:] 07:56:25 
00:00 – 08:15 
 
Ji pasakoja dar kartą, kaip Vilkijoje čigonai stovėjo miške ir girdėjo, kaip žydus šaudė; 
prisimena, kad trečią dieną nuėjusi žiūrėti pati matė, kad žemė keliose vietose juda; sako, kad 
buvo viena labai didelė duobė, kapas buvo sulygintas, bet nesutryptas; teigia nemačiusi prie 
kapo jokių daiktų, sako, kad gal ir buvo, bet jau žmonės išnešė; pasakoja, kad IX forte daug 
čigonų nebuvo, ji matė tik šešias su ja kalėjusias čigones; sako, kad gal kitose kamerose jų 
buvo daugiau, tačiau ji nematė; prisimena, kad IX forte dar tikrai buvo lietuvių vyrų ir 
belaisvių, tačiau negali pasakyti, kiek tiksliai buvo belaisvių, nes juos sušaudydavo; sako, kad 
iš kameros girdėjo, kaip belaisviai vaikščiojo po kiemą, tačiau, kai kitus vedė į kiemą, 
belaisvius išvesdavo; prisimena, kad žydų IX forte nebuvo; teigia, kad išbuvo IX forte 1,5 
mėnesio, paskui ją išvežė į Kauną; sako, kad džiaugėsi dėl to, žmonės tikėjosi, kad gal veš 
darbų ir jie liks gyvi; prisimena, kad tie, kuriuos išvežė, negrįžo, o ji rizikavo bėgti ir liko 
gyva. 
 
[02:] 07:57:00 – [02:] 11:37:07 
08:16 – 12:04 
 
Ji pasakoja apie gyvenimą Pravieniškėse; sako, kad be jų namo buvo dar vyrų ir dar vienas 
moterų namas; mini, kad iš Pravieniškių lagerio pabėgti buvo neįmanoma; pasakoja, kad 
pabėgo kai buvo darbe, bulvių lauke prie miško; prisimena, kad padėjo bulves po krūmu ir 
spruko į mišką, ir jai jau buvo tas pats, ar ją nušaus ar ne; pasakoja, kad mišku pribėgo 
Nemuną, ir keltininkas ją perkėlė valtimi per Nemuną; sako, kad toliau ji nuėjo pėsčia; 
pasakoja, kad dirbo pas žmones, darė viską, ko prašė, rinko rūgius, šieną, bulves; prisimena, 
kad žiemą irgi pas žmones gyveno ir dirbo; sako, kad turėjo sveikatos, padėjo žmonėms, taip 
ir pragyveno. [tylos pauzė] 
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[02:] 11:37:08 – [02:] 21:20:25 
12:05 – 22:13 
 
Ji grįžta prie pasakojimo apie gyvenimą Pravieniškėse; sako, kad kalėjo labai daug žmonių; 
prisimena, kad dirbti reikėjo nuo ryto ligi vakaro, valgyti gaudavo iš ryto arbatos, o vakare – 
sriubos, o jei pasisekdavo ir prižiūrėtojas snausdavo, darbe išsikepdavo bulvių; teigia lageryje 
daktaro nemačiusi, jos palatoje niekas nesirgo; sako, kad kareiviai prie merginų nelįsdavo, jie 
tik „komandavojo“, tačiau ji neprisimena, kuria kalba (vokiškai ar lietuviškai); pasakoja, kad 
vakarais po darbo kalinės nieko neveikdavo, užsikurdavo prie namo ugnį, išsikepdavo 
kišenėse parneštų bulvių, jeigu jų turėjo, pasėdėdavo ir ėjo gulti; sako, kad kartais kas nors 
uždainuodavo, bet tada vokiečiai rėkdavo, kad negalima dainuoti; mini, kad ji neturėjo nei 
pinigų, nei papuošalų, nes tą dieną, kai ją suėmė, nieko su savimi neturėjo; prisimena, kad 
seniūnė jai pasakojo, jog buvo čigonių su papuošalais, tačiau vokiečiai visus papuošalus 
atimdavo; prisimena įvykį, kai suėmė jauną čigonę su auksiniais papuošalais ir norėjo juos iš 
jos atimti, tačiau ji priešinosi ir ją nušovė; sako, kad IX forte čigonės neturėjo aukso, bet 
nežino, ar jį iš jų atėmė, ar jas be papuošalų sulaikė; prisimena, kad IX forte vaikų nebuvo, 
tik jos vaikas, kuriam buvo tik 3 savaitės kai jį nužudė. 
 
[02:] 21:21:00 – [02:] 24:10:17 
22:14 – 25:10 
 
Ji prisimena dar kartą įvykį Alytuje, kai jos tėvas įmetė duonos žydams į getą, nes jie verkė ir 
prašė, o jis turėjo duonos; sako, kad jį labai stipriai mušė, ji pati to nematė, nes buvo namie, 
bet jis grįžęs pasakojo; teigia nemačiusi kaip žydus skriaudė, nes pati slėpėsi nuo vokiečių ir 
bijojo papulti; mini, kad, kai ji buvo IX forte, čigonų ten nežudė, juos visus išvežė į kalęjimą, 
tik jos vaiką atėmė. 
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