
Interview with Elena Seibokiene 
 
Ats.: Tai vandenį nešu, naščiai penki centai. Tai vienan, kitam, 
trečiam 
prinešu. 
 
Kl.: Reiškia, penki centai tai už du kibirus, ar ne? 
 
Ats.: Už du kibirus. 
 
Kl.: Už du kibirus. 
 
Ats.: Iš mokyklos šulinio reikdavo nešti. Kad pirmais šulinių nebuvo, 
dabar kiekvienas turi šilinį jau. 
 
Kl.: Aha. Tai, ponia, Vydiškiai aukštai yra, ar ne? 
 
Ats.: Nu, yra. Gi pas mus visai netoli randasi. 
 
Kl.: Tikrai? 
 
Ats.: Ir nieko. 
 
Kl.: Tai ponia, Elena, dabar vat, kaip aš sakiau, reiškia, mes visada 
prašom, kad jūs pasakykit savo vardą, pavardę, kelintais metais gimėt, 
kur gimėt ir biškį apie savo šeimą. 
 
Ats.: Vydiškiai. 
 
Kl.: Papasakokit. 
 
Ats.: Tai Ūselytė buvau, Elena, o dabar buvau Gricienė, vyras armijoj 
žuvo. Tada už Šeiboko apsivedžiau, bet šeimos neturėjau. Su pirmu vyru 
tiktai puse metų teteko gyventi, nu. Dvidešimt penki hektarai žemės, 
labai turtingas buvo ir geras. Kada jis žuvo, aš grįžau irgi į savo 
tėviškę. O ką aš ten veiksiu? 
 
1:33 
 
Kl.: O kelintais metais gimėt? 
 
Ats.: Dvidešimt pirmais, o aš penktais. Jisai nebegrįžo iš kariuomenės 
jau. 
 
Kl.: O jūsų tėviškė? 
 
Ats.: Mano Vydiškės. Kur sesuo gyvena, ten ir... 
 
Kl.: Ten ir gimėt, Vydiškėj? 
 
Ats.: Taip, ir gimusi. Mes čia šitą gryčelę ir nusipirkom. Čia va 
nupirkom vieną iš brolienės, o paskiau iš brolio nupirkom. 
 
Kl.: Nu, ir kaip gyvenot prieš karą, sakykit. Ką šeima veikė, ką tėvai 
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dirbo? 
 
Ats.: Nu ką, tėtė kada kumečiais buvo, paskui dar ??? dirbti. Mama va 
kam reikia eidavo, žydams ten ką reikia padirbti, eidavo. Nu, 
pasamdydavo žmonės. Ir macus tuos atnešdavo, mums macų, žinau, valgėm 
tokių, labai skanu, kaip traškučiai tokie. Nu, tai taip ir gyvenom. 
Teta 
išėjo į Panevėžį iš mūsų, jau suaugo jau teta. Ir likom... Brolis. 
Brolį leido vieną į mokytojus, antrą brolį ukmergiškį į batsiuvius, 
sesuo inspektore mokinosi, nu, o šitas jau išėjo tarnauti pas 
daržininką, brolis tas, kur žmona užmušė su savo kavalieriais. Nu, o aš 
prie namų, prie tėvų buvau. Į mokyklą ėjau keturių metų. 
 
Kl.: Ir dabar visą laiką Vydiškėse gyvenot, ar ne? 
 
Ats.: Tiktai kad aš pragyvenau tris metus Mikailiškiuose ten, kur vyras 
žuvo. Ir paskui vėl grįžau į Vydiškius ir čia susiradau, vėl 
apsivedžiau. Neturėjau nei šeimos, nei nieko. 
 
Kl.: O prieš karą? 
 
Ats.: O prieš karą čia aš buvau, tik pas dėdę buvau iš pirtelės paimta, 
tik tiek. Karas kaip ėjo, tai aš tenai buvau. Kada jis išbėgo užsienin, 
tai tada tėvai vėl mane pasiėmė. O ką aš ten darysiu viena. Nei man ten 
žemės, vaikui, nei nieko. Tai aš ir neieškojau, galėjau ten ieškoti, 
kompensaciją gauti ar ką. Ale velniai nematė su jo žeme ir su juo 
pačiu. 
 
Kl.: Ponia, Elena, dabar jūs papasakokit Vydiškėse ar daug žydų gyveno? 
 
Ats.: Daug. Kad aš, žinai, pagal namus, tai gal dar apskaičiuočiau, bet 
jų pavardžių nebeatsimenu visu. 
 
Kl.: Ką jie čia dirbo? 
 
Ats.: Jie prekybininkai tokie buvo geresni, parduotuves jie laikydavo 
bent keli. Jie parduotuves laikydavo. Jie gerai, gerai... Jie žemes 
turėjo, karves turėjo. 
 
4:03 
 
Kl.: Kaip su mūsų žmonėm jie sugyvendavo? 
 
