
Interview with Viktoras Vareikis 
 
 
Kl.: Eina? Taip. Savo vardą, pavardę. 
 
Ats.: Vareikis Viktoras, sūnus Tomo. 
 
Kl.: Kelintais metais gimėt? 
 
Ats.: Dvidešimt septintais kovo aštuonioliktą dieną. 
 
Kl.: Ir kur gimėt? 
 
Ats.: Duksenoj, čia toj pačioj vietoj. 
 
Kl.: Aha, aha. 
 
Ats.: Čia va toj vietoj va. 
 
Kl.: Ir jūsų kaimas kaip vadinosi? 
 
Ats.: Duksena. 
 
Kl.: Aha, Duksenos kaimas. 
 
Ats.: Duksenos kaimas. 
 
Kl.: Ir dabar sakykit, reiškia, vat kai karas prasidėjo, ar ne? 
Prasidėjo karas... 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Ir kas čia jūsų apylinkėj vyko, sakykit? 
 
Ats.: Pirmoj eilėj užėjo Sovietų toj Sąjunga, toj. Vienu žodžiu tie 
rusai užėjo, taip, tada vokiečiai vijo rusus. Kelintais? Keturiasdešimt 
turbūt pirmais metais ar antrais, tikrai datos negaliu pasakyti, vat. 
Nu, ir kai užėjo vokiečiai ir čia visas pasikėlė šitas aliarmas, va. 
 
Kl.: Aha, aha. Nu, ir kas čia vyko vat, kai... 
 
Ats.: Nu, vyko. Nu, tai čia vienu žodžiu tuos žydus naikino. Žydai buvo 
pabėgę iš Ukmergės. Jie ten buvo pasitraukę tuose mažuose miesteliuose, 
o paskui grįžo Ukmergėn. Nu, o šitie, kur važiavo, tie baltaraiščiai, 
kaip jie vadinasi, ar ten šauliai, ar ten baltaraiščiai, perkūnas juos 
žino, su tokiais baltais ryžiais ant rankų jie. Dar, būdavo, prie 
vokiečių gi ir tiltus... Nu, nusivarė va miškan ir sušaudė. Nu, ir 
viskas. O mes nva čia ant šitų laiptų sėdėjom. Ne tie laiptai, kiti 
buvo, ant tų laiptų sėdėjom ir viską matėm. O paskui, žinai, kaip 
vaikai, tai toksai Sakalauskas Viktoras, dabar miręs, ir Petrulis 
Petras, va čia gyvena, kur dabar kolonėlė, irgi mirė. Dabar Vidiškiuose 
čia jo žmona tegyvena. Nu, ir nulėkėm pažiūrėti. Matėm, kaip keturi 
nušauti tie lavonai guli, va. Žinai, vaikams tai smalsu pažiūrėti. Nu, 
tai va ir viskas. 
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2:23 
 
Kl.: Jūs čia dabar ant laiptukų sėdėjot ir jūs čia ant laiptukų 
sėdėdami 
matėt? 
 
Ats.: Matėm. 
 
Kl.: Jūs matėt kaip čia... 
 
Ats.: Kolona kaip ėjo. Jie važiavo iš Ukmergės su dviračiais. Nu, ir 
išsirinko, išsirinko, juos varė miškan ir girdėjom šūvius, taip. Nu, 
tėvukas sako, žinot, kad musiet susišaudydavo, o, žinai, kas gi tėvui. 
Jis neišgirsdavo, o mes, vaikai, nu ką, po keturiolika, po penkiolika 
metų. Mes ir nulėkėm tenais, nu, ir radom ant kelio sušaudytus, va. O 
viena moteris buvo neužmušta visai, nenušauta. Tai tokia bobutė, va čia 
Levanavičienė, va kur yra va dabar kolonėlė, gyvena. Nu, tai ana vienu 
žodžiu mus užsiundė. Davė kapeikų, centų, tų pinigų, kad nunešt tai 
moteriai vandenio, va. Nu, tai mes ėjom bažnyčion su puodeliais tenai 
ir 
tada ta bobutė ėjo, va. Nu, o paskui dar užvažiavo jie, o toks čia 
Katinas gyveno, va kaip dabar kryžius stovi, tai čia jo namas buvo. Nu, 
ir anas paprašė, tie užvažiavo ir dabaigė tą moterį, o paskui mus 
nuvarė 
kasti duobės. Nu, ir viskas. 
 
Kl.: Tai dabar jūs va kai tą vandenį vežėt, ką jūs ten pamatėt? 
 
Ats.: Nu, gulėjo keturi visai negyvi, viena bajava. Toks Sakalauskas, 
draugai kartu buvom, dar jis dabar gyvena žmogus, sako, kad bėgam, 
žinai, kaip pradėjo krutėti. O tie gi visi kruvini buvo, tai kažkaip, 
žinai, pasidarė baugu. Nu, tai ir pabėgom, nu, tai va ir viskas. O 
paskui ryte nuvarė, duobę iškasėm. Tėvukas nėjo, nu, tai mes va nuėjom, 
kiek, ar keturi tokie jauni. Jie prie kelio buvo sušaudyti, nu, tai 
iškasėm. Liepė, dar anas pats buvo vadas, bet jį partizanai nušovė. O 
perkūnas jį žino, koks anas buvo žmogus, aš negaliu pasakyti. Nu, tai 
tada vienu žodžiu iškasėm duobę ir užvertėm, va, o paskui už kiek, už 
porą, už trejetą naktų vėl radom atkastą. Gal ten kas kokio lobio 
ieškojo ar grobio, ko nežinau, negaliu sakyti. Nu, tai tada vėl dar 
kartą varė ir vėl ten užkasėm. 
 
Kl.: Tai dabar, tamsta, sakykit. Jūs čia sėdėjot, reiškia, ant 
laiptukų, 
reiškia, ir ką jūs matėt? Reiškia, jūs čia matėt... 
 
Ats.: Matėm koloną, ėjo žmonių tų, nu, kaip vadinam žydus, Ėjo kolona 
va 
čia jie gal nuo Kavarsko, bet jie visi iš Ukmergės buvo pabėgę. Nu, ir 
jie jau grįžo namo va, nuo Ukmergės, o tie važiavo dviračiais ir 
perkūnas juos žino. Nu, išsirinko va ir... 
 
