
Interview with Jonas Uzdonas 
 
 
Kl.: Drąsūs buvot, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai mes tada ne;abai klausėm. 
 
Kl.: Drąsūs buvot, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai mus tada nugrūdo Brenskan, ??? ???. 
 
Kl.: Kur geriau buvo ar Brenske, ar Maskvoj? 
 
Ats.: Brenske geriau. 
 
Kl.: Brenske, jo? 
 
Ats.: Jėzus, taigi tenai mes dvidešimt šeši seržantai buvom. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Mes krepšinį žaidėm. 
 
Kl.: Aha, jo. Nu, pone, Jonai, tai jūs dabar pasakykit, reiškia, vat 
jūsų vardą, pavardę, gimimo metus, kur... 
 
Ats.: Aš, Jonas Uzdonas, sūnus Jono, dvidešimt penktų gimimo. Gimiau 
Anykščiuose ir mirsiu Anykščiuose irgi. Taip, kad nebėra kur daugiau 
važiuoti. 
 
KL.: Ką jūsų šeima veikė? Kaip vat jūsų šeima gyveno prieš karą? 
 
Ats.: Nu, šeima, tai šeima dabar... Tėvas mano gi mūšyje buvo prie 
vokiečių, buvo išvežę irgi Vokietijon, paskui pabėgo, tai slapstėsi. 
Nu, 
palei kaimus, palei pažįstamus vaikščiojo, už dyką dirbo ir gyveno taip 
vat. Nu, o mama tai, būdavo, paspekuliuoja bulkom kaip kada, iš kur. 
Nu, 
sesuo dirbo paskiau šitam, jau čia prie rusų dirbo, jau sesuo. Nu, tai 
vat ir išlaikė kitas dvi seseris, o brolis tai buvo, brolis visą laiką 
tarnavo čia pas, Eglekalny pas Pavilioką tokį. Paskiau šitam, Magyloj 
pas savo... Nu, irgi buvo baltaraištis. 
 
Kl.: Kaip pavardė? 
 
Ats.: Magyla. 
 
Kl.: Magyla. 
 
Ats.: Ot, vardo nebeatsimenu, atrodo, kad ar ne Jonas. Aha, Magyla. 
 
Kl.: Tai kur jisai gyvena? 
 
Ats.: Magyloj čia už, nu, jį, kaip čia jums pasakyti, čia jį Smailu 
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vadina. Nu, ponas, anas buvo čia direktorius trisdešimt keturis metus, 
direktoriavo čia trisdešimt keturis metus. 
 
Kl.: O tas Magyla po karo, kur jisai pasiliko? 
 
Ats.: Ne, jie jį sutvarkė. 
 
Kl.: Kas? 
 
Ats.: Nu, kas? tarybinė valdžia. 
 
Kl.: Ai. 
 
Ats.: Nebegrįžo iš kalėjimo. 
 
Kl.: Tas kanibalas, tai sakėt, tai Bronius Janickas? 
 
Ats.: Bronius, Bronius. 
 
Kl.: Bronius Janickas. 
 
Ats.: Bronius. 
 
Kl.: Galim? Ai, aha, tvarkoj. Nu, va tai dabar, o jūs kada pradėjot 
dirbti? Ką jūs dirbot, kur jūs dirbot prieš karą? 
 
Ats: Prieš karą taigi tuoj duonos kepykloj, nuo devyniu metų. Du metus 
čia atganiau irgi Smailoj pas Semašką tokį Balį, du metus atganiau, 
paskiau kaip... Mano tėvas gi žydiškai labai gerai kalbėjo. 
 
3:17 
 
Kl.: O jūs mokat žydiškai? 
 
Ats.: Mokėjau, bet vat... 
 
Kl.: Nu, pasakykit ką nors. 
 
Ats.: Tai kad dabar neatsimenu. Čia šitą atsimenu, kaip dainuodavom, 
būdavo, su žydeliais. Vat teisingai ar neteisingai (kalba žydišką 
dainelę), teisingai ar ne? 
 
Kl.: Nežinau. 
 
Ats.: Aš irgi nežinau. 
 
Kl.: Man atrodo, kad teisingai vis tiktai. 
 
Ats.: Aš nežinau visai vis tiek. 
 
Kl.: O melodijos neprisimenat? 
 
Ats.: Ne. Nu, tie, taigi kariška šita daina gi, šita rusiška daina gi 
grynai. 
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KL.: Ai. 
 
