
Interview with Vladas DAUJOTAS 
 
Kl.: Tai ponas, Vladai, tai jūs tada, kaip aš sakiau, reiškia, jūs tada 
prisistatykit, prašau, prašau. Jūsų vardas, pavardė, gimimo metai, kur 
gimėt ir apie šeimą. Kaip šeima keliavo, kuo vertėsi. 
 
Ats.: Nu, gimiau Sedoj, Mažeikių apskrityj 1921 metais spalio 21 dieną. 
Tėvai ką tik buvo grįžę iš Sovietinės Sąjungos, tėvas gavo čia darbą 
kaip miškininkas. Nu, iš pradžių kokį pusmetį gyvenom pas močiutę, mano 
motinos motiną Sedoj, o paskui persikėlėm į Darbėnus ir ten Darbėnuose 
gyvenom ligi pat... Nu, žodžiu kokį dešimtį metų išgyvenom Darbėnuose, 
nes aš tenai baigiau pradinę mokyklą, ir paskui įstojau į gimnaziją jau 
Kretingoj. Nu, tai vat Darbėnų gyvenimas man tkas jau pažįstamas, o 
mažo 
provincijos miestelio, Lietuvos mažo provincijos miestelio gyvenimą 
pažinau. Nu, o paskui jau Kretingoj jau buvo didesnis miestas, ten 
gimnazija, iš pradžių buvo net ir kelios. Buvo progimnazija ir 
gimnazija. Nu, aš įstojau į pranciškonų gimnaziją ir ten buvo 
sustiprinta lietuvių kalba, vokiečių kalba. Nuo pat pirmos klasės 
lotynų 
kalba turėjom daug valandų per savaitę, žodžiu, tokia jau... Nu, tai 
tiek apie save, jeigu... Tėvas buvo miškininkas, urėdas buvo Kretingos 
miškų, jis... Jo ten buvo hobi toks, ne hobi, jo, kaip sakant, didelis 
darbas buvo smėlynu Lietuvos apželdinimas. Jis apsodino tuos visus, 
miškais kopas nuo pat Klaipėdos krašto ligi Latvijos sienos. Nu, kur 
dabar jau suaugę miškai, ten kažkada buvo slenkantis toksai pustomas 
smėlis. Dar tuo metu, dar prisimenu, nuvažiuodavom į Palangą, tai 
vykdavo Lietuvos kariuomenės manevrai. Tai pastatydavo patrankas čia 
prie Basanavičiaus tilto ir..., o taikinys stovėdavo ant Naglio kalno. 
Jie matydavo ir šaudydavo. Nu, dabar, aišku, per mišką nieko 
nepamatysi. 
 
3:35 
 
Kl.: Pone, Vladai, dabar jūs dar pasakykit, reiškia, viskas gerai. 
Dabar 
savo vardą ir pavardę pasakykit. 
 
Ats.: Nu, esu Vladas Daujotas, gimęs, tiesa, gimimo metus jau pasakiau. 
Nu, tėvai, tėvas Marijonas Daujotas, motina Eugenija Daujotienė. Jie 
grįžo iš Sovietinės Sąjungos pirmais Nepriklausomybės metais, nes ten 
kai jau jie lietuviai buvo, tai jie turėjo teisę grįžti į tėvynę. Nu, 
kas daugiau jus domina. 
 
Kl.: Nu, tai dabar mane domina, sakykit, reiškia, vat mes vis tiek dar 
grįšim prisiminimais į karo metus. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Reikia, vat sakykit, karo išvakarės, vat ką jūs jautėt, ką jūs 
matėt, ką jūs prisimenat, kas vat tada įstrigo jums atmintin iki 
paskutinių dienų prieš karo pradžią? 
 
Ats.: Nu, karo išvakarėse... Karo išvakarėse buvo, prasidėjo vežimas 
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didelis. Tiesa, savaitę maždaug prieš karą tas masinis trėmimas žmonių 
tai jau buvo. 
 
Kl.: Kur jūs tada gyvenot? 
 