4:50 
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Kl.: O iš kur tie važiavo? 
 
Ats.: Iš miesto, o jie iš Ukmergės važiavo. 
 
Kl.: Tai kas jie tokie buvo, šauliai? 
 
Ats.: Šauliai, sako, šauliai. O velnias juos žino ar tie šauliai, ar 
tie 
baltaraiščiai, to negaliu pasakyti. To negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Nu, ir jūs matėt, kaip jie tuos žydus sustabdė? 
 
Ats.: Taip, taip. Va čia va sustabdė, plynas laukas čia buvo. Čia buvo 
visur dirbama žemė va kaip dabar, čia jokio gi nebuvo jokio krūmo. Tai 
vat, mes sėdėjom viską, sustabdė, per koloną šitą. Čia baisiai kolona 
didelė ėjo, ir pėščių ėjo, ir su vežimais važiavo, su arkliais važiavo, 
visaip ėjo, va. Nu, ir sustabdė. Ką ten jie išsirinko, išsirinko, nu, 
ir 
nusivarė ten miškan, o paskui išgirdom šūvius. 
 
Kl.: Kelis varė? 
 
Ats.: Keturis mus varė, keturis mus varė. 
 
Kl.: Dabar sakykit, tamsta, va dabar vat, kaip jums atrodo, kodėl jie 
tuos žmones atskyrė nuo kolonos ir nusivarė į mišką? 
 
Ats.: Aš norėčiau jūsų paklausti, jeigu jūs istorikai turbūt gal. Ar 
žmonių toks kraujas, ar žmonės jau tokie yra sužvėrėję, kad aš nežinau, 
kaip tai. Dabar jeigu žmogus eina keliu ir jį paimti išskirti iš 
kolonos 
ir nuvesti miškan sušaudyti, aš to negaliu pasakyti. Aš šito 
neįsivaizduoju, aš to neįsivaizduoju jokiu būdu. Kaip gi taip galima 
daryti. Dabar tikrai galiu pasakyti, tuo laiku čia vienu žodžiu buvo 
tas, kad baisu sakyti, baisu sakyti. Kaimynus suvarė, va čia va netoli 
kaimynus suvarė, tai ten, nu, gal ten buvo tų bolševikų ten buvo koks, 
aš nežinau, negaliu sakyti, ba aš bachuras buvau ir man tas ne minty 
buvo. Nu, ir jisai važiavo, jau tas pats viršininkas važiavo Ukmergėn 
ten kokių tai pas komisarą leidimą gauti, kad juos sušaudyti ir 
pirtelėj 
sudeginti, va. Tai buvo nuosprendis, va. Nu, vokiečiai stovėjo ant 
kelio, va čia ant Panevėžio kelio, visur stovėjo tie sargybiniai, va. 
Nu, ir sustabdė, o jis, matyt, gal buvo pavėpęs toks, kaip jisai, dar 
jo 
pavardę galiu pasakyti, Bandonis, va. 
 
7:00 
 
Kl.: Kaip? 
 
Ats.: Bandonis pavardė. 
 
Kl.: Bandonis? 
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Ats.: Taip. Nu, ir jį, mat, sustabdė, pakratė ir rado pistoletą 
kišenėj. 
Už griovio nusivedė rugių lauke ir nušovė. 
 
Kl.: Vokiečiai? 
 
Ats.: Vokiečiai. Čia jau tikrai vokiečiai. Bet čia tai civiliai žmonės 
viską dar. Čia nei vieno nebuvo uniformuoto, vokiečio nei vieno 
nemačiau. Visi buvo, civiliai žmonės buvo. 
 
Kl.: Ar pažįstami buvo tie vat šauliai? 
 
Ats.: Tai ne, ne. Ko e, negaliu sakyti, ne, ne. Gal ten koks pažino, 
bet 
aš tai tikrai ne. Aš kurgi, buvau kokių keturiolikos ar penkiolikos 
metų, tai man su senais žmonėm tai visai ne... Aš jokio reikalo 
neturėjo, ne, ko ne, tai ne. 
 
Kl.: Dabar sakykit, vat tas žydų traukimas tuo keliu, reiškia. Jie čia 
traukė nuo Anykščių pusės. 
 
Ats.: Aha, aha. 
 
Kl.: Nu. Tai dabar tai jie buvo išbėgę, reiškia, nuo vokiečių jie bėgo? 
 
Ats.: Jie bėgo nuo karo. Čia visas Ukmergės miestas bemaž jau buvo 
išsievakavęs, ba čia labai buvo įnirtingi mūšiai, va. Ties Radiškės 
tiltu, čia kai sudegino tiltą, Radiškio buvo tiltas medinis per 
Šventąją, kur yra. Dabar pastatytas betoninis, bet buvo medinis. Kai 
sudegino tą tiltą, rusų armija ne visa buvo persikėlus, va, jau 
negalėjo 
pabėgti, o čia užėjo vokiečiai. Ir čia labai buvo įnirtingi mūšiai, va. 
Tai čia Ukmergę labai sudegino, visą centrą gi buvo sudeginę, o 
žydukai, 
jie visi traukėsi. Jie bėgo, visi bėgo. 
 
Kl.: Tai jie gal norėjo į Rusiją išbėgti? 
 
Ats.: Aš, perkūnas žino, ką galiu pasakyti. Bet kad jie greitai grįžo, 
gal už kokios savaitės laiko ir grįžo. 
 
Kl.: Dabar jie kai grįžo, kiek laiko jie tuo keliu traukė? Dieną ar 
kelias dienas? 
 
Ats.: Nu, galima sakyti, kad kokią savaitę laiko. 
 
Kl.: Ėjo visą laiką tuo keliu? 
 