Ats.: Kaipgi, ot užmiršau aš. Apie Staliną čia gi dainuodavo gi visi, 
rėkdavo. Užmirštu melodiją šitą. 
 
Kl.: Tai žydai mėgdavo tas staliniškas dainas? 
 
Ats.: Ne, tai čia kaip seniai susirinkdavom, būdavo, proferansą, šitą 
ramsą lošdavom, būdavo, paupy, nu, ir dainuodavom visi. Aš, būdavo, 
daugiausia su žydeliukais. Vat kaip išeinam su Leiba šita va Meisika, 
kaip rytą aš dar nedirbu iki antros valandos paupyn, kortom žaidžiam. 
Nu, tai ten daugiausia prisirenka, kortas atsineša, nu, tai ramsą 
lošdavom. 
 
Kl.: Tai jūs dirbot kepykloj? 
 
Ats.: Kepykloj dirbau. 
 
Kl.: O kas kepyklos šeimininkas buvo? 
 
Ats.: Zilberis Meičikas, Zilberis, va čia. Teko Anykščiuose būti? 
 
Kl.: Nu, teko taip pavaikščioti. 
 
Ats.: Va kaip kino teatras ir Taupama, tai prieš pat taupamą kitoj 
pusėj 
buvo šita kepykla jo, žydelio, mūrelis buvo raudonom plytom. 
 
5:11 
 
Kl.: Zilberis, jo? 
 
Ats.: Zilberis. 
 
Kl.: Tai bagotas buvo jisai? 
 
Ats.: Ne. Nu, anas, matai, ne vienas kepyklą turėjo, va dar bendruomenė 
gi buvo, šitie su vailokais dar verpė. Va mano tėvas kaip karšykloj 
dirbo mechaniku, o mama karšėja, nu, tai, būdavo, šitie kaip karšė, 
sukaršė - taigi kiek būna, visi anie bendrai būva. Tai, būdavo, už tat 
ir mes geriau gyvenom. Jeigu, būdavo, žiemą dirba tėvas, o vasarą ne, 
tai mes gerai jau gyvenom ir pavalgyti sočiai turim. Už tai, kad tėvas 
žiemą dirba, gerai uždirbdavo. Gi tėvas gaudavo penkis litus, mama 
keturis litus, o vasarą jeigu nedirba, tai tada eina pas ūkininkus, 
pjauna gi. Nu, javus pjauna, tai tėvas gaudavo centnerį gi anas, o mama 
pūdų, gi šitą du pūdus, va trisdešimt du kilogramai. Nu, tada jau mes 
turime ir duonos sočiai, dar paršus išsipenim kada, o jeigu tik vasarą 
nedirba, žiemą nėra, ir chana. 
 
Kl.: Tai jūs su žydais gerai sugyvendavot? 
 
Ats.: Mes gerai sugyvendavom, labai gerai sugyvendavom, labai gerai. 
Tėvas, ypač tėvas tai, ypač tėvas. Nu, tas tėvas tai, mat, anas jau 
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kaip 
tarp žydelių užaugęs, visą laiką. Tėvas pirty buvo pas Leiboką tokį, 
nu, 
tai tenai gi ir užaugo nuo pusantrų metų gi, kada ten be motinos. Tai 
tėvas ten ir užaugo, kaip žydelis visą laiką. 
 
Kl.: Nu, o būdavo, kad lietuviai užpuldavo žydus ten, ten langus 
daužydavo? 
 
Ats.: Kad ne, ne. Aš šito tai nežinau. 
 
Kl.: Nebuvo Anykščiuoase. 
 
Ats.: Pagromo tokio nebuvo jau Anykščiuose, ne. Tik paskutiniu laiku, 
paskutiniu laiku tai tėvas mano sakė, kad čia, sako, ne prieš gerą, kad 
jau žydus pradėjo labai varyti. Nu, tai čia, matyt, kas, žvalgyba, kas 
gi daugiau. Prieš vat, prieš pat karą tai pradėjo tokią propagandą 
varyti, kad jau ten, matai. Aš, matai, kaip sakau, man nei galvoj 
dideli, bet kada sulygino tėvus... Paskui toks Kazlovas Petras, paskui 
Myška Kazlovas, paskui pabėgo anas Rusijon, nu, tai, būdavo, sueidavo, 
tai aš, būdavo, girdžiu, kaip anie kalba. Tai sako, čia ne prieš gerą, 
jeigu žydų tiek varo, tai, reiškia, bus pagromas koks. Kaip tik taip ir 
buvo jau. 
 