Ats.: Kaune jau gyvenom. Kaune jau gyvenom, dar nebuvo metai suėję, 
kaip 
buvom, kaip persikėlėm į Kauną. Bet va tas buvo toks pats, pats 
šiurpiausias dalykas, pats baisiausias dalykas. Aišku, prieš tai jau 
buvo dar pačioj pradžioj, kai tik užėjo bolševikai, tai prasidėjo 
suėmimai, inteligentus suiminėjo jau. Dar gyvenant Kretingoj jau buvo 
daugybė, daug tokių aktyvesnių ir tų inteligentų suimta ir paskui tai 
vieni Rainiuose žuvo, kiti kitur. Tai va. Nu, o Kaune jutom artėjantė, 
jautėm tą ateinantį, artėjantį karą jau vien iš to, kad, sakysim, mano 
pažįstamų buvo iš gimnazijos laikų draugų, kurie, kai užėjo rusai čia, 
tai jie pasitraukė į Vokietiją. Dar neprasidėjus karui jie, kai kurie 
iš 
jų buvo permesti čia, jau juos vokiečiai pasiuntė per sieną. 
 
Kl.: Jūs sutikdavot juos? 
 
Ats.: Jo. Vienas net pas mus apsigyveno, gyveno. Nu, tai jis, jie patys 
nežinojo, kada tikrai prasidės, bet jie žinojo, kad prasidės tuoj 
karas. 
 
6:22 
 
Kl.: Jis apsigyveno nelegaliai pas jus. 
 
Ats.: Nu, nelegaliai apsigyveno, taip. Tai vat. Kad artėjo karas, tai 
tikrai žinojom tą. Nu, ir pagaliau patys rusai kalbėjo apie tai, kad, 
nu, kažkas bus. 
 
Kl.: Nu, o ta pati vat karo diena, jinai buvo netikėta ar jūs jau 
žinojot? 
 
Ats.: Ne, netikėta, netikėta. Tikrai nežinojom dienos, bet tik tiek, 
kad 
vat paklausydavom žinių iš Londono, iš kitur ir... Nu, vat toks, tokia 
kažkokia nuojauta. Jautėm, kad kažkas artėja, toks. Juo labiau, kad tie 
visi, žinot, tada Hesas išskrido į Angliją, Hitlerio, kaip sakant, 
dešinioji ranka, ir staiga va toks dalykas, kas čia bus, kodėl vat. 
Daug 
tokių ženklų buvo. O karas kai užėjo, tai, nu, tuos dalykus jau... Tie 
dalykai žinomi, kad... Kauną išvadavo tikrumoj ne vokiečiai. Vokiečiai 
atėjo į laisvą Kauną, jau rusų ten nebebuvo. Nu, ir... Vat, jeigu jums 
įdomūs tie įvykiai tuoj po karo, tai tuoj prasidėjo žydų tas 
persekiojimas. Tuoj ten buvo jiems prisiūtos geltonos žvaigždės, tuoj 
buvo įsakyta jiems šaligatviais nevaikščioti, jie turėjo eiti 
važiuojama 
dalimi. 
 
Kl.: Kiek laiko nuo karo pradžios, reiškia, prasidėjo tas žydų?.. 
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Ats.: Man rodos, kad čia tuoj po poros dienų. Tuoj po poros dienų čia 
jau prasidėjo tie dalykai. Jau buvo išleisti ant sienų iškabinti 
įsakymai komendanto ar kieno. Neprisimenu, bet žinau, kad žydams, kas 
galima žydams, ko negalima ir taip toliau. Tas, tą gerai prisimenu. Nu, 
o tas paskui įvykis, jau kurį mačiau Kauno garaže, Lietūkio garaže, 
tai, 
man rodos, po kokios savaitės jau kai, po, atėjus vokiečiams jau. 
Birželio buvo paskutinės turbūt dienos. 
 
Kl.: Kokią diena tai buvo? 
 
Ats.: Kokią dieną, tai nežinau, neprisimenu, tik žinau, kad čia jau... 
bet labai greitai. Labai gretai po, atėjus vokiečiams. Nu, aš taip 
atsitiktinai buvau išėjęs į miestą ir Vytauto gatve man reikėjo 
praeiti. 
Kadangi gyvenom ten pris radijo stoties Kaune, Vaižganto gatvėj, tai 
man 
reikėjo grįžti namo. Buvo jau pavakarys ir pamačiau prie garažo gatvėje 
susitelkusią didlelę minią žmonių. Jų tarpe buvo daug vokiečių, 
kariškių, karininkų, kareivių buvo. Nu, ir pamačiau, kad kažkas vyksta 
tenais už garažo tvoros. Tai aš priėjau arčiau ir pamačiau tą baisų 
vaizdą, kad tenais žmonės mušami ir juos vėl gaivina. Vėl daužo kažkuo, 
neprisimenu dabar, kuo, ir... 
 