Ats.: Jo. Kolonėlėm tokiom ėjo ir ėjo, nu, tai gal. Jie paskui ant galo 
rinkosi visi. Gal ten juos tie šauliai ar ten kas, juos ten gal varė iš 
tų miestelių, kad juos suvarytų Ukmergėn. Ir Ukmergėj paskui Užupy, va 
kaip yra Šventoji, Užupy ten užtvėrė ir padarė getą, va. O iš ten visus 
juos kur norėjo, ten gabeno, ten juos šaudė, ten lapuosną visus vežė ir 
naikino. Tai va. 
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Kl.: Dabar, tamsta, sakykit. Reiškia, kai vat šituos einančius žydus 
sustabdė, atskyrė, nusivarė į mišką, kai jūs va čia sėdėjot, žiūrėjot, 
koks tai buvo dienos metas? 
 
Ats.: Nu, jau gal kokios keturios, penkios valandos buvo, jau 
pavakarėlis buvo tik, va. Pavakarėlis buvo. Bet jie važiavo dviračiais 
nuo Ukmergės. 
 
Kl.: Kas tokie? 
 
Ats.: Nu, tie, kur vežėsi šaudyti, kur nusivarė šaudyti, va. Jie turbūt 
gal iš... Negaliu tikrai pasakyti, bet kaip čia bobos sako, čia jau 
pijokai važiuoja, sako, kurie naikina žmones. Tai jau, sako, jie prie 
vežimų sustabdė, vienas prieky stovėjo, o trys ėjo ir rinkosi iš 
kolonos. Ne visus, bet iš eilės jie paėmė ir rinkosi iš kolonos, nu, ir 
nusivarė miškan. O čia kaip plynas laukas buvo, be medžių kai buvo, tai 
čia lygiai taip pat kaip ant veidrodžio viskas matėsi. Nu, tai vat oras 
buvo šiltas, gražus, mes sėdėjom ir viską matėm, ir anuos varė. 
 
10:16 
 
Kl.: Nu, ir ką jūs paskui darėt? Reiškia, juos nusivarė į mišką. 
 
Ats.: Užgirdom šūvius. 
 
Kl.: Ką darėt tada? 
 
Ats.: Nu, tai tėvas dar sako, turbūt sušaudė. O ten, žinot, tokių 
pacanų 
prisirinkę ten buvo. Nu, tai tėvukas nuėjo gryčion, o mes einam 
pažiūrėti, einam pažiūrėti. Nu, ir teisingai, čia va ir nubėgom, 
nubėgom 
pažiūrėti. Va čia dar suaugęs toksai Kaukas Mykolas, irgi senas žmogus, 
irgi buvo nuėjęs pažiūrėti. Nu, tai tie jau gulėjo nušauti, o ta dar 
viena krutėjo moteriškė. Nu, tai va toksai Sakalauskas atbėgo ir sako, 
ten, žinai, kad gali būti... Negi, sako, ten penkiolika, šešiolika metų 
turėjom, nu, tai mes pabėgom. Paskui tokia bobutė, va čia kur dabar 
kolonėlė yra, tai čia tokia bobutė Levanavičienė gyvena. Nu, tai atėjo, 
jau jie visi išvažiavo, tai tie... Ta rėkė ir vis prašė vandens va, o 
ta 
bobutė mums sako, vaikai, nuneškit, sako, aš jums duosiu po centą, va, 
kiek tenai. Nu, tai, žinai, vaikams, tai vaikams. Nu, tai visi ėjom 
prie 
kryžiaus, nešėm tą vandenį. 
 
Kl.: Tai ar danešėt tą vandenį? 
 
Ats.: Danešėm, danešėm. 
 
Kl.: Gėrė jinai tą vandenį? 
 
Ats.: Aha. Paėmė, ten rankom drebančiom paėmė. Nu, tai paskui tuos 
centus kai gavom, sakom, ai, tai ta bobutė sako, aš nunešiu naktį. Bet 
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ta bobutė irgi mirus. Čia va jos ta žemė, ana trisdešimt arų tik turėjo 
tos žemės. Va čia tokia bobutė sena gyveno, nu, tai va. Tai sako, aš 
nunešiu jai vandenio, va. Bet paskui tie kai važiavo atgal, tai jie gal 
netoli čia kur gyveno, o velnias ten juos žino, kad aš negaliu 
pasakyti, 
va. Nu, tai atgal kai važiavo, čia toks Katinas gyveno, va kur dabar už 
tilto kryžius yra, tai čia gyveno, jo namas buvo, to Katino. Nu, tai 
anas ant kelio atsistojo, juos sustabdė, nu, tai jie su dviračiais 
nuvažiavo ir šitą moterį dabaigė, va, ir viskas. 
 
12:15 
 
Kl.: Jūs kai ją matėt gulinčią, jūs kai vandenį nunešėt, kurioj vietoj 
jinai buvo peršauta, kur jinai buvo sužeista? 
 
Ats.: O, velnias, kada jinai tarp tų lavonų visa kruvina buvo, kad čia 
sunku pasakyti. Jinai ten gal ir raitaliojosi, gal tenai, kur jau visi 
buvo, tai kur čia gali matyti. 
 
Kl.: Kokia jinai kalba šnekėjo? 
 
Ats.: Ana kalbėjo, kalba lietuviškai "ratavokit, ratavokit". Vien 
"ratavokit", va kokia kalba kalbėjo, va. Nu, o kaip ana. Nu, tai turbūt 
vis tiek ana kokia žydė buvo, aš negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Nu, iš veido, žydiškas buvo veidas, ar ne? 
 
Ats.: Nu, šviesi graži moteris buvo ir jauna, gal kokį trisdešimt, 
keturiasdešimt. Keturiasdešimt gal dar neturėjo. 
 
Kl.: Tai gal ne žydė jinai buvo? 
 
Ats.: Nu, kaip tai ne, kad ana kartu su jais ėjo. O galas žino ir... 
Kad 
mes, tiesa, netikrinom, bet ana buvo irgi peršauta. Nu, tai va. 
 
Kl.: Dabar sakykit, reiškia, vat šitų, kur su dviračiais buvo, kur 
sakėt, tie, kuriuos sušaudė, kiek jų buvo? 
 