Ats.: Gerai. Jie gi geri žmonės buvo, nu. Neturi pinigų, jis tau 
"pabargins" ir tau palauks, ir... Nu, tai va. Tai teliukus pjaudavo, 
pirkdavo, pjaudavo, va taip va jie. Jie tokie, nu, labai verslūs buvo 
jie. Jie geri žmonės buvo, labai geri. Aš visus atmenu, visus namus 
atmenu, kaip aš neatsiminsiu. Mokyklon eidavom va. Nu, vienam vandenio 
atnešdavau, kitam Dovydui vandenio atnešdavau, va. Eidavom su 
žydeliukais į mokyklą kartu, tik jie šeštadieniais knygų nenešdavosi, 
savo portfelio nenešdavo, sąsiuvinio, po pažasčiu iš mokyklos, nu, 
taip. 
Eidavom gi kartu. Ir vaikai tokie draugiški, ir tavęs nenuskriaus jie, 
ir... taip, va. Yra, kad biednas tai ir durnas, skaičiuoja, o jiems 
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vienodai rodė, tai va. 
 
Kl.: O kada jūs ten išvažiavot jau pas tą savo dėdę? 
 
Ats.: Nu, tada kada aš išvažiavau, kad aš, matai, dar buvau prie pirmos 
komunijos nepriėjusi. Tai va. O paskui, kaip jisai išbėgo, tai tada vėl 
pasimečiau ir man vėl... 
 
Kl.: Tai jūs išvažiavot pas jį dar prieš karą? 
 
Ats.: Taip, taip. Karas ėjo, tai aš tenai buvau. Žydus šaudė, aš tenai 
buvau. Žinau, kad gyvuliai nuo laukų nutrūko, koks buvo jų riksmas, 
žiaurus riksmas, žinok. Gyvulių negalima buvo atrasti, o, žinai, kaip 
vaikas, jie visi tupi ten toj zemliankoj toj įsikasę, žinai, bunkerį 
tą. 
Aš vaikštau sau keliu, vyyy lėktuvai, o man vienodai rodo vaikui ar jie 
čia važiuoja. "Eik tu greičiau į bunkerį, tave nušaus". Numojau ranka, 
einu į karves perrišti. Man vienodai rodė dar. 
 
6:18 
 
Kl.: Tai žydus šaudė kad, kuriuo metu? 
 
Ats.: Tenai aš buvau. 
 
Kl.: Kelintais metais čia žydus šaudė? 
 
Ats.: Žinai, kad ir neatsimenu. Tiek metų daug praslinko, jūs jau 
žinot, 
kad vienu kartu visus šaudė. Ir Ukmergėj, sakė, šaudė, ir tenai šaudė, 
kad... Jie vienu kartu lygiai, gal diena neatitinka, bet... vienu kartu 
juos visus saudaužė. 
 
Kl.: Ir kurioj vietoj ten juos šaudė? 
 
Ats.: Tai kad aš gi tai nebuvau. Brolienė, sako, praeidinėjo, bet 
bijojo 
galvos pasukti. Taigi nupils prisiriję! Čia, sakė, Duksenos miške 
kažkur 
iškasta buvo, Duksenos miške, tiktai šitą pasakojo, negaliu sakyti. Nu, 
o tenai tik - kad gal jie per toli. Kaip aš gyvenau Žaslių kaime, kad 
girdėjosi rėkimas baisus, baisus. Jeigu bėgo gyvuliai... Jeigu gyvuliai 
atitrūko nuo laukų, žinok, gyvuliams baisu net buvo jau. 
 
Kl.: Ir jūs girdėjot tą riksmą? 
 
Ats.: Nu, kaipgi tenai. 
 
Kl.: Jūs girdėjot? 
 
Ats.: Nu, kaipgi ten, nu. Taigi jo tai nebuvo namie, to dėdės, to. 
Dėdienė, kaip ir aš, o kai važiuoja namo, taigi sužvėrėjęs, baisu. Aš 
galvojau, kad arti, taigi toli šitaip, kur tasai Žaslių kaimas, Žaslių 
miestelis, Kirveliškių kaimas, taigi nepareisi namo vaikas būdamas. 
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7:50 
 
Kl.: Tai jūs Žasliuose gyvenot ar Kirvelišky? 
 
Ats.: Mes Kirvelišky, vienkiemy. Didelės pirkios buvo, sklypas žemės su 
namais, tvartas, pasistatė tvartą. Tėtė dar mano statė tvartą jam, nu. 
Buvo gryčia, nugi nieko ten, kambariukas ir virtuvytė, nieko ten to 
nebuvo labai. Nu, prastas namelis ir jau... Nu, paskui tvartą 
pasistatė, 
dvi karves laikė, kiaules dvi laikė, tai va taip gyveno ūkiškai. 
 
Kl.: Tai kodėl jūs taip toli nuo namų, nuo šeimynos. Jūsų tėviškė čia, 
o 
jisai ten. 
 