10:09 
 
Kl.: Kaip gaivino juos? 
 
Ats.: Vandenį pylė ant jų ir kai atsigaudavo, juos vėl kankino, vėl 
daužė. Tai šitą... Čia buvo trumpa akimirka. Greitai supratau, kad ten 
baisūs dalykai vyksta ir tada nusisukau ir nuėjau. Bet mačiau tuos, 
kurie tą egzekuciją vykdė. Buvo tokie, nu, išbalusiais veidais. Matyt. 
jie buvo ką tik iš kalėjimo išėję, nukirptom galvom. Tada, žinot, dar 
nebuvo tų tokių, ne madoj buvo skustos galvos, kaip dabar. Tai jeigu 
jau 
nuskusta galva, tai, reiškia, kalinys buvai. 
 
Kl.: O tie žmonės buvo kalėjimo drabužiais apsirengę? 
 
Ats.: Ne, ne. Jie buvo jau kažkaip apsirengę tokiais... Nu, bet buvo 
matyti, kad jie, kad jie buvo kaliniai, iš kalėjimo ką tik išėję. Jau 
iš 
veido, sakau, iš veido spalvos jau buvo matyti, išbalę. 
 
Kl.: Kiek jų maždaug buvo, šitų žmonių? 
 
Ats.: Nu, ne taip jau daug ten buvo tų kankintojų, man atrodo. Nu, kiek 
aš galėjau pastebėti ten per tą porą, minutęar kitą, kiek aš žiūrėjau, 
nes paskui aš negalėjau žiūrėti ilgiau. Nusisukau ir nuėjau, vat. Ir 
tenais fotografavo vokiečiai, ir ilgai, matyt, stovėjo ir žiūrėjo. Nu, 
kiek jų buvo, negaliu pasakyti, nežinau, bet vaizdas buvo šiurpus. Ir 
apie tą dalyką aš niekad daugiau nebegirdėjau, bent neprisimenu, kad 
būčiau girdėjęs. Tik paskui apie tuos dalykus truputį skaičiau jau 
sovietinėj spaudoj, ad ten buvo toks įvykis. Tada aš supratau, kas 
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tenais, kas buvo tie kankinami žmonės. Nes tuo metu aš net ir 
nesupratau, kad ten žydus kankina, kad žydus ten muša. 
 
Kl.: Ar buvo ten kokios kalbos, rėkė vat tiek kankinami žmonės, tiek?.. 
 
Ats.: Ne, neprisimenu, neprisimenu. Šitų dalykų neprisimenu. Jau praėjo 
daugiau kaip šešiasdešimt metų. 
 
Kl.: Dabar tuo metu, kai jūs tą mušimą matėt, ar jau buvo užmuštų 
žmonių, ar visi buvo?.. 
 
Ats.: Nu, tai ne visi gulėjo, ten daug gulėjo. Ar jie buvo negyvi jau, 
ar dar gyvi, negaliu pasakyti. Čia vis tiek tai buvo, nu, ten 
keliasdešimt metrų buvo - ta minia stovėjo nuo tos vietos. Buvo tvora 
tokia, nu, permatoma tinklinė tvora, bet buvo tvora. 
 
13:00 
 
Kl.: Tai jūs žiūrėjot iš už tvoros, reiškia? 
 
Ats.: Iš už tvoros, visa ta minia stovėjo, o tenais ta jau egzekucija 
vyko tame, prie garažo toj aikštėj, aikštelėj tokioj, kiek prisimenu, 
va. 
 
Kl.: Tai pildavo vandenį iš kibirų ar iš?.. 
 
Ats.: Man rodos, šlangos buvo tokios, žinot, kaip paprastai turi toms 
mašinoms plauti, va. 
 
Kl.: Tai kaip, reiškia, mušdavo, kai žmogus nukrisdavo, pildavo ant jo 
vandenį? 
 
Ats.: Nu, taip, pylė vandenį. Nu, taip jau, žinot, jau ten ilgai 
žiūrėti 
ne... Sakau, aš ten labai trumpai, labai. Užteko suvokti, kas ten 
vuksta, ir aš nebežiūrėjau. Kad smulkmenų aš ten tikrai neįsidėmėjau ir 
negalėjau įsidėmėti. Ten tie, kurie ilgai stovėjo ir žiūrėjo, tie 
daugiau galėjo, aišku, matyti. 
 