Ats.: Keturi, keturi buvo. Automatais ginkluoti buvo, va. Vienu žodžiu 
čia va jie kaip sustabdė, tai dar jie pirmą seriją paleido. Kažkaip tai 
gal juos gasdindami paleido aukštyn, nu, tai tie teisingai sustojo, nu, 
tai čia... Va, kai ta bobutė pasakojo, va cypė bobutė, tai ta moteris 
dar turėjo mažą vaiką, ant rankų nešėsi. Tai tą vaiką atėmė, atidavė 
kitai, tai vėl bobutė... O jinai prie pat plento gyveno, gal kokį 
dešimt 
metrų nuo to balto plento, va. O, žinai, vasarą saulė šviečia, žmonės 
ir 
sėdi va, nu, ant suolo prie namo. Tai sako, atėmė tą vaiką, padavė 
kitai, o ją... Dar jinai nenorėjo eiti, sako, visus varė ir varė visus, 
va. Tai gal čia tie lobio ieškojo ar ten ko ieškojo, o velnias ten juos 
žino. Ko nežinau, tai nežinau, o kad juos taip buvo, tai buvo ten. Aš į 
politiką nesiveliu, bet sakau, kad čia mane neįtrauktūt į politiką. 
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14:30 
 
Kl.: Kad čia politikos dabar ir nebėra. Čia yra tokie seni čėsai, kad 
dabar tiktai svarbu, žinot. Važiuojam. Nu, grai. Tai dabar sakykit, 
reiškia, jūs išgirdot šūvius? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Jūs bėgot? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Į kurią vietą? 
 
Ats.: Tai va, jie va čia va buvo vat tam slėnely, gi va jie gulėjo 
nušauti. Čia va tiesiai nuo plento tas kelias ėjo va, broli, va, va. 
 
Kl.: Va šitas? 
 
Ats.: Va šitas, va. Nu, kiba jie... Čia posūkis tai va kažkur tai va 
apie tą vietą, va. Apie tą vietą kažkur tai, nuo posūkio visai netoli. 
 
Kl.: Ant kelio gulėjo ar?.. 
 
Ats.: Šalia kelio gulėjo, o paskui duobę kasė ant kelio. 
 
Kl.: Ant kelio duobę kasė, jo? 
 
Ats.: Duobę kasė ant kelio ir juos nuo to, nu, netoli lavonų iškasė 
duobę ir paskui su kastuvais užvertė, ir viskas. 
 
Kl.: Tai kurioj vietoj čia ta duobė buvo? 
 
Ats.: Nu, taigi prie pat, aš sakau, va čia va kaip tas slėnelis, 
maždaug 
apie šitą vietą, va. 
 
Kl.: Apie šitą vietą. 
 
Ats.: Žinau, kad du posūkiai visai netoli buvo, va. 
 
Kl.: Va tiek, kiek dabar, reiškia, jo? 
 
Ats.: Aha, panašiai, panašiai. 
 
Kl.: Tai čia, kur mes stovim, maždaug buvo. 
 
Ats.: Aha, apie tą vietą. Jūs matot, va čia va ir slėnelis yra, o čia 
kai juos palaidojo, paskui iškasė ir vėl perlaidojo, taigi čia kelias 
buvo, taigi važiavo ir važiavo per juos. Ir čia pasidarė tokia duobė, 
įlinkimas toks, pasidarė duobė. 
 
Kl.: Nu, tai dabar jūs kai atbėgot, tai jie čia gulėjo prie kelio 
kažkur 

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. 



tai, ar ne? 
 
Ats.: Aha, aha. 
 
Kl.: Kaip jie buvo, apsirengę ar nurengti, juos nuvilko? 
 
Ats.: Ne, ne, apsirengę buvo, apsirengę. Gražiai buvo apsirengę. Vyrai 
buvo kostiumuoti, moteris irgi gražiai apsirengus buvo. Dar vieno iš 
kišenės pinigai buvo išlindę tie gi raudoni, tie čirvoncai, kaip tada 
buvo. 
 
Kl.: Sovietiniai tie? 
 
Ats.: Sovietiniai tie buvo. Toks guzas išlindęs, bet mes irgi bijojom 
ir 
tie visi pijokai niekas nekliudė. Vieną akį palikom, į akį palikom, va. 
 
Kl.: Tai pinigų irgi nepaėmė tie, kur šaudė? 
 
Ats.: Ne, ne, nepaėmė. 
 
Kl.: Tai vadinasi ne dėl pinigų šaudė, ar ne? 
 
Ats.: Tai aš nežinau, dėl ko juos šaudė. Tai gal jų toks kraujas buvo, 
gal jie to reikalavo, to negaliu pasakyti, to negaliu pasakyti. 
 
16:37 
 
Kl.: Ir su batais buvo, batai nenumauti buvo? 
 
Ats.: Ne, ne, niekas. Visi buvo kaip, kaip juos atvarė nuo plento. Čia 
va matot, netoli gi plentas, va, bet čia irgi nebuvo šitų kelių. Čia 
buvo gi lygus keliukas, va. Nu, tai tuo keliuku atsivarė va, toj va 
vietoj juos ir supyškino. Ba aš nieko nenumanau, bet va, čia va tas va, 
ten aukščiau ir čia va aukščiau. Tai va toj vietoj va buvo, o čia gi 
važiuojamas kelias buvo žmonių, miškan važiuodavo, mašinos eidavo daug. 
Va posūkis ir ant aukšto grūdus vežiojo. 
 
Kl.: Ai, tai jūs galvojot, kad šitas įlinkimas yra dėl to, kad čia 
duobė 
buvo? 
 
Ats.: Buvo, buvo. Ir kai mes jau važinėjom, mes, būdavo, važiuojam iš 
pradžių, čia buvo duobelė va įlinkus. Bet jie gi buvo palaidoti, čia 
antrą kartą perkasti buvo. 
 
Kl.: Tai jūs dabar kai atbėgot, reiškia, tai ką, keli buvo negyvi? 
 
Ats.: Trys buvo negyvi, o ta viena žydelkelė buvo šalia. Ana gal reve 
irgi visa kruvina, ta dar krutėjo, va. Ta dar krutėjo. 
 
Kl.: Tai jinai sakė, "ratavokit", ką jinai dar šnekėjo? 
 
Ats.: "Ratavokit, ratavokit", ir vandenio prašė. Vandenio prašė. 
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Kl.: Daugiau nieko nesakė? 
 
Ats.: Ne, nieko nesakė, tik oi, oi ir vandenio. Nu, tai ta, o va čia gi 
va, kur mes ėjom netoli, taigi va kur dabar va buziukė ta, tai čia ta 
bobutė gyveno. Nu, tai ana tokia sena, susilenkus buvo. Sako, vaikai, 
nuneškit vandenio, sako, aš jums duosiu centų, nu, o žinai, vaikams, ir 
per mišką nešam, va. Ale paskui, žinai, kai pamatėm atėję, kad čia 
kruta, kažkaip tai baugu pasidarė. Čia kaip brazda jau gulėjo visi 
kruvini, negyvi jau. 
 
Kl.: Nekrutėjo? 
 
Ats.: Nekrutėjo. 
 
Kl.: Nu, o dabar kaip juos palaidojo, juos visus? 
 
Ats.: Kaip palaidojo? Nu, duobę iškasė ir suvertė duobėn, va. Čia va 
tas, anas buvo seniūnas tas Katinas, o velnias, ar ten vybarnas ar 
seniūnas, seniūnas, musiet, gal buvo, va. Nu, tai mus nuvarė, seniai 
tie 
nėjo, o tuos jauniklius, va mus visus, supranti, surinko, nu, ir liepė 
čia va duobę iškasti. Nu, tai su kastuvais vat ar su kuo suvertė ir 
suvertė duobėn. 
 
18:49 
 
Kl.: Tai dabar jūs, reiškia, kada, pirmą kartą atbėgot, reiškia, čia 
buvo jau tie negyvi, užmušti lavonai, ta viena moteris, jinai dar 
krutėjo? 
 
Ats.: Krutėjo, krutėjo. 
 
Kl.: O kai jūs atėjot jau duobę kasti, kaip viskas atrodė? 
 
Ats.: O jau buvo sušalusi, ta moteris jau buvo nebegyva, buvo nebegyva. 
 
Kl.: Ar toj pačioj vietoj radot, reiškia, kur ir pirmą kartą, ar?.. 
 
Ats.: Ne, buvo nuslinkus. Buvo nuslinkus bemaž daugiau nuo kelio, buvo 
nuslinkus, va. 
 
Kl.: Tai kas ją atnešė, paskui į duobę padėjo? 
 
Ats.: Nu, tai mes datraukėm, nu, tai kaip. 
 
Kl.: Jūs traukėt? 
 
Ats.: O kas gi darys, o ką darysi. Nu, ir liepė valdžia, nu, tai ką tu, 
už kojų ir traukėm. Nu, tai va. Bet jau čia tikrai va toj va vietoj, 
jeigu kasit, tikrai va čia jie yra va toj vietoj va. Ba žinau, kad 
posūkis buvo ir va matot gi va čia keliukas ir čia, ba ten jau buvo 
išvažinėta žmonių, o ant kelio palei duobę tai čia buvo toks ilginis 
(?). 
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Kl.: Tai vat kaip sugalvojot ant kelio duobę kasti? 
 
Ats.: Taip liepė. 
 
Kl.: O kodėl ant kelio? 
 
Ats.: Nu, tai dabar jie va čia kur tai krašte, va tam krašte gulėjo, 
taip. 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: Nu, tai dabar tasai jau Katinas sako, ką ten kasė, medžio šaknų 
daug bus, kaip duobes iškasi. Va čia va liepė kasti. Nurodymas toks 
buvo, nu, tai ką čia, taigi čia nepasakysi, kad taip ir taip. Nurodymas 
buvo, va čia va kastis, ir viskas. 
 
Kl.: Ar gilią duobę iškasėt? 
 
Ats.: Nu, iš karto iškasėm, va iki tos vietos gal iškasėm iš karto, bet 
antrą kartą kai atkasė, nu, atėjo, vėl atvarė, jau jie buvo ten vietoj. 
Buvo du iškelti ant viršaus, buvo, o du vietoj jau išdraskyti, 
drabužiai 
ten, viskas. Tada, žinai, ten viskas buvo sumaišyta, tai suvertėm, ant 
viršaus užpylėm kiek, ir viskas. 
 
Kl.: Tai už kiek čia laiko atkasė antrą kartą tą duobę? 
 
Ats.: Oi, nelabai greitai. Gal bus už kokį porą, keletą dienų, porą 
naktų ir atkasė. Iš po nakties rado atkastą. Va čia anas buvo 
viršininku, tas Katinas, anas, matai, čia ir vaikščiodavo, ten jau ir 
viską. Nu, tai vėl per kaimą perėjo, sako, reikia užkasti vėl žydai. 
Nu, 
ir vėl atvarė, bet jau buvo duobė atkasta, bet viduj dar buvo ar du, ar 
trys, buvo išdraskyti viduj jie ten, kur buvo. Nurengti jau, išdraskyti 
buvo, nu, tai tada vienas ar du, du buvo iškelti ant viršaus. Nu, tai 
tada irgi taip pat įvirtom atgal, o tie, kur mažai žemių buvo, tai iš 
šonų užėjom ir tuos gi galinius ir pylėm ant viršaus, ir metėm. Nu, va 
ir viskas. O čia gi va buvo platus kelias ir čia važiuodavo tai ir 
mašinos, ir žmonės važiuodavo, visi čia važiuodavo. Mašinos retai 
važiuodavo, mažai buvo tų mašinų, bet daugiausiai žmonės su arkliais 
važiuodavo. 
 
21:45 
 
Kl.: Tai jūs paskui juos kai užkasėt, tai paskui per viršų ir 
važinėdavo? 
 
Ats.: Per viršų, per viršų, jo. Niekas jau jų nieko nedarė. 
 
Kl.: O jums yra tekę važiuoti? 
 
Ats.: Ką? 
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Kl.: Ar yra tekę važiuoti? 
 
Ats.: Taip, taip. Kai miškan važiuoji, o tai kur įsuksi dabar, mišku 
tai 
nepravažiuosi. Nu, visi važiavo ir mes važiavom. Kam žabų pasirinkti ar 
šakalių, nors amžinatilsį tėvas, kaip tik privažiuoji tą vietą, sako, 
mes važiuojam per žmones. Sako, sūnau, sako, nu, bet arklys, kur tu jį 
išsuksi, palei medį irgi neišvažiuosi, nu, tai vat. Ir važiuodavom, va 
čia va dabar tas kelias užeina kur aukštas krantas. O čia gi aukščiau 
tai duodavo mums pasišakaliauti eiguliai. Nu, tai va, 
pasišakaliaudavom, 
tai ką gi, atvažiuodavom. Važiavom, kaipgi nevažiuosi, visi važiavo ir 
mes važiavom. O kur tu dėsies. 
 
22:38 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: O kur tu dėsies. 
 
Kl.: Ar nesijautėt nesmagiai, kad?.. 
 
Ats.: Nu, tai aišku. Nugi kaip tas sako, žinomas dalykas. Kas bebūtų, 
ar 
ten žydas, ar ten rusas, ar vokietis, visgi žmogus, anas irgi žmogus. 
Nu, kaip jūs galvojat, anas irgi žmogus. 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Nu, bet jeigu, man atrodo, jeigu tokie žmonės, kad jie nesijautė, 
kad jie ne medžius kapojo ir ne kokios, kaip sako, man ten pasakius, 
tai 
aš ir gyvuliui nepadarysiu dar. Man reikia kiaulę pjauti, tai aš žmogų 
prašau, aš pats nepjaunu. Gal yra žmonių, kad ten gal reikia taip, nu, 
aš nežinau čia. Čia jau klauskit daktarų, gal čia kokia tarmis yra ar 
kokia tai, ant to aš ne, ko ne tai ne. Bet va ką aš žinau, va jeigu dar 
kokių reikia istorinių dalykų, aš galiu padėti. Žinau, daug kur aš 
žinau, jeigu reikės, o čia kas buvo, tai... Matot, kai jūs atvažiavot 
pirmą kartą, sakėt, kad čia buvo civiliai. Ne, čia apylinkės žmonių nei 
vieno nebuvo iš rozo, nei vieno. Kareivių labai buvo daug iššaudyta va 
čia ant kalno. Va, prie Radiškio tilto buvo, buvo lavonų priguldyta 
kaip 
reikalas, va. O jie tiltą kai sudegino, čia vokiečiai kai juos užtvėrė, 
tai ten buvo baisus dalykas, va. O bet taip va iš mūsų apylinkės tai 
nei 
vienas žmogus nebuvo nušautas, Ne, ne. O kiti, apie tuos, apie šitą 
naciją žydų, tai čia reikia - savi žmonės, savi žmonės... 
 
Kl.: Sakykit, tamsta, noriu dar jūsų paklausti. Reiškia, vat kada jau 
jūs čia atbėgot, reiškia. Kai juos sušaudė, atbėgot, reiškia, radot, ar 
ne? 
 
Ats.: Atėjom, mes nebėgom, vaikai, tokie paaugliai. 
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Kl.: Ar buvo susirinkę daug žmonių? 
 
Ats.: Daug buvo. 
 
Kl.: Daug buvo? 
 
Ats.: Daug buvo. Toksai va Kaušas buvo, Lenavičienė buvo, va čia toks 
Pūrėnas, jie mirę dabar seniai irgi. Nu, kaip tai ne tiek įdomu, bet 
kaip tai žmogus galėjo. Dabar žmones į rieteles suvarė, supyškino, 
sušaudė, paliko ir nuėjo. Čia gi daug buvo žioplių. 
 
24:42 
 
Kl.: Būrys buvo, ar ne? 
 
Ats.: Aha, būrys. 
 
Kl.: O tarp tų žioplių vokiečių buvo kareivių, ar tik?.. 
 
Ats.: Ne, uniformuoto nei vieno nebuvo, ne. Jie dviračiais sėdo va čia 
tuo keliu ir išvažiavo. O kas jie ten žmonės, o perkūnas juos žino, kas 
jie per žmonės. 
 
Kl.: Ir tie, kurie sušaudė, irgi buvo nuvažiavę jau? 
 
Ats.: Ai, buvo nuvažiavę. 
 
Kl.: Ar buvo dar? 
 
Ats.: Aha, ne. 
 
Kl.: Nebuvo jau? 
 
Ats.: Ne, ne. Kad jie, matai, tos moterės ir tos dar neužbaigė šaudyti, 
paliko. Tai paskui ryte va tasai diedas, kur pasakė, sako, per naktį 
nedavė miegoti, rėkė, rėkė. O jie čia gal netoli kur gyvena, kad jie 
važiavo vėl miestan. Jie gal čia tuos žydus ir visą laiką šaudė, ogi 
velnias ten juos žino. Nu, tai tada prauda gi užsuko ir va čia dabaigė 
tą moterį, ir viskas, matai. Tai matai. 
 
Kl.: Gerai. Stop. 
 
Ats.: O čia va tai tikrai va toj va vietoj va, tikrai va toj vietoj. 
Jeigu čia va kasant, tai tikrai čia va. Nu, bet, matai, tiek metų, tai 
jau čia. Ba žinau, kad netoli posūkis ir va čia kalniukas ir čia 
kalniukas, o čia jau kaip išvažinėta buvo ir mes dar kartu kasėm, tai 
čia slėnelis toksai buvo, žinai. Dar ir žemės buvo jau nebe tiek ir 
nieko, tai čia toks slėnelis va buvo. 
 
26:10 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit vat, reiškia. Tai einam, einam. 
 
Ats.: Aha. 
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Kl.: Dabar sakykit vat, iš jūsų vat, iš jūsų pažįstamų apylinkės, kas 
tokie vat buvo tie baltaraiščiai, kurie jau tuos žydus kutavojo? 
 
Ats.: Ai, taigi va baltaraiščiai buvo toks Imbrasas, anas buvo iš 
Nuotekų, numiręs va. 
 
Kl.: Imbrasas. Kaip vardas Imbraso? 
 
Ats.: O perkūnas jį žino. Tėvukas sakydavo, kad negaliu va. Kur 
kutavodavo žydus, tai buvo patys aršiausi, tai buvo Kuzmickas, tas gi 
Šopis. 
 
Kl.: Kaip Kuzmicko vardas? 
 
Ats.: Nežinau. 
 
Kl.: Nežinot, o Šopio? 
 
Ats.: Šopio irgi nežinau. 
 
Kl.: Tai Kuzmickas, Šopis. 
 
Ats.: Ir šitas va, kur dabar prie Ukmergės tilto labai gražus namas 
buvo, kaip jisai gi va... Nugi ant kapų pastatyti jo gi sklepai 
išmūryti, Ukmergės važiuojant čia per gatvę, kaip, ne Jablonskas, 
Zabulėnas. 
 
Kl.: Zabulėnas? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Tai jisai vienas buvo, ar ten broliai buvo Zabulėnai? 
 
Ats.: Du. 
 
Kl.: Du? 
 
Ats.: Broliai. Nu, tai čia jie buvo jų tai buvo viršininkai. Jie ten, 
matai, juos, tuos visus bagočius, tai jie Antakalnio tam gi kalėjime 
kankino, o šituos, kur prastesnis, tai Užupy buvo getas padarytas. Žydų 
getas buvo padarytas, va. Nu, tai juos ten masiškai varė vabo (?) 
miškan 
ir tratino mirtinai jau. 
 
27:50 
 
Kl.: O tuos Užupio kalėjime, Antakalnio kalėjime, jo? Antakalnio 
kalėjime? Tai jūs matėt, kaip juos kankino? 
 
Ats.: Aš nemačiau, ba aš nevaikščiojau, bet su draugu tokiu buvom. Tai 
tas draugas senas, va Zinkevičius toksai, bet anas dabar Ukmergėj 
gyvena, bet irgi numiręs, va. Nu, tai mes kada buvom pas jį, tai tikrai 
kaip ant kiemo juos mušė, ten kankino, kūlė, tai tikrai matėm, va. O 
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paskui, nu, kad aš, matai, ne vietoj gyvenau. 
 
Kl.: Korė juos ant kiemo, jo? 
 
Ats.: Ant kiemo, (keiksmas), kaip juos ten kankino. 
 
Kl.: Tai kur ten juos kankino? 
 
Ats.: Kalėjimo teritorijoj. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Tai ką jūs matėt, papasakokit. 
 
Ats.: Nu, ką matėm? Nugi matėm, kaip juos daužė, kaip ten viską ir vis 
liepė, kur tavo auksas yra, ir viskas, nu. Žinai, jeigu reikalavo, tai 
ką čia ir bekalbėti. 
 
Kl.: Tai juos išvarė iš kalėjimo, reiškia, ar ne? 
 
Ats.: Ant kiemo, o paskui juos, aš nežinau, gal turbūt Lapuosna nuvarė, 
nuvežė ir sušaudė, o kurgi juos padėjo. Aišku, kad sušaudė, nu, o 
šituos, taigi tie, katrie jau buvo prasikėlę, taigi kolonom varė su 
šunim tie gi, nu, baltaraiščiai su šunim, cibiliakai tie, va. Kaip visi 
tie va aršūs tir, kur buvo, va. Nu, ir su šautuvais varė tenai Lapuosna 
ir tratino, ir viskas. 
 
29:20 
 
Kl.: O jūs pažinojot tuos žydus, kur mušė ant kalėjimo kiemo? 
 
Ats.: Ne. Ai, va Ezra vaistinę kur turėjo. Ezra vaistinę turėjo va čia 
kaip sodas, kur yra paminklas, ten anas kampe turėjo vaistinę, Ezra 
toksai. 
 
Kl.: Ezras. 
 
Ats.: Žydukas toksai buvo nedidelis, susirietęs, nu, tai tą pažinojau. 
 
Kl.: Tai jį mušė, ar ne? 
 
Ats.: Irgi. Nugi aukso ieškojo. 
 
Kl.: Kaip mušė? Su rankom, su lazdom, su kojom? 
 
Ats.: Tai kuom norėjo, tuom jie mušė. 
 
29:54 
 
Kl.: Kaip? 
 
Ats.: Kuom norėjo, taip jie mušė, pakol iškankino, pakol gavo aukso, 
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nu. 
Tai va. 
 
Kl.: Keliese mušė? 
 
Ats.: O perkūnas, ten jų buvo į dieną ir girtų, ir... O kad ant galo 
žmogus ir prieisi gi tai, kad ten arba pažiūrėsi, taigi, kad... Jeigu 
jisai savo, Paškevičius savo švogerį Traidelį, nu, tai turbūt priplėšė 
šitų gi pinigų, to aukso, kiek jam nereikia, tai nuvežė Pivonės miškan 
ir nušovė! Nu, tai, (keiksmas), tai kur ten, Dieve, mano. 
 
Kl.: O kaip jūs sakėt, kabino, korė juos? 
 
Ats.: Nu, kaip kabino? Kamavo, kad atiduotų auksą. 
 
Kl.: Ir pakorė visiškai negyvai? 
 
Ats.: Ne, kaip tau pakars. Va pakankina, paleidžia ir vėl. Atsigauna ir 
vėl, "kur auksas yra?" 
 
Kl.: Tai vandenį pylė ant jo, kad jisai atsigautų? 
 
Ats.: Tai kad dviese mes kai buvom labai gi, kaip sako, bachūrai. Tas 
Zinkevičiukas sako, žinai, Viktorai, sako. Žinai, bachūrams visur 
smalsu. Tai tas Zinkevičiukas sako, "žinai, Viktorai, bėgam, ba, sako, 
mums kaip įkrės bizūnais, tai, sako, mes neturėsime kur dėtis", va. 
Žinai, vaikai tai vaikai buvom. Ką gi, mes buvom po keturiolika, 
penkiolika metų, nu, tai kas gi. 
 
31:04 
 
Kl.: Tai ten kas, Zabulėnas mušė juos, ar ne? 
 
Ats.: Čia jie visi tie, aukštuomenė. Šopis, Zabulėnas, Kuzmickas, tas 
gi, ot kur Pabrandėj gyvena, kaip jisai Paškevičius, tai čia jau... Čia 
buvo jie, matai, kas buvo, milicijų viršininkai, kalėjimo viršininkai, 
jau jie buvo išrinkti, tai jie tuos brangiausius, svarbiausius žydus 
paėmė, kad jiems auksą sugaudytų, nu. Tai va. 
 
Kl.: Nu, o tie žydai išdavė savo auksą ar ne? 
 
Ats.: Ne, tai kalbos nėra. Nu, kaipgi tu neatiduosi, gyvybė svarbiau 
kaip auksas. Vieną tokį talžė, paskui nebežiūrėjau, pabėgau, tai tas 
sako, oi, ten papečky, oi, ten papečky, o gdie tam papečky, tai 
(keiksmas) znaiet. Nu, ką aš galiu pasakyti, va matai. Ko nežinau, tai 
negaliu sakyti, ba ten riebesnių žodžių, ai, ten jie. Taigi jūs 
pagalvokit, po šito viso kokius gi išsistatė rūmus, kiekgi jie pinigus. 
Ir va kaip tiktai sovietų sąjunga pradėjo rusą vyti, taigi visi 
Amerikon, Anglijon, Australijon visi pabėgo, o jeigu tu pinigų 
neturėsi, 
kaipgi tu pabėgsi. Taigi čia aukso turėjo, Dieve, Dieve, užsipylę, nu, 
tai ką tu. Ką gi čia kalbėti, nu, tai va. Nu, ir visi išbėgo, ir nei 
vieno neliko Lietuvoj. 
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32:21 
 
Kl.: O jie, kai tuos žydus mušė, jie uniformuoti buvo ar su..? 
 
Ats.: Ne, ne, civiliai. Nei vienas, kuris šaudė, nei vienas nebuvo 
uniformuotas. Nei vienas vokiečių drabužiais nebuvo užsidėjęs. Ir čia 
varė ne uniformuoti, civiliakai. Ir ten, kur iš kalėjimo žiūrėjom, tai, 
kur varė va iš Ukmergės kalėjimo, tai visi civiliai, va. Tie visi 
lietuviai garantuoti buvo. 
 
Kl.: Sakykit, noriu dabar paklausti vat, tą va turtą, kur jie žydų 
paėmė, ar jie pardavinėjo tą turtą? 
 
Ats.: Pardavinėjo. 
 
Kl.: Kur pardavinėjo? 
 
Ats.: Va, kur yra Vytauto gatvė, va čia mūras, Deveikio mūras buvo. Tai 
ten suvežė visą šitą turtą, nu, ir tokius va škarmalus, baldus, viską 
pardavinėjo, va. Va čia va Vytauto gatvė kur yra, dviejų aukštų mūras. 
va. Va čia tik nuvažiavus už serviso pats pirmas namas prie pat kelio. 
 
Kl.: Pirkėjų daug buvo? 
 
Ats.: Buvo daug. 
 
Kl.: Jūs matėt, kaip pirko? 
 
Ats.: Nu, kaip. O Fedia gyvena kitoj pusėj Bartkevičiaus name. Matai, 
jūs nežinot, bet... kitoj pusėj. Anas, matai, peilistas (?), žandaras 
buvo, anas vat lenkas buvo, sako, "biescia, biescia, ale kto vašie 
budiet bratj", va. Sako, "imkit, imkit, bet, sako, kas jūsų paims tą 
turtą", nu. Taip, taip pardavinėjo ryzus, tuos mesdavo į šoną ir va 
tiek 
ir tiek ir pirkti, o žmonių daug buvo, pirkėjų ir pirko. 
 
33:49 
 
Kl.: Tai kaina pastovi buvo ar ten targavojosi? 
 
Ats.: Ai, nu, iškeli, kiek, pasako, kiek kas duoda, tiek tas ir duoda. 
Nu, tai čia... Žiaurus dalykas, bet... 
 
Kl.: O jūsų pirko ką nors? 
 
Ats.: Ne. Tėvas mano... Toks užėjo Karvelis, anas irgi ten dalyvavo 
prie 
žydų, maišą prisidėjęs tų škarmalų nešėsi, nu, ir... O tėvukas mano 
dirbo sietus, nu, ir aš dabar dirbu, kaip tėvukas dirbo. "O, Tamošiau, 
tu su savo sietus dirbi (keiksmas), va parsineši drabužių, visko!" Tai 
??? ??? ??? kaip ištraukė iš kazlo, tai kaip davė gūbrin. O ten tokia 
balelė, kur buvo, stovėjo jūsų mašina, tai ton vieton, balon, nu, ir 
??? 
atvanojo kaip reikiant. Nuo tos dienos ir nebeatėjo, o jisai ten irgi 
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dalyvavo biškį. Nu, tai, bet irgi mirės jau, nu, matai, kad seni diedai 
va, kad jau išmirę. Nieko nepirkom, nei vieno gramo nepirkom, nieko. 
Mieste gyvenom, vienu žodžiu buvom visą laiką... Mes keturi broliai 
buvom ir visi amatininkai buvom vienu žodžiu. 
 
35:07 
 
Kl.: Kokio amato? 
 
Ats.: A, sietus dirbdavom, žinot, miltams sijoti. Paskui eidavom 
vasaros 
laike palei žmones statyti namus, klojimus. Vienu žodžiu va, nu, 
tokiais 
darbais užsiimdavom. Savo ūkio nedaug žemės turėjom, aštuonis su puse 
hektaro, nu, savo. Keturi broliai buvom, o, kaip sako, tėvas dar buvo 
labai stiprus. Nu, kaip tėvas buvo meistras, o mes pagalbiniai 
darbininkai. Nu, tai va. 
 
Kl.: Iš uždarbio gyvenot, reiškia? 
 
Ats.: Iš uždarbio, iš uždarbio. 
 
Kl.: Tokia brigada buvo? 
 
Ats.: Aha, aha. Iš uždarbio ir gyvenom visą laiką. 
 
Kl.: Stop. 
_ 
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