Ats.: Taigi tėtis čia... Tėviškės brolio, jie visi iš Vydiškių išeina. 
O 
jis kaip išėjo pasienio policijon ir ten persikėlė gyventi. O paskiau 
kada jisai buvo parubežinis (= pasienietis), sveikatos šešiasdešimt 
procentų nustojo, jis gavbo invalidumą šimtą aštuoniasdešimt litų, nu, 
tai va, jis jau pinigus. Šimtas aštuoniasdešimt litų buvo pirma 
pinigai. 
 
Kl.: Tai jisai kai žydus šaudė, tai jisai jau tokiam jau?.. 
 
Ats.: Vėl nuėjo, vėl nuėjo tenai dalyvauti. Labai jau didvyris buvo. 
 
9:00 
 
Kl.: Tai kodėl jis norėjo tenai eiti? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kodėl jis norėjo eiti prie žydų šaudymo? 
 
Ats.: O kas jį žino. Gal jį traukė, gal jam rūpėjo kraujo pagerti. Ką 
aš 
žinau, aš bijojau jo, žinok. 
 
Kl.: Kas jis per žmogus buvo? 
 
Ats.: Kaip tėtė pasakojo, šeimoj nieko - tarnavo pas žmones, viską, o 
paskiau jau, jau kaip prasikuto, tai tada jau buvo jau labai 
"protingas". Prasigyveno vienu žodžiu, tada jau kitaip, kitaip. 
 
Kl.: Nu, o nuo to žydų šaudymo jisai praturtėjo? 
 
Ats.: Tai ką jisai nuo manęs (?) turėjo bobos, ir boboms atiduodavo. 
Jis 
namo nieko nepartempdavo, man tiktai atnešė čemodaniuką, suknučių, 
žinai, va drabužių. 
 
Kl.: Parodykit ponia. Ar galit parodyti? 
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Ats.: Tai kad gi, žinai, per tiek metų suplyšo. 
 
Kl.: Taigi jūs rodėt praeitą kartą, kai buvom. 
 
Ats.: Eikit, ten visai ne tos. Ten buvo gražios šilkinės juodos, 
chalatų 
siuvinėtų, goferinė bliuskutė tokia graži, mėlyna suknutė labai graži, 
paskiau juoda labai graži, čia va gėlės taip išmušta, gražiai pasiūta. 
Taigi ten suplyšo jau. 
 
Kl.: O gal pasilikot kokią nors vieną? 
 
Ats.: Ne, ne. Aš kaip pakviečiau čia jus, paskui pamislijau, ką čionai 
rodau, kad visai ne tos, visai. Jos gi gražios suknutės buvo. Žiedą 
savo 
man buvo davęs, paskui nuo manęs pavogė draugė, va. Tiktai vieną atnešė 
su monograma žydelkytės žiedelį, iš to paties akutė, ir vieną žiedelį. 
 
10:44 
 
Kl.: Palaukit biškį, ponia. 
 
Ats.: Brolis trisdešimtų, sesuo dvidešimt trečių, kur Marijampolėj, o 
šitie trisdešimt septintų, kur čia atvažiavo su jumis. Šeši mes buvom. 
 
Kl.: Ponia, tai ką jūs dar vat atsimenat iš tų dienų, kai ten vat kur 
jūs gyvenot, va ten kai žydus šaudydavo. Atsimenat, kaip... 
 
Ats.: Taigi žemę dirbom. Dirbo darbus, buvo pasamdytas žmogus, jam 
užmokėdavom vienkartinį ir jis visus darbus dirbo. O moterų darbą mes 
pačios dirbom su dėdiene, čia mes. 
 
Kl.: Tai tas žydų šaudymas ten ilgai trūko? 
 
Ats.: Kiek ten trūko, šimtas žino. Rėkė tik tikrai ar dvi dienas, o 
daugiau nesigirdėjo rėkiančių. Žiaurus rėkimas. Pareinam mes į Žąslius, 
į bažnyčią su dėdiene tokia, jinai eidavo į bažnyčią, vesdavo mane. 
Taigi tie eina ir žvaigždės tokios geltonos ant nugaros užklijuotos. 
Sako dėdienė, nu, kad čia, sakom, nu, ką žinom kam čia jie užklijavo. 
Užeinam pas jį, kur jis butą turėjo Žasliuose, kad jis nei šnekėti 
nenori, pasiutęs toksai. O jis pasiėmė senesnę, kad jinai pinigų 
turėjo, 
tarnavusi visą gyvenimą. Jai papuošalų nereikėjo, ji tik pinigus krovė. 
Nu, tai va nusipirko ir žemę, ir... Jinai baltarusė buvo, bet jinai 
tokia tikinti. 
 
Kl.: Nu, tai vat tas, kaip to jūsų dėdės buvo vardas ir pavardė? 
 
Ats.: Ūselis Adomas. Aš Ūselytė, tėtė... o jis Ūselis buvo. 
 
Kl.: Adomas tas, jo? 
 