Kl.: Nu, o tokių vat gyvų žmonių, reiškia, jau paruoštų tai 
egzekucijai, 
bet dar laukiančių savo... 
 
Ats.: Buvo, buvo. Ten stovėjo, dar prie sienos kažkokie stovėjo, matyt, 
ne visus iš sykio ten pradėjo kankinti. 
 
Kl.: Ar jie buvo saugomi? 
 
Ats.: Nu, man atrodo, kad ten niekas jų nesaugojo. Niekas nesaugojo. 
 
Kl.: Tai ten buvo galima pabėgti, reiškia, taip? 
 
Ats.: Nu, kur pabėgsi tenais už tvoros, ir minia aplinkui žmonių, o čia 
nepabėgsi. Niekur nepabėgsi, vidury miesto. 
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Kl.: O, sakykit prašau. Jūs sakot, kad ten žiūrėjo, reiškia, vokiečąių 
kareiviai ir fotografavo, ir kauniečiai, ar ne? 
 
Ats.: Buvo žmonių, buvo ir civilių žmonių, buvo civilių. Ar jie 
kauniečiai, ar jie buvo iš provincijos, bet civilių buvo irgi daug. 
 
Kl.: Bet mūsiškiai, vietiniai. 
 
Ats.: Nu, turbūt, turbūt. 
 
Kl.: Ar jie buvo susimaišę, ar stovėjo atskirai? 
 
Ats.: Ne. Taip tai buvo minia, minia tokia žmonių. 
 
Kl.: Nu, ir kokia buvo reakcija minios vat, ką žmonės šnekėjo? 
 
Ats.: Nu, buvo... Man atrodo, kad buvo tylu, tylu buvo. Buvo baisus 
vaizdas ir jau ten didesnis triukšmas buvo ten, kur vyko ta visa 
egzekucija. Jau ten kažkas rėkavo, kažkas, kažkoks triukšmas buvo, o 
čia 
minioje tylu buvo. Man atrodo, gal aš klystu, gal aš jau pamiršau. Va 
tiek. 
 
15:32 
 
Kl.: O vat tie kankintojai, reiškia, ar jie keli mušė vieną žmogų ar 
tiesiog, reiškia, įvairiose vietose mušė keletą? 
 
Ats.: Nu, daugiau, daugiau ten buvo tokių mušamų ir tų mušėjų buvo 
gana... Ne vienas ten buvo, grupė. O kiek ten tų užmuštų, kiek jų ten 
nukankino, aš nežinau ir iš viso koks skaičius buvo tų budelių, irgi 
nežinau. Va ir viskas, kas man liko atminty iš to vakaro, toks jau. 
Buvo 
prieblanda, buvo jau pavakarys. 
 
Kl.: Jau temo, taip? 
 
Ats.: Jau temo, jau temo. 
 
Kl.: Tai vis tiek turėjot omeny, kad jeigu tai buvo kažkur tai birželio 
pabaiga, tai vadinasi jau buvo metas vėlyvas? 
 
Ats.: Ne, dar šviesu, dar šviesu buvo, buvo matyti gerai viskas, bet 
tik 
tiek, kad jau buvo pavakarys. Birželio mėnesio gale, pavakarys. 
 
Kl.: Kiek laiko jūs maždaug žiūrėjot? 
 
Ats.: Nu, sakau, tol, kol suvokiau, kad kas čia vyksta, tik tiek. O 
kiek 
tenais užtruko, ar čionais minutę, ar dvi minutes, aš negaliu pasakyti, 
bet tikrai ne ilgiau. 
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Kl.: Sakykit, aš turiu keletą nuotraukų, kurias padarė vokiečių 
kareiviai, reiškia. Iš tikrųjų ten labai daug fotografavo. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Va. Ir galbūt aš jums parodyčiau. Galbūt jūs kokias nors detales 
atpažintumėt, prisimintumėt, kas čia, gal... Čia yra, čia yra iš to 
paties garažo, va. Galų gale, reiškia, aš turėjau, iš tikrųjų, 
autentiškos vat nuotraukos pasižiūrėti. Va čia yra, reiškia, va tie 
gulintys žmonės, ar jų panašiai tiek buvo? 
 
Ats.: Nu, kažkas vat su lazda čia stovi, toks, matyt, lazdą rankoj 
laiko, tai kažkas tokio panašaus į tai. Bet čia labai arti, arti 
kažkieno kojos, labai daug žmonių ir matyti žmonės stovi, tokie 
žiūrovai 
ir tarp jų nėra ir tvoros, atrodo, nėra ar kaip. Aš ne visai įžiūriu. 
 