Kl.: Tai kur varė tą propagandą? Laikraščiuose ar kur? 
 
Ats.: Nu, tai žmonės varė propagandą. Laikraščiai ne, laikraščių 
nebuvo, 
žmonės varė šitą propagandą. Tai anie man ir sakė, anie kaip kalbėdavo, 
kad, sako, čia ne prieš gerą. Kaip tik taip ir buvo, jo. Nu, ir paskiau 
staigiai, tik jie paspėjo įžygiuoti, bratka tu mano, čia baltaraiščiai 
be perkūno privisę. Be perkūno priviso šitų baltaraiščių. Nu, ir tie 
jau 
žydai negalėjo gi išeiti per paradines duris, tik per kitas duris 
galėjo 
laukan. 
 
8:37 
 
Kl.: Čia jie kai savo namuose dar gyveno? 
 
Ats.: Nu, tai savo namuose gi. Juk užrašyta ant jų durų buvo judė, nu. 
 
Kl.: Su kuo buvo užrašyta? 
 
Ats.: Nu, su baltom, baltais dažais užrašyta. Nu, ten ir baltais, ir 
rudais, žiūrint, kokie šitie. Eina su kibiru ir dažo ant durų paradinių 
šitų, jau nebeįeisi. 
 
Kl.: Tai kas čia rašydavo? 
 
Ats.: Nu, kas. Vokiečiai gi nerašė, kas gi, vokiečiai rašys? Nesąmonė. 
Lietuvis rašė, kas gi užrašė, vokietis eis ir rašys? Nesąmonė. Ir 
nešaudė vokiečiai, aš va nemačiau nei vieno vokiečio, kaip vesdavo 
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žydus 
šaudyti, nu. Čia atvažiuodavo vokiečiai, žinai, kada? Arbeitsamtas juk 
atvažiuoja, iš arbeitsamto, nu, ir šitie pagal darbo jėgą kur Utenoj 
buvo. Tie jeigu atvažiuoja, tai žmonės sužino iš gatvės, kas nesužino, 
tai tenais mus pagauna. Sueinam, matai, kapcon visi, nu, pavakaroti. 
Nu, 
ir užplūdo baltaraiščiai. Nu, tai kai kurius ir paleido, kai kurie... 
Vat yra Gudanauskis, jis vat dabar neseniai mirė, nu, neseniai Mečį, 
tai 
jo motina pas Karaziją gi dirba daug metų. Nu, tai nuėjo pas Bronių, 
šitą Karaziją, seserį paleido, pasakė ir paleido iš... jau, o manęs 
jau... Čia tėvas slapstėsi, manęs nebepaleido, ir aš vienas jaunas 
papuoliau tiktai tarp visų. Dauguma buvo, nu, čia Katinas toks, Šližys, 
nu, ir daugiausia rusai buvo Lietuvos, vietiniai rusai. Nu, ir 
biedniokai visi, ubagija, va kaip vadina. 
 
10:33 
 
Kl.: Tai jūs vakarojot tenai, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai mes jauni buvom susirinkę, ten mergiočių gi nelietė. O 
mus 
kelis paėmė, tai Dagioką tokį, mane, Bereznioką, juos paleido, o manęs 
jau su šitais seniais nepaleido. Tai ir, matyt, aš blaivus toks buvau 
ir 
dar neužauga, o kiti visi seniai. Arbeitsamtas ateina, atvažiuoja iš 
Utenos, ten va mes kaip kalėjime sėdėjom, nu, išrenka tokius vyrus 
bajavus, žinai, ir po keturiasdešimt metų tokius, jaunesnius ir 
Vokietijon ant darbų, o mus laikė ir laikė. Paskui mus iš išgrūdo ten, 
žinai, kad neduosiu, negaliu ir meluoti ir nežinau kokia ten vieta. Ten 
gelžkelis buvo pravestas naujas viena linija ir ilgas barakas buvo iš 
lentų tiktai sukaltas. Kada mes įvažiavom tenai su arkliais, tai mes 
išsikrovėm šitan barakan, o paskiau tenai veždavo šitas plokštes 
tokias, 
nu, ne naravu, negaliu pasakyti. Nu, bent gal pusantro metro ilgumo ir 
kokie penkiasdešimt, daugiau, gal septyniasdešimt centimetrų platumo, 
kad, būdavo, vežiman dėdavom po tris, į roges, rogės tada buvo, žiema. 
Į 
roges kraudavom po tris tiktai. Nu, ir kaip priveždavom, tai kad tie 
šitą... Nežinom, kas ir buvo Utenoj, kad, matyt, šito jiems dar, 
būdavo, 
kad ir vokiečių buvo Utenoj, kur ir estai, perkūnai, kad būdavo, irgi 
tokia kalba jų, ne, ne vokiška. 
 