Ats.: Adomas. O kelintų gimimo, kad jis į kariuomenę ėjo, o aš gimiau. 
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Tai va. Tėvai sakydavo taip, juk aš nemenu. Reiškia, jis ėjo į armiją, 
o 
aš gimiau tais metais pačiais, tik metų kelių, nu kiek, gal nuo 
devyniolikos metų imdavo į kariuomenę, nuo dvidešimtų kažkaip seniau. 
Aš 
tai nežinau šito, nes neįdomu buvo man. Tai va. 
 
13:10 
 
Kl.: Jis su šautuvu vaikščiojo kai jau karas buvo? 
 
Ats.: Brauninką turėjo, brauninką turėjo. Jis tik medžioklinį šautuvą 
turėjo, o taip tai brauninką. 
 
Kl.: Tai per visą karo metą jisai tą brauninką nešiojo? 
 
Ats.: Jisai namuose turėdavo. 
 
Kl.: Ir prieš karą turėjo? 
 
Ats.: Taip. Aš kaip nuvažiavau, tai matydavau, kad turi. 
 
Kl.: Nu, o ten kai tuos žydus šaudė, jisai uniformuotas buvo, ar ne? 
 
Ats.: O kas jį matė? Jis atvažiuodavo civiliškai, o koks jis buvo, koks 
jį velnias matė tenai. Juk tai ėjo ten pas mergas, tai gal persirengė, 
ten turėjo jis tų... Su mergom, dėl dėdienės tos nei į galvą - jis ir 
išbėgo vienas, ją paliko sklepe, žinok. Jis vienas išbėgo, o paskui iš 
Australijos atsiuntė man nuotrauką. Dviejų aukštų namas jis ne, pro tą 
namą ne, bet jo lietuvė, antrą žmoną jis turėjo, jinai pamirė. Čia 
dėdienė ta buvo jau už jį dvidešimt metų vyresnė, tai pamirė jinai, tai 
va. Paliko jis ją, išmovė. 
 
Kl.: Nu, o kai karas prasidėjo, tai vis tiek, reiškia, jisai gyveno su 
jumis, reiškia, ar jau Žąsliuose gyveno tada? 
 
Ats.: Kai karas, aš tenai. Kai jis išbėgo, tai tada tėvai mane pasiėmė. 
Atvažiavo, pradėjo rinkti, ten buvo lieptas, keltas lūžęs, per tą 
keltis 
reikėjo. Atvažiavo, nu, ir su arkliu ir mane parsivežė. 
 
Kl.: Nu, jo. Bet jūs sakėt, kad jisai turėjo Žąsliuose butą, reiškia. 
 
Ats.: Turėjo Žasliuose, ir mergas turėjo. 
 
Kl.: Nu, jūs jį seniai pažinojot, vis tiek dėdė, viskas. 
 
Ats.: Kaip nepažinosiu. 
 
Kl.: Ar jisai vat per tą žydų šaudymą jisai pasikeitė, jį pakeitė 
žydai? 
 
Ats.: Aišku pasikeitė, aišku pasikeitė, kaip nepasikeis. Buvo jisai 
toksai, aš mačiau kaip šaudė jį. Su ūsiukais čia taip va, kaip tik buvo 
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ūsiukai, kaip aš neatsiminsiu. Atsimenu, turėjo radiją, ant ausų 
užsideda ir klauso su ausinėm. Tai va. 
 
15:29 
 
Kl.: Nu, tai jisai vis tiek, jisai turėjo būti labai žiaurus žmogus 
turbūt, ar ne? 
 
Ats.: Kad ne. 
 
Kl.: Ne? 
 
Ats.: Kad ne. Tai buvo visai geras. Tik kad jis namo pareina ir vėl 
greit išeina, atalakia namo ir vėl išeina. Nu, tai va. Tėtė gi tenai 
pas 
jį buvo, tvartą statė jam. 
 
Kl.: Nu, sakykit, ar jisai vat ką nors pasakojo apie tą patį šaudymą, 
kaip tas vyko? 
 
Ats.: Tai ką jisai? Tik pasakė tada, kaip atlėkęs namo, aš keturis 
šimtus nušoviau, man vienos kulkos užteks. Tik tiek aš iš jo girdėjau, 
tai va. Ir vienas pasakė, reiškia, "oi, Ūseli, Ūseli, ką mes tau 
padarėm, už ką tu mums darai" - "tai jam pirmą kulką leidau". Tai va 
šitaip, tik du žodžius aš iš jo girdėjau taip jau. Jis, jam kažkas 
įstrigo jau tie žodžiai, bet kad aš jauna buvau, bet vis viena 
prisimenu 
tokį žodį. O dėdienė tai ką gi, tai ji tylėjo, o vdruk nupils atėjęs, 
tylėjo. Nueinam abidvi bažnyčion, tai užeinu, kad jis neturi jokios 
bendros kalbos. Nu, tai ten pasiėmė ramiai sau mane, atvažiavo, 
pasiėmė, 
o paliko dėdę, gyvenk sau kaip išmanai. 
 
17:01 
 
Kl.: Tai kodėl pasiėmė jus tėvai? 
 
Ats.: Tai ką aš tenai darysiu. Jis tai dėdė, o ji svetima jau mums. 
Taip. 
 
Kl.: Nu, o jisai nebandė paaiškinti, kodėl vat reikia žydus šaudyti? 
Nu, 
kodėl jisai tą daro? Vis tiek, nu, tai... 
 
Ats.: Nu, tai ką jam sakysi. Nugi aš neišmaniau dar paklausti. 
 
Kl.: Jisai pats neaiškino, kodėl? 
 
Ats.: Ne, ne. Ką čia vaikui aiškins, tik kas įstrigo, iš jo burnos, tik 
tiek. O taip tai va, jis niekad. Atvažiuoja, tik pereina, pereina, 
apsisuka, apsisuka ir vėl, ir vėl išvažiuoja. 
 
Kl.: Išgėręs būdavo? 
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Ats.: Ne, namie nematydavau. Gal kiek ir paėmęs, bet ar ten vaikas 
supras ten gi, nu. 
 
Kl.: O jūs ten kažkaip pasakojot, kad jisai namuose šaudė į lubas. ar 
ne? 
 
Ats.: Nu, tai šaudė. Tai juk tiktai kažkaip baisu, žinok, vaikui. Aš 
tik 
laukiau, kad tėvai greičiau atvažiuotų ir mane paimtų. Aš bijojau. 
 
Kl.: Tai čia per žydų šaudymą buvo ar?.. 
 
Ats.: Taip, taip. Atlėkdavo, taip. Jis susidėjo su tokiais draugais dar 
kad... Nu, gal ir nebėra gyvo, nu. Atvažiuodavo vienas pas jį ten, 
atvažiuodavo kartais, kalbasi, jie ten ką kalbasi gi aš neklausysiu. O 
dar tam vaikui neleis klausyti. Pasakys, eik sau kur laukan, žaisk ar 
panašiai. Buvo geras visai kaip ne... nesužvėrėjęs. O kam ten jam 
reikėjo eiti? Šimtą aštuoniasdešimt litų gaudavai šitos va, kaip 
nustojo 
sveikatos, šešiasdešimt procentų ir valio. Draugai sau, kaip nenorėsi, 
neįtrauks, jeigu norėjo, tai įtraukė. 
 
19:07 
 
Kl.: Nu, ponia, dabar sakykit vat. Kaip karas prasidėjo jau kai 
vokiečiai užėjo, reiškia, tai pirmom karo dienom, tai ten, žinot, 
ėjo... 
 
Ats.: Taigi aš jau buvau vedus tada Mikailiškių kaime, kaip ėjo karas. 
 
Kl.: Ir kai žydus šaudė jūs buvot vedus? 
 
Ats.: Ne, tada pas jį buvau. 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: O paskiau atvažiavau, taigi aš neturėjau aštuoniolika metų ir 
apsivedžiau. Ai, galvoju, kas mane ims biedną, tiek Vydiškėj daug šitų 
kelmų. 
 
Kl.: Ai, tai jūs per karą ištekėjot, ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Tai vat pati karo pradžia, reiškia. 
 
Ats.: Vokiečiai jau pas mus, virtuvė vokiečių stovėjo. Tokia tarmė, ka 
ka kalba, ka ka, man baisu paliko, o aš kaime, kaime buvau, o jau 
motina 
ir... išbėgę jau ir duktė. Ten vienkiemis ar kažkas toliau tupėjo tenai 
išsikasę būnkerius, tai aš tada jau... Ateina mama, ana pradeda su 
vokiečiais juokauti, o vokiečiai ją veja, pavaryti norėjo, išsivežti 
kartu. Nu, tai ir aš tada išėjau, man baisu paliko. O paskui išsikėlė 
jie, toliau kėlėsi. 
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Kl.: Tai čia pati karo pradžia buvo, kai vokiečiai tiktai atėjo? 
 
Ats.: Nu, tai va. Aš gi yada jau buvau Mikailiškių kaime. Virtuvė pas 
mus gi stovėjo jų. Mano vyras gi tai slapstėsi jau. 
 
Kl.: Tai kelintais metais jūs ištekėjot? 
 
Ats.: Tai mes dabar... Mes tik daug, aš, matai... 
 
Kl.: Jūs dvidešimt penktų metų? 
 
Ats.: Dvidešimt penktų metų. Aš gi dar tada aštuoniolika metų, nu, tai 
va. 
 
Kl.: Keturiasdešimt antrais, ar ne? Nu, o karas prasidėjo 
keturiasdešimt 
pirmais. 
 
Ats.: Nu, tai va. 
 
Kl.: Nu, tai jūs dar, pati karo pradžia, jūs dar buvot netekėjus. 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Tai jūs ten tada gyvenot. 
 
Ats.: O paskui vokiečiai buvo. 
 
Kl.: Nu, vokiečiai buvo. 
 
Ats.: Toliau vokiečiai. 
 
Kl.: Aš noriu dabar jūsų paklausti. Reiškia, pati karo pradžia, 
reiškia, 
tiktai vokiečiai... Ar jūs žinojot, kad karas bus, ar jums netikėtai 
buvo? 
 
Ats.: Nu, kaip žinosi, nieko nežinosi. Tik išeina vokietis, būdavo, ten 
virtuvė stovi, jų ten daug lankosi. Šešiolikta divizija irgi, nu ką, 
Mikailiškiuose jau jie tenai. 
 
Kl.: Tai čia jau kai rusai atgal ėjo ar rusai vokiečius varė? 
 
Ats.: Irgi šešiolikta divizija ėjo tenai jau. 
 
Kl.: Nu, ėjo. 
 
Ats.: Manevravo tenai. 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Ėjo visokios tenai jų, tenai mokymasis. 
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21:32 
 
Kl.: O kai karo pradžia, kaip vokiečiai užpuolė vat Lietuvą iškarto, 
rusus, reiškia, kai išvijo, ar ne? Ar vat jūsų tas dėdė ar jisai 
dalyvavo, ar jisai buvo vat koks sukilėlis? 
 
Ats.: Nieko. Iš sykio namuose tupėjo ir... Jisai sveikatos kaip 
nustojo, 
mokėjo, vyrai darbą dirbdavo, du vyrai ateidavo jauni, o moterų darbą 
mes dirbdavom. Nu, o paskiau, matai, va kaip išėjo. 
 
Kl.: Tai kaip jisai pradėjo tuos žydus šaudyti, reiškia, jį paėmė 
kažkas? 
 
Ats.: Tai jisai pats nuėjo Žasliuosna, pats nuėjo. 
 
Kl.: Ar nueidamas jis sakė, kad jau jisai eis šaudyti žydų? 
 
Ats.: Nieko nesakė. Ėjo jis su moterim, pareina jau. Nu, tai mes nuėjom 
į bažnyčią, sužinojom, kad jis turi butą, bet jis vienas sėdėdavo tam 
bute, tų panų nemačiau aš. Nemačiau aš, vienas sėdėdavo. 
 
Kl.: Ai, kaip prasidėjo žydų šaudymas, tai jisai tada, reiškia, nutarė 
savo butą parduoti. 
 
Ats.: Nutarė. 
 
Kl.: Tai jisai žydo bute gyveno. 
 
Ats.: O kas jį žino, kokiam jis ten bute, vaikui ten galvoj. Ne galvoj 
vaikui. 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit ponia, Elena, kaip jūs galvojat, reiškia, vat 
per 
tą žydų šaudymą jisai praturtėjo, prabagotėjo jisai? 
 
Ats.: Nieko jisai mums net nedavė. Aš sakau, tik vieną čimodaniuką 
nedidelį atnešė, va tokį va. 
 
Kl.: Kas buvo tam čimodane? 
 
Ats.: Nu, taigi suknytė, chalatas labai gražus, dvi suknytės, 
bliuskutė. 
Nu, o žiedą tai asmeniškai jis man davė su monograma. 
 
Kl.: Žiedą davė? 
 
Ats.: Aha. Jis man asmeniškai ir savo žiedą atidavė auksinį. "Ūselis 
Adomas", tai man pavogė draugė tą žiedą. Jos dvi seserys pasidarė po 
žieduką. Va koks dėdė buvo. 
 
Kl.: Jisai jums tą žiedą kai davė, tai paaiškino, iš ku tas žiedas? 
 
Ats.: Tai apie tą nieko nesakė, va, sako, "aš tau duodu dovanų". Jis 
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man 
nieko nesakė, nu, tai va. Jis man nieko nesakė. 
 
23:23 
 
Kl.: Kad nuo žydelkos, nesakė? 
 
Ats.: Ne. Tiktai pasakė, va čia studentė atnešė jums pasipuošti, nuo 
studentės. Ir kaip jis iš studentės tos pamėmė, gi nesakė nieko. 
 
Kl.: Gal tas žiedas nežydiškas buvo? 
 
Ats.: Kaipgi ne, iš kur jis daugiau ėmė jį. Iš kur jis ėmė daugiau. 
Savo 
kad grynai atidavė, tai tikrai, ir jo monograma buvo. Platus žiedas, 
akis tokia plati, nu, tai žinau, "Ūselis Adomas" buvo išmušta 
munograma. 
O ten kažkokios raidės, J buvo ir dar kažkokia, susuktos dvi raidės. 
 
Kl.: Nu, o paskui jūs sakėt, jis atsiuntė iš Australijos, jau į 
Australiją išbėgęs buvo. 
 
Ats.: Jis man buvo, kai Australijoj buvo, tai dar mano vyras buvo 
kariuomenėj, va šitas Šeibokas, tai jis man dar siuntinį atsiuntė iš 
Australijos. Atsiuntė jis man taip, medžiagos, batukus sūnui, man, ant 
suknios medžiagos, labai plytinė graži, sūnui pilką tokią atsiuntė. Ir 
parašė laiške taip - jis laiškus man atsiųsdavo dar. Ir parašė taip: 
"dabar kol jo nėra namuose, tau sunku, tai padedu, o paskiau jau žinok, 
kaip gyventi ir gyvenk kaip žinai". 
 
Kl.: Nu, bet jis gerai gyveno ten, Australijoj? 
 
Ats.: Nu, taigi namas dviejų aukštų ir žmona prie namo stovi lietuvė, 
apsivedė. Tai va. Dar turiu ir nuotrauką kažkur jo. 
 
Kl.: Tai kažin ar jisai uždirbo dabar ten Australijoj tuos pinigus ar 
čia buvo iš tų sušaudytų žydų turtų? 
 
Ats.: O kas žino, jis niekada nieko namo neatnešdavo. 
 
Kl.: Kaip jums atrodo? 
 
Ats.: Kad jis nieko namo neatnešdavo. O kitas gi temptų ar ten skudurus 
kokius, jis nieko, nieko. Vien tik tokį čemodaniuką parsinešė, nieko 
netempdavo. 
 
Kl.: Nu, o paskui vat, ponia, kai pasibaigė tas žydų šaudymas, taip? Ar 
jisai pasiliko Žasliuose, ar jisai sugrįžo į namus? 
 
Ats.: Jis išbėgo. 
 
Kl.: Tai išbėgo kai karas baigėsi, jo? Žiūrėkit, karas baigėsi 
keturiasdešimt kada, ketvirtais, ar ne? 
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Ats.: Ketvirtais kažkaip. 
 
Kl.: Tai jisai jau į Kirveliškes nebegrįžo paskui? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: O tai kaip ta dėdienė gyveno? 
 
Ats.: Nu, tai ir gyveno. Aš išvažiavau, mane tėvai pasiėmė, kaip ana 
ten 
gyveno. Nu, turėjo tos žemės gal, žmonės gal padėdavo kiek galėdavo, o 
paskui jau gavau žinią ten jau, lyg žinią gavom, kad pamirė. Tai niekas 
mes ir nevažiavom laidoti. Šitiek kelio, kuom gi nuvažiuosi, mašinos 
savo nėra. Tėtė tai su arkliu mane atsivežė, nu, o jis mane parsivežė 
su 
autobuvu, jis savo mašinos juk neturėjo irgi. Anksčiau nebuvo tų 
mašinų, 
ne dabar kaip, dabar taigi mašinos, mašinos. Nebuvo. Tai jis jau, 
skaitosi, jau pirko žemės aštuonis hektarus, dirbama žemė, gera, nu, 
tai 
jai, reiškia, jau gerai gyveno. 
 
26:31 
 
Kl.: Čia prieš karą pirko tą žemę? 
 
Ats.: Taip, taip. Jis kaip išėjo ant pensijos, tai tada pirko žemę. 
Nebedirbo jau, sanitaru buvo Jurbarke, nes su kojom kažkas jam ten 
buvo. 
Nu, tai va. Aš gaudavau iš Australijos laiškus, iš jo. 
 
Kl.: Tai jeigu jisai paskui pas dėdienę nebegrįžo į tą ūkį, tai kur 
jisai buvo paskui jau po žydų šaudymo? 
 
Ats.: Tai ten ir pamirė. 
 
Kl.: Kur, kur? Australijoj? 
 
Ats.: Australijoj. Paskiau persikėlė, galvojo, ieškoti pradėjo, kad jis 
į kitą vietą persikėlė už vandenio kokio tai. Aš žinau per laiškus 
tiktai. Kad dabar mano antrašas pasikeitė, kitoks jau, jis persikėlė, 
gi 
ieškoti pradėjo, žinai, tokių jau. Nu, tai va. 
 
Kl.: Tai ir pavardę pakeitė turbūt, ar ne? 
 
Ats.: Sako, kad pakeitė, bet aš jau laiško negavau pakeistos pavardės 
iš 
jojo. Sakė, kad pakeitė, kalbėjo, kad pakeitė. Taigi dar yra tėtės, 
dabar jau miręs, tėtės sesuo dar gyva, tėtės brolis gyvena, kitas 
brolis 
gyvena, nu, dar gi gyvena. O dabar jau visi jau išmirę, nėra jau. 
 
Kl.: Nu, dabar tamsta, aš noriu jūsų paklausti, reiškia, vat jau kai 
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praėjo tas žydų šaudymas, jisai pas dėdienę nebegrįžo, ar ne? 
 
Ats.: Ne, ne, jis negrįžo. 
 
Kl.: Bet jisai dar Lietuvoj gyveno? 
 
Ats.: Lietuvoj. Dar ateidavo ir pareidavo, ateidavo ir išeidavo, 
ateidavo ir išeidavo. 
 
Kl.: O kur jis gyveno? 
 
Ats.: Žasliuose, iš ten ir išbėgo, nes jo ieškodavo. 
 
Kl.: Kas ieškodavo? 
 
Ats.: Nežinau, kokie ateidavo, klausdavo manęs. Mane vieną rasdavo, 
dėdienė irgi išeidavo iš namų, kur, sakau, nežinau kur jis yra. 
 
Kl.: Tai ginkluoti būdavo? 
 
Ats.: Jisai ne, jisai tik brauninką turėjo. 
 
Kl.: Ne, ne, o va tie, kur ateidavo? 
 
Ats.: Kur ateidavo, nu, tai taip. 
 
Kl.: Ginkluoti būdavo? 
 
Ats.: Nu. O jis į rugius išbėgdavo, pasislėpdavo, sakau, "nežinau", 
negi 
aš sakysiu. Nu, paskui jis ir išėjo, ir išvažiavo, bėgo. Visi bėgo ir 
jis kartu. Daug čionai kas bėgo, daug kas ir gyvena. Dar yra kad ir 
gyvena dar, bet mažai jau, kur jau, amžius koksai. 
 
29:00 
 
Kl.: Ponia, o dabar jūs dar papasakokit vat apie Vidiškių žydelius. 
Reiškia, jūs pasakojot, tas Borokas, kur sakėt, kur tuos dantis turėjo? 
 
Ats.: Kur dantis traukė. 
 
Kl.: Apie tą papasakokit. 
 
Ats.: Taigi aš tik pažinojau, kad matydavau, jis turėjo parduotuvę. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Tai, būdavo, nueinam į parduotuvę, žinai, va prasižios, taigi 
visi, visi auksiniai dantys. 
 
Kl.: Kaip jo buvo pavardė? 
 
Ats.: Borokas, Borokas, ar tai toks vardas, kad, matai, tokios ten 
Šimkas, ten Dovydas, va tokių pavardžių. Tai Joselis va, tik Kyvelis va 
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tokios pavardės, kiek atsimenu. 
 
Kl.: Tai turėjo daug auksinių dantų žmogus? 
 
Ats.: Nu, daug. Jie visi turėjo, žydai auksinius dantis, jie pasipuošę 
buvo. 
 
Kl.: Tai kas ten paskui sakė, kaip jūs sakėt? 
 
Ats.: Ogi Linkevičius toksai, nebėra jau seniai, išbėgęs buvo, pamirė, 
nėra jau jo. Ir jis buvo išbėgęs, jie visi išnešė muilą. 
 
Kl.: Linkevičius, jo? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Tai ką jis pasakojo? 
 
Ats.: Sako, ... ranką perkando ir negyja, va, sako, ranką perkando. 
 
Kl.: Kas toksai? 
 
Ats.: Nugi žydas jam ranką perkando. 
 
Kl.: Kuris? 
 
Ats.: Nugi tas Borokas. 
 
Kl.: Perkando ranką? 
 
Ats.: Aha. Nu, o kas ten gi matė, ar čia pasakojo ar teisybė, ar 
neteisybė, bet kad nesveikas buvo, aš girdėjau. Aš tarnavau tenai. 
 
Kl.: Tai kada tas buvo, kas jam perkando ranką? 
 
Ats.: Nu, tai gal antrais, keturiasdešimt antrais. Nu, taigi tada kaip, 
nu, kaip pylė. Žinai, ir jį nupylė ir pakavojau aš jį čia už Vidiškių. 
Jį nupylė anksčiau. 
 
Kl.: Anksčiau nupylė jį? 
 
Ats.: Taip, taip. Čia buvo žydų kapas, žydų kapas. Ten tvorytė, žinau, 
užtverta va čia laukuose, dabar jau vaikai gal išdraskė, bet buvo 
užtverta geležine tvoryte tas kapas jojo. 
 
Kl.: Tai kada jis perkando jam tą ranką, jau kai šovė jį? 
 
Ats.: Nu, tai taip. Gal dar gyvas buvo, kad norėjo išplėšti, paskiau 
nupylė. Aš tik tiek mažai girdėjau. 
 
Kl.: Papasakokit, ponia, ką jūs... 
 
Ats.: Tai aš tik mažai girdėjau iš jo, tik sako, kad ranka jam negyja, 
tik tiek užgirdau. O kodėl... Taip ir pasakė, ..., sako, va perkando, 
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ranka negyja. Aš iš kitų paskiau sužinojau, kad jisai dantis jam traukė 
ir perkando, bet jis nekartojo, žinok, jis nesakė. Tik pasakė, va, 
sako... Vienas čia sėdi, jie giminės tiktai čia. Tai va berniukas buvo 
su... likęs (?) draugas. Jis nepasakos vaikui nieko... Bet, būdavo, aš 
išeinu, ateinu, žinau, kaip tai nauji, taigi darbo... Dvi karvės buvo, 
arklys labai gražus, kiaulė. 
 
32:15 
 
Kl.: Tai keli jie ten buvo prie to šaudymo? 
 
Ats.: Kad niekas nesakė. 
 
Kl.: Uselis buvo, jo? 
 
Ats.: Nesakė, nesakė. Vydiškių tai aš nežinau kas, nes aš čia 
negyvenau. 
Aš iš Vydiškių iš viso nieko nežinau, aš tik žinau tenai, kaip gyvenau, 
tai va, per tą šaudymą. 
 
32:35 
_ 
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