Kl.: O, sakykit, su kuo buvo mušami tie žmonės? 
 
Ats.: Nu, vat čia tie, man rodos, įrankiai jų. Lazdos, lazdos ar 
štangos, ar lazdos, nežinau, kas ten buvo. 
 
18:00 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit, tamsta, reiškia, vis tiktai vat kaip jums 
atrodo, reiškia, vat tie žmonės, kurie buvo mušami. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Ar jie tikrai buvo žydai, ar buvo? 
 
Ats.: Šito nežinau. 
 
Kl.: Ar su mūsiškiais buvo? 
 
Ats.: Šito nežinau, šito nežinau. Tik vėliau sužinojau, kad čia buvo, 
buvo kankinami žydai. O tuo metu, nu, gal ir buvo, gal ir supratau jau 
tada. Dabar jau taip tiksliai negaliu prisiminti, bet gal jau ir tada 
supratau, kad čia žydus kankina, nes ką gi kitą. Tuos, nu, kagėbistus 
kokius, tai, nu... Nežinau. 
 
Kl.: O tai jūs sakot, kad jūs supratot, kad kankino žydus? Tai vadinasi 
jau buvo kažkoks nusiteikimas prieš žydus tuo metu. 
 
Ats.: Prieš žydus jau buvo nusiteikimas jau tarybiniais, kai tik užėjo 
rusai, kai pamatėm, kaip jie, su kokiom, kaip išskėstom rankom ir su 
kokiu džiaugsmu jie sutiko. Kai visur, nu, žydai pradėjo tuos butus 
užiminėti, žinot, prasidėjo, ir visose... Nu, daug tokių postų užėmė 
žydai, kurie jau taip arogantiškai ir taip pabrėžtinai kad rodė, kad 
jie 
dabar, jų dabar valdžia ir kad jie dabar čia tvarką daro. 
 
Kl.: Tai teko susidurti su tokiais atvejais? 
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Ats.: Tas buvo. Nu, kurgi, Dieve. pas mus butas buvo didelis, atėjo 
užėmė kambarius kelis. Buvo, buvo. 
 
Kl.: Kur taip buvo? 
 
Ats.: Kaune, Kaune. 
 
Kl.: Ir kas užėmė? 
 
Ats.: Žinai, išsikėlė irgi kažkoks. Čia kažkoks, bet ta visa procedūra 
buvo jų rankose, buvo. Žinot, jie tuo metu jau buvo, pasirodė toks, nu, 
vienu žodžiu išėjo iš pogrindžio tie žydai komunistai ir jie visus tuos 
vyraujančius postus užėmė. Taip kad susitvenkė tokia, nu, kaip sakant, 
priešiškumas augo per visą tą. Per tuos metus prieš žydus taip žymiai 
išaugo, nes šiaip tai buvo tokie santykiai visai normalūs. Tarp 
lietuvių 
ir žydų jokio antagonizmo nebuvo, tik visą šitą pagimdė tie sovietiniai 
metai, tas sovietmetis, žinot. Tai va. 
 
20:53 
 
Kl.: Sakykit, aš noriu jūsų paklausti. Reiškia, vat tas įvykis, kurį 
jūs 
matėt garaže tų žudynių. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Reiškia, tai įvyko maždaug, nu, savaitė nuo karo pradžios. 
 
Ats.: Man rodos, man rodos. 
 
Kl.: Dabar sakykit, reiškia, vat, o ką jums yra tekę pamatyti, 
pastebėti, reiškia, per tą savaitę iki to įvykio santykiuose su žydais? 
Ar būdavo kokių užpuolimų, galbūt buvo žydų pasipriešinimas koks nors? 
 
Ats.: Ne, žydų pasipriešinimo neprisimenu, nemačiau. Neteko pastebėti, 
bet tik tiek, kad, sakau, vos tik įžengė vokiečiai į Vilnių, į Kauną, 
tai tuoj buvo iškabinti ant sienų nurodymai kaip žydai turi, kaip žydai 
turi elgtis. Kad jie turi nešioti tuos ženklus, kad jie turi, 
šaligatviais jiems draudžiama vaikščioti ir dar kažkas ten buvo daugiau 
parašyta, bet aš dabar nebepamenu. Nu, ir prasidėjo paskui jų jau... 
Juos pradėjo, pradėjo rinkti į tą getą, prasidėjo jų jau persekiojimas. 
Buvo, turėjom tokių gerų draugų žydų, tėvai turėjo. Nu, kurie pas mus 
užeidavo ir tėvai pas juos užeidavo ir kas... 
 
Kl.: Iš kur buvo? 
 
Ats.: Nu, buvo, keli buvo tokie iš Klaipėdos krašto pabėgę. Ten buvo 
miško pirklys toks stambus, kai Hitleris užėmė Klaipėdą, tai jis pabėgo 
iš Klaipėdos krašto, apsigyveno Kaune. Tai vat jie dar senais laikais 
buvo pažįstami, dar Kaune. Klaipėdoj buvo toks labai geras dangų 
gydytojas, stomatologas toksai, kuris žydas irgi, paskui... 
 
Kl.: Neprisimenat pavardžių? 
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Ats.: Cina, palaukit, ne Cinas, Cinas, rodos Cin, gerai neprisimenu. 
Čua, nu, su kuriais gerai bičiuliavosi ir tėvai, ir viską, tai jie 
paskui Kaune jau buvo susitikę, užeidavo. Per tą sovietmetį jie ten 
bendravo. Bet paskui, paskui tėvai stengėsi padėti, netgi viena iš jų 
motina su savo seseria ėjo ten į tą štabą tų, nu, kaip jie vadinasi, 
tų... tas, nu. 
 
Kl.: Partizanai? 
 
Ats.: Partizanų štabas buvo. Nu, jau vokiečiai, kai vokiečiai užėjo, 
jis 
buvo įsikūręs tenai saugumo tose patalpose Laisvės alėjoj. Tai ėjo 
prašyti, sakyti, nu, užstoti tų žydų, pasakyti, kad jie tikrai nieko 
nenusikalto, kad jie visai lojalūs žmonės, geri ir taip toliau. Tai 
jiems pagrasino tai motinai ir tetai, kad "jūs pačios įkliūsit ir 
greičiau nešdinkitės namo" ir tiek, vat buvo tokia. Tą prisimenu gerai, 
kaip jos atėjo namo susijaudinusios, kad jos nieko negali padėti. 
 
24:05 
 
Kl.: O ką jos ten rado partizanų štabe? Ar ten ir vokiečiai buvo, ar 
ten?.. 
 
Ats.: Vat šito nežinau, nežinau. 
 
Kl.: Su kuo jos ten kalbėjo? 
 
Ats.: Nežinau. Lietuviai turbūt, vietiniai ten buvo tokie, kurie jau 
žinojo, kokios nuotaikos ir kas vyks, kas bus daroma su tais žydais. Va 
tiek. 
 
Kl.: Nu, o sakykit prašau. Va taip jūs Kaune gatvėse jums yra tekę 
matyti vat kaip šita, nu, tas priešiškumas žydams išsilieja prieš juos? 
 
Ats.: Daugiau nemamačiau. Va tą vienintelį atvejį mačiau tame garaže. O 
šiaip mačiau kaip ir paduodavo žydui einančiam žydui tenais ir kokį 
nors 
maisto, ko nors nuošaly kyštelėdavo, kol jie vaikščiojo be apsaugos. 
Paskui jau juos varinėdavo, bet pradžioje tai jie dar tik turėdavo eiti 
gatve, ne šaligatviu. O vėliau juk juos jau didelėm kolonom varydavo. 
Tai tada jau būdavo ir sunkiau, juos lydėdavo apsauga vokiečių, 
kariškiai. 
 
Kl.: Vokiečiai lydėdavo, jo? 
 
Ats.: Taip. Ir tada būdavo sunkiau ir paduoti maisto. 
 
Kl.: Tai čia kada jau juos gete uždarė? 
 
Ats.: Kada jau gete uždarė. 
 
Kl.: Nu, o jūs vat, kol mes kalbėjom, sakėt, kad jūs matėt, kad juos 
apstumdydavo gatvėj? 

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. 



 
Ats.: Nu, vat to neprisimenu, neprisimenu tokių dalykų. 
 
Kl.: Dabar sakykit vat, vėl grįžtam prie to garažo įvykio. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Reiškia, tie žmonės, kurie buvo mušami, ar jie buvo apsirengę, ar 
jiems prieš tai liepdavo nusivilkti, ar jie buvo su drabužiais? 
 
Ats.: Ten kai kurie taip, žinot, atrodė, jau kad tenais kalnas vat kaip 
čia, šitoj nuotraukoj matyti, tokia jau... Nenusirengę jie buvo, aišku, 
juos mušė aprengtus ir... Bet jie kruvini buvo ir ten nieko neišskirsi, 
kur kas. 
 
26:18 
 
Kl.: Nu, va čia dar vat keletą galbūt detalių jūs grynai galbūt... 
 
Ats.: Nu, va ta, tas, tą prisimenu, jo. Tokia, toks va, tenais kapinės, 
kapai, kapinės, čia Vytauto prospektas, bet kažkodėl tvoros nėra. Nu, 
man... gal ir nebuvo tos tvoros, gal aš čia klystu, tikrai nežinau. Bet 
matot vandens daug, čia buvo pilamas vanduo, tą aš prisimenu. Nu, 
žmonių 
čia ne taip jau daug, bet yra, matyti žmonės ir... 
 
Kl.: Ponas, ar vaikai žiūrėdavo? 
 
Ats.: Nu, vat šito ne, ne... 
 
Kl.: Ar buvo vaikių žiūrinčių tą įvykį? 
 
Ats.: Ne, neprisimenu. Vat šitoj nuotraukoj matyti kažkokie paaugliai 
stovi vat trumpom kelnaitėm, o čia šitoj nuotraukoj to nematyti. Bet 
ta, 
kaip sakant, ta situacija man tokia, tik, sakau, kažkodėl tvoros 
nematau. Man atrodė, kad ten už tvoros Lietūkio garažas buvo lygtai 
atitvertas. 
 
Kl.: O koks nors apšvietimas ten buvo, švietė kas nors? 
 
Ats.: Ne, nieko nešvietė. Užteko šviesos, dar buvo šviesu. 
 
Kl.: Kiek jūs laiko žiūrėjot maždaug? 
 
Ats.: Nu, sakau, kol supratau, kas vyksta. Nu, čia per minutę ar per 
dvi 
minutes supratau, nežinau. 
 
Kl.: Nu, sakykit vat, ar įsiminė veidai, sakysim, vat tų žmonių, kurie 
mušė? 
 
Ats.: Vat toks, bet čia jis su plaukais, jo. 
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Kl.: Čia jis yra užsidėjęs nosinę ant galvos. 
 
Ats.: Ar nosinę užsidėjęs, vat. 
 
Kl.: Mes nuotrauką kai išdidinom, tai pamatėm, kad nosinę užsidėjęs. 
 
Ats.: Gali būti. 
 
Kl.: O šitą prisimenat žmogų? 
 
Ats.: Ne, ne. Nu, kurgi aš dabar prisiminsiu, šešiasdešimt metų praėjo, 
baisūs dalykai. Baisūs dalykai, jo. Bet čia tikrai žinoma, kad čia 
žydai. 
 
Kl.: Žinot, yra kalbama labai įvairiai. 
 
Ats.: Nu, va. 
 
Kl.: Taip įvairiais, kad mes ir... 
 
Ats.: Stengiatės išaiškinti. 
 
Kl.: Kalbinam, kalbinam žmones, kurie matė ir... Mes visų klausiam čia. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Matot, mes gi tuo metu negyvenom, mes gi nežinom. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Įvairiai žmonės pasakoja. 
 
Ats.: Kodėl čia toks mažas tarpas ir kodėl čia pat žmonės stovi? Aš... 
mano atminty kažkaip išlikusi tokia truputį kitokia situacija, kad čia 
tarp žmonių minios ir tarp vat šitos čia buvo tokia, žinot, vielos 
tvora, neaukšta tvora. Nu, ir kad vis, atstumas truputį didesnis buvo, 
bet... Nu, bet gal aš taip klystu. 
 
29:23 
 
Kl.: Dabar sakykit prašau, kurioj jūs vietoj maždaug stovėjot, ar 
galit, 
reiškia, nupiešti? Taip, reiškia, prospektas, garažas, reiškia, iš kur 
jūs matėt tą viską? 
 
Ats.: Nu, jeigu čia geležinkelio stotis, o čia link miesto kelias, tai 
va čia tie garažai tokie, kiek prisimenu. Čia tokia yra, buvo tuščias 
plotas, o čia liko šita visa, nu, kažkur, kažkur šičia lygtai, ar čia, 
ar čia buvau netoli, netoli. Taip jau, žinot, priešais mane dar irgi 
stovėjo turbūt žmonių, gal pasistiebęs. Pasižiūrėjau ir paskui nuėjau, 
nuėjau tolyn. 
 
Kl.: Tai ten buvo Vytauto prospektas, jūs stovėjot kitoj Vytauto 
prospekto pusėj ar toj pačioj? 
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Ats.: Ne. 
 
Kl.: Toj pačioj. 
 
Ats.: Čia Vytauto vat gatvė, čia yra kapinės, kapai buvo tuo metu, 
dabar 
ten parkas. O čia vat šitie, šitas kiemas Lietūkio garažo, o čia viskas 
vyko. 
 
Kl.: Ai, tai jūs stovėjot vidury gatvės, taip? 
 
Ats.: Kažkur vidury gatvės, nu. Čia šaligatvis čia buvo, čia buvo 
platus 
šaligatvis iš tos pusės, o iš tos pusės, nu, irgi buvo šaligatvis. Gal 
ant šaligatvio stovėjau ar kur, aš gerai nebepamenu. 
 
Kl.: Tai jūs stovėjot, reiškia, ne pirmoj eilėj, reiškia. Minia buvo 
kažkur... 
 
Ats.: Ne, buvo... Smulkmenų negaliu prisiminti. Turėkit galvoj, kad 
jau, 
sakau, šešiasdešimt metų prabėgo. 
 
Kl.: Gerai. Viskas. Reiškia, mano kolega nori dar patikslinti, reiškia, 
tą patį dalyką, kuris mums yra svarbiausias, reiškia, iš tikrųjų. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Reiškia, va tie žmonės, kurie buvo mušami. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Reiškia, ar jie buvo žydai, ar jie buvo sumaišyti, jų tarpe buvo 
žydai ir ne žydai. Kas buvo tie žmonės, vat kaip jums atrodė tada ir 
kaip jums atrodo dabar? 
 
Ats.: Man atrodė, kad tai buvo žydai. 
 
Kl.: Iš ko jūs sprendėt? 
 
Ats.: Gal iš kalbų, kurios... Gal aš paklausiau ko nors minioj, kas 
čia. 
Gal kokius ženklus ant jų mačiau ant jų, tikrai negaliu pasakyti, 
neprisimenu. Nepamenu aš tokio dalyko, bet man susidarė įspūdis toks, 
kad čia buvo kankinami žydai, va. Gal tai buvo tie žydai, kurie dirbo 
kalėjime tenais tais tardytojais, prižiūrėtojais ar kuo... Nežinau. 
 
32:35 
 
Kl.: Bet vat iš kur va tas aiškumas, iš kur jis ėjo? 
 
Ats.: Aiškumo nėra ir dabar nėra. Gal ten buvo ir ne žydų, gal ten nei 
vieno žudo nebuvo, iš kur aš galiu žinoti. 
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Kl.: Nu, žydų vis tiek bruožai yra charakteringi, vis tiek jie... 
 
Ats.: Nu, tai klausykit, juk jie... Pirmas dalykas, atstumas buvo gana 
didelis. Aš nežinau, kaip čia taip arti ta. Aš žymiai toliau buvau negu 
va tie žmonės čia tose nuotraukose pirmiausia. Antras dalykas, jie jau 
buvo taip sudaužyti, kruvini visi, kad ten nieko negalėjai atskirti, ar 
jis žydas, ar jis ne žydas. 
 
Kl.: O mušė, reiškia, jūs sakot, vienu metu keletą žmonių? 
 
Ats.: Taip, ten buvo ne vienas tas budelis, ten buvo daug jų, gana 
daug. 
 
Kl.: Ir aukų taip pat, reiškia, vienu metu buvo daug. 
 
Ats.: Daug, daug, taip. 
 
Kl.: Ar mušė gulinčius žmones, ar stovinčius taip pat? 
 
Ats.: Ne. Nu, ir tokius, ir tokius, atrodo, mušė. Jums taip atrodo, kad 
aš ten ilgai stovėjau ir ilgai žiūrėjau, o aš ten negalėjau žiūrėti 
ilgai. 
 
Kl.: Aš gerai suprantu, suprantu. Aš bandau tiesiog užfiksuoti, 
reiškia, visą... 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Visą tą akimirką, kurią jūs pamatėt tiktai. 
 
Ats.: Taip. 
 
32:25 
_ 
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