Kl.: Nu, o čia vat sakykit, vat Anykščiuose vat karo metu irgi, 
reiškia, 
sakėt, vat varė žydus šaudyti, ar ne? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Tai, nu, reiškia, vokiečiai nevarė, nevarė. O buvo kokie nors vat 
lietuviai, kurie būtų iš Kauno atvažiavę kokie nors ar visi vietiniai 
varė? Kas tuos žydus varė? 
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Ats.: Kad aš šitų tai nežinau, kad būtų jie atvažiavę iš kur, nežinau 
šito. Ir niekas nepasakys, kas tokie, visi savi buvo tie. Čia gi jie, 
visi žinom šitą dalyką. Iš karto va, kuriuos už sinagogos buvo suvarę, 
tai juos supyškino visus jau, o bagotesnius, dar mano mokytoją šitą 
Zilberį, kaip sakiau, tai buvo čia va suvaryti šitam, nu, tam 
Pašilelyje 
- vadindavo čia. Nu, čia žydų daugiausiai buvo, prie pat Šventosios 
vasarnamiai buvo pastatyti. Čia miškely buvo suvaryti. 
 
Kl.: Tiesiog į mišką buvo suvaryti? 
 
Ats.: Miške suvaryti čia, ir anie buvo čia kokią savaitę, jeigu ne 
daugiau dar. 
 
Kl.: Tai kaip jie ten gyveno tam miške? 
 
Ats.: Nu, taip ir gyveno, kas ten žino. Kaip būdavo, kaip konclagery, 
koks gi jų gyvenimas, aiškus. 
 
13:40 
 
Kl.: Tai ten ir vaikai buvo, ar ne? 
 
Ats.: Visi irgi su šeimom. O paskiau kai juos atrinko, kur bagotesni, 
tai vežė Utenon, o kur juos tada padėjo, tai perkūnas žino, kur 
bagotesni. Taigi va dar buvo, kad šeimas paėmę buvo, šeimas buvo paėmę 
bagotas ir sunaikino, pasiėmė šeimas šitas. Čia visi žydai žino šitą 
dalyką. Čia toks Leščius, Skrebūnas, taigi paėmė bagotas šeimas, paėmė. 
 
Kl.: Tai tiesiog, reiškia, paėmė visą šeimyną, ar ne? 
 
Ats.: Visas šeimynas ir visą turtą ir sunaikino juos patys, nu. 
 
Kl.: O tai kaip juos naikino? 
 
Ats.: Nu, kaip? Sušaudė, nužudė ir baigta. Kaip juos naikino, o velnias 
žino. Dujų kamerų ten nebuvo, neturėjo. Sušaudydavo ir baigta, nu, ir 
kas gi. O kas gi ėmė? - baltaraiščiai ir ėmė, kas gi ėmė. 
 
Kl.: Sakykit, ar sušaudė toj pačioj vietoj, kur ir seni Anykščių žydai 
sušaudyti, ar kitoj vietoj kur nors? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Vat tas šeimynas kur paėmė. 
 
Ats.: Nu, tai sušaudė savo lauke, ūky kur nors, nu. Kas gi... Kur gi 
anuos šaudys vienoj vietoj. Gi visus bagotus surinko ir sunaikino. 
 
Kl.: Tai juos iš miškelio, reiškia, išsivarydavo, reiškia... 
 
Ats.: Taip, nu, savo apylinkėje kur. Čia gi daug jų kaulų kur randa va. 
O kiek vat kaulų randa, kaip va, pavyzdžiui, vienkiemius va šitus 
statydavo, nu, kaimas, jau kolūkiai kaip atsirado. Kiek, būdavo, ir 
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kaimo žmogus rasdavo, ateina gi ten kaimai tenai, lietuvis taigi 
neužkas 
kieme savo lavono, nu. Čia tiktai va tokiais sumetimais, kad ten 
nusikaltimą atras, kad juk kur nors randa tenai ekskavatorius kasdamas 
žmonių kaulus, va. Čia jau kalbų nėra. 
 
Kl.: Tai dabar sakykit, prasidėjo karas, vokiečiai užėjo, ar ne? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Nu, tai iš pradžių dar žydai savo namuose gyveno, kai ten rašė ant 
jų langų, durų? 
 
Ats.: Savo, savo namuose, tik jie kur nors išeiti negalėjo, o kai 
kuriuos tai sinagogon sugrūdo. O kiti visi savuose namuose gyveno. 
 
Kl.: Kiek laiko jie pagyveno savo namuose dar? 
 
Ats.: Nu, o čia šito nepasakysiu, čia nepasakysiu. Kad aš kaip mano 
mamą 
iš kepyklos išvarė jau, tai, žinot, kad jau jų nebebuvo. Jau jų 
nebebuvo, jų šito šeimininko namuose. 
 
16:30 
 
Kl.: Jau žydų namai tušti stovėjo. 
 
Ats.: Tai jau jų tušti stovėjo, jau nebebuvo. Dar kad, aš atsimenu, kad 
už pora savaičių gal ir mane jau išlaikė ir prasidėjo šitie šaudymai. 
Kad aš atsimenu, nuėjau šitan, dar padėti pjauti šitų rugių, taigi aš 
sakau, aš žinau, kad... Taigi mano giminaitis vokiečių leitenantas gi 
buvo, prie Smetonos kariūvis buvo, o paskui prie vokiečių gi uniformą 
užsivilko vat vokišką. Nu, ir mano tėvas... Matai, kada pradėjo žydus 
varyti gi, tėvas gi pažįsta kaip nuluptus, nu, tai tuoj tėvas ???, 
"nesislapstyk, nesislapstyk", tuoj sakau jam irgi šaudei ???, visus 
???. 
Ot, brudas koks. Kaip anas atsėdėjo kalėjime, dabar mirė, tai čia jis 
atvažiavęs buvo pas mane, tai sako, "jūs mane fašistu, kaip?", tai 
sakau, "tu fašistas ir esi". 
 
Kl.: Tas Paulius? 
 
Ats.: Pauliui šitam, ir nebeatvažiuodavo nigdi. 
 
Kl.: Tai jisai irgi dalyvavo prie to varymo? 
 
Ats.: Ne, ne, anas nedalyvavo. Anas, nežinau net. Žinot, nežinau, kur 
anas Kaune ar Vilniuj, kur tarnavo, tai nežinau, bet tik ne 
Anykščiuose, 
man atrodo, čia ne. Aš atostogų buvau atvažiavęs. 
 
Kl.: O jūs, reiškia, pjovė ten lauke? 
 
Ats.: Rugius tėvas pjovė su močia, aš nešiojau gubas šitas. Žinai, kaip 
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gubas stato gi šitas, suriši su šiaudais, paskui statai gi. Ne taip, 
kaip dabar iškulia kombainas, viską, tada gi, matai, taip gi nebuvo. 
 
Kl.: Ir ką jūs pamatėt? 
 
Ats.: Nu, tai kad matom, kad varo gi žydus. O čia gi jų va kaip 
vidurinė 
mokykla, taigi Biliūno kaip paminklas, taigi apačioj gi ir žydus šaudė. 
Pačioj apačioj, Tvyriškių (?) giria vadiname. 
 
Kl.: Kai juos varė, ar juos saugojo stipriai apsauga? 
 
Ats.: Nu, tai kaipgi čia juos nesaugojo. Ne, vat šitą... Tėvas ir 
kalbėjo, sako, "teliukai, o ne žmonės". (Keiksmas). Atsimenu tada, kai 
varė, tai, palauk... Blažys, atrodo, kad Blažys tevežė kulkosvaidį 
vežime, maksimką apdengtą... Tai aš nežinau, ar tėvas mano sakė, kad 
kulkosvaidį vežė vežime, maksimą geležinį. O tėvas... Toks Beineris, 
paskiau Kalendra, Gabiokas toks, Jasičiokas, Samuliokas, aš atsimenu 
juos visus, kaip puolė. Bet ir jie, nelabai kas, Jasičiokas nusišovė, 
Samuliokas nusišovė patys. Prisigėrę, vienu žodžiu. Taip kad tada 
atėjo, 
atsimenat, kaip sakiau, "kaip teliokai", sakė. 
 
Kl.: Prisigėrė. 
 
Ats.: Mirti ar gyventi, ar taip, ar taip. 
 
Kl.: Tai juos jau varė ten į tą šaudymo vietą? 
 
Ats.: Šaudymo, taip, šaudymo. Taigi girdėjom gi riksmas, klyksmas 
baisiausias, nu, girdėjom gi. Močia gi tenai... Metėm pjauti ir parėjom 
namo visi, o tada matysim. Už kelių dienų ir... Tie už pakarpos. 
 
Kl.: O dėl ko? 
 
Ats.: Nu, tėvas, matyt, čia žydų patromas buvo, jį taip ir vadino, žydų 
patronas. Nu, ir jį sumušė dėl ko? Jie gal būtų ir nemušę, ale galvojo, 
kad anas taip žydiškai kalba gerai, tai anie galvojo, kad anas ir 
skaityti, ir rašyti moka. Nu, tai atnešė jis kortas raštiškas jam 
parodyti, nu, tai ten už dyką parašė, kad jį nepagauna, kad 
susirašinėjo. Tai atnešė skaityti, tas nemoka, tai paėmė antausin - 
tuoj 
užgazuoja, o daboklėj tai jį smarkiai sumušė. Kad aš ten kai nuėjau, 
tai 
kaip parodė jį, tai... Nu, ir kas, kad parodė, kad už trijų dienų 
Vokietijon tuoj, ir tada Galiūną tokį, ???, Pešliką, nu, ir rusus kelis 
čionai, juos tuoj. 
 
21:11 
 
Kl.: Tai ką jiems padarė? 
 
Ats.: Išvežė gi, į darbus išvežė. Nu, tėvas nebeatsimena kur, kada anas 
prie rubežiaus kur tai pabėgo. Kad negreitai atėjo namo dar, kaip 
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išvežė 
jį, va. 
 
Kl.: Pone, Jonai, o kas tie buvo, kur atnešė tas korteles, kurie ten 
mušė paskui jį? 
 
Ats.: Nu, baltaraiščiai, kas gi, nu, baltaraiščiai tie atnešdavo (?). 
Šitas, kas svarbiausia, Ridikas, taigi kartu dirbom, svolačius! Tik aš 
padėdavau, būdavo... Nu sekmadienį va kaip važiuojam jau jų... Nu, 
targavojom ten Balninkuose, pavyzdžiui, ar Kurkliuose kur veža, 
arkliais 
veždavo gi baronkas targavoti, anuos zvaščikais vadindavo tada. Nu, 
tai, 
būdavo, "Jonuk, padėk sekmadienį", sakau, "gerai, padėsiu jau". Taigi 
anas gi atėjęs tėvą sudaužė. Girtas atėjo. Samuliokas, Gabiokas, 
Beinorius, Jasičiokas. 
 
Kl.: Su tom kortelėm, reiškia. 
 
Ats.: Ne, parašas padaryta ir parašyta, o kas ten parašyta, tai 
perkūnas 
žino. Tai padėjo mušti. Nu, tai tada pradėjo mušti, tai matai. Ot, mano 
šita sesuo mokėjo žydiškai, ne taip jau smarkiai, bet mokėjo. Bet žinau 
pas tokį, šitą Šlenienę gyveno ant buto - žydeliai, biedni anie buvo, o 
Butkė, būdavo, draugauja su mano Julija, seserimi, abidvi. Nu, tai jos 
ten daug metų draugauja, paskui, matai, mano išvažiavo gi... Rusai kaip 
užėjo, į komercijos moklą Panevėžin ir tuo metu vokiečiai užklupo ir 
(keikiasi) viskas nuėjo. 
 
Kl.: Dabar sakykit, vat aš dar noriu paklausti, kaip jūs matėt vat tuos 
varomus žmones? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Tai ten tą Maksimą vedė, ten tų baltaraiščių varančių nebuvo daug. 
 
Ats.: Ne, daug nebuvo ten, bet ten žydų daug buvo, daug buvo. 
 
23:22 
 
Kl.: Tai ar čia visus per tą vieną varymą ir sušaudė, ar kelis kartus? 
 
Ats.: Oi, kelis kartus, ką jūs kalbat! Vat aš negaliu tik pasakyti, vat 
neseniai numirė Nemickis Antanas, vat anas tai papasakotų jums viską, 
ba 
anas, būdavo, eina duobės kasti, duobes kasdavo. Eidavo duobių kasti 
Antanas Nemickis, paskui kiti Nemickiai buvo, ten vienas iš jų pabėgo 
kur tai Australijon ar kur, perkūnas žino. Taigi visi šitie bandiūgos 
visi gi Amerikoj, Australijoj, Amerikoj, Vokietijoj gi šitoj 
federalinėj. Visi gi kas nepaspėjo, o kas nepaspėjo, tai bandon išėjo, 
o 
dabar partizanai juk. Nu, tai va. 
 
Kl.: Kas čia tokie partizanai dabar vat yra, kur jau... 
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Ats.:Nu, kas gi jau, taigi banditai, kad jau partizanai. 
 
Kl.: Tai žinau, žinau, aš žinau tuos, aš žinau. Nu, bet vat kokios 
pavardės vat tų? 
 
Ats.: Dabar išėjo partizanais, baltaraiščiais, jie paskui išbėgo, išėjo 
į bandą, o paskui organizavo ir daugiau. O kas gi čia padarė, Amerikos 
balsas, Amerikos balsas gi viską darė. Nuo pirmo iki penkiolikto 
vadavo, 
o nuo penkliolikto iki pirmo, "neikit rusų kariuomenėn, išvaduosime, va 
Amerika pradės karą prieš rusus". 
 
Kl.: Tai kas čia iš tokių vat žydų žudikų buvo partizanuose? Kas tokie 
buvo? 
 
Ats.: Kalendra, tai, žinai, kad jį ne per seniausiai nupylė, gal kokį 
aštuoniasdešimt ar pirmais ar aštuoniasdešimt antrais. Tai anas, anas 
gi 
bandoj nebuvo, anas vienas vaikščiojo, vaikščiojo ir plėšikavo. 
 
Kl.: Jisai ir žydus šaudė? 
 
Ats.: Visus žydus ir dar kaip, nu. Taigi jo žmona va neseniai numirė, 
žmona. Taigi žmona gi gavo aštuonis tūkstančius rublių kaip nukentėjus, 
buvo ištremta, išvežta, nu, ir butą gavo. Vat prašau, taip kad... 
 
Kl.: Nu, paskui ten šitas dar buvo, kur jūs sakėt, kompensaciją gavo? 
 
Ats.: Kanibala? 
 
Kl.: Kanibala. 
 
Ats.: Janickis, nu, kanibalu vadindavo jį. 
 
Kl.: O kodėl kanibalu vadindavo? 
 
Ats.: Nu, žudikas buvo, kanibalas buvo žudikas. 
 
Kl.: Kanibalas tai žmogėdra yra. 
 
Ats.: Žmogėdra, nu, tai ir tas žmogėdra buvo, koks skirtumas. Draskė gi 
žydų kiemus, buvo, išprievartaudavo anas, Gabiokas, Jasičiokas. Nu, 
taigi visi žino šitą. Jau anas gi viską čia tvarkė, tai už tat ir 
praminė, kad jis žmogėdra, kaip kitaip galima pavadinti, jeigu ne 
žmogėdra. Toks žmogus. 
 
Kl.: Ką jie dar, papasakokit. 
 
Ats.: Nu, ką jie darė, ką, aš tai nemačiau, ką jie darė. Vienas kito 
nežudė gi, nu, ką jie darė, taigi plėšė, drąskė ir žudė. Nu, tai ką 
daugiau darė, nu. Jie ten paskiau baliavodavo, būdavo. Taigi aš jums 
sakiau, kaip aš buvau nuėjęs į Kabiką šitą, kur susirinkdavo anie visi 
gi, savo darbininką pašaukti, taigi mane nustūmė nuo laiptų girti. 
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27:00 
 
Kl.: Sakykit, kaip tas buvo. Mes čia su daug žmonių susitinkam, žinot, 
tai biškį jūs papasakokit. 
 
Ats.: Nu, kaip buvo. Anie, būdavo, susirenka - toks Kabikas buvo, 
samagonu targavodavo prie vokiečių, nu, laisvai nieko nebijodamas. Nu, 
tai vat po šito šaudymo visi susirinkdavo pas jį, nu, visi pas Kabiką. 
 
Kl.: O kaip jūs ten pakliuvot? 
 
Ats.: Aš pakliuvau, taigi sakau, aš ėjau darbininko savo kelti darban 
jau, ba jam dirbti reikėjo, keturios valandos jau buvo. Anas girtas 
mane 
stūmė nuo laiptų, va taip ir žinau viską. Ir, būdavo, ir draugai 
sužinodavo, ir prie mūsų čia ateina pagėrę, prie kepyklos. Kepyklos 
langai gi visą laiką atidaryti vasarą. Tai anie, būdavo, taigi 
išsikalba 
visi savo šitas tragedijas. 
 
Kl.: Papasakokit, ką jūs girdėjot, ką jie... 
 
Ats.: Nu, ką papasakosi, nu, kur ten papasakosi, kad čia nėra interesno 
nieko. Nu, ką, tai tas tą išprievartavo, tai tas tą, kitas ten buvo, 
nu, 
va toks ir dalykas, kur anie buvo. Anie visi gi nuvilkti buvo, anuos 
visus gi nuvilkdavo nuogus, nuogais. Taigi va šitie, kurie duobes 
kasdavo, taigi visus šitus pigesnius rūbus. Brangiausius rūbus tai visi 
pasiėmė iš karto, šitie aršiausi. Iš šitų bagotų visų tai brangiausius 
rūbus tai pasiėmė aršiausi šitie va. Tai, būdavo, kaip anie jau išėjo 
apsivilkę, būdavo, ir paskiau bažnyčion eidavo su šitais rūbais. 
 
Kl.: Su žydų drabužiais? 
 
Ats.: Nu, Taigi va, nu, aš nežinau kaip pas dzūkus tenais, tai pas mus 
tai putra vadindavo. Putra - lygtai gelumbės medžiaga, gelumbinė 
medžiaga, būdavo jau žieminis paltas ir čia baltas kailis būdavo, tai 
brangūs gi būdavo. Nu, tai kas, anie visi ir nešiojo, šitie. 
 
Kl.: Nu, tai gerai. Ateidavo, jeigu jie ateidavo į bažnyčią su tais 
drabužiais... 
 
Ats.: Nu, tai kas. 
 
Kl.: Tai ką turėjo kunigas sakyti? 
 
Ats.: Kunigas sakydavo, kad taip nuo Dievo, suprantat. Dėl to mano 
motina pradėjo neiti bažnyčion. 
 
Kl.: Dėl ko? 
 
Ats.: O dėl to, pasakė, kaip anas pasakė, kad taip nuo Dievo. Ir 
pamatė, 
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kad šitie baltaraiščiai visi eina tenai, visi žudikai, juos laimina ir 
nuo to karto ir karto... Mes ir palaidojom motiną be kunigo, be kunigo, 
ir aš netikiu. Aš netikintis. 
 
29:55 
 
Kl.: Tai tie visi žudikai ateidavo į bažnyčią ir eidavo prie 
išpažinties? 
 
Ats.: Nu, tai kaipgi, ir juos laimindavo. Nu, tai už ką kunigai 
sėdėdavo, už ką anie sėdėdavo, nu. 
 
Kl.: Tai gal jie gerai mokėjo kunigui? 
 
Ats.: Už ką, kas, kaip mokėjo. Jie aidavo ir viskas, kas, kunigas 
neišvarė, nu, bendrauja. Kunigai gi niekad nedraudė jiems. Taigi aš 
sakau, kad pamokslą sakydavo, kad jums nuo Dievo ir viskas. O 
išpažinties jie - nesąmonė! 
 
Kl.: Niekada kunigas nepasakė, kad čia blogai, kad jūs žudot žydus? 
 
Ats.: Nežinau, mažu kitas ir pasakydavo, bet negirdėjau aš pats ir va 
kad motina girdėtų, tai... 
 
Kl.: O kas čia buvo kunigas Anykščiuose? 
 
Ats.: O perkūnas žino, kad aš užmiršau. Aš nelabai jų žinau, aš tik 
žinau Norvilą ir Šateiką, bet anas tuo laiku nebebuvo jau turbūt. Tas 
Šateika metė kunigystę, paskiau prie rusų anas buvo šitam komunalinio, 
įmonės komunalinės direktorius ar kas Vilniuj ar būtų komunalinio 
direktorius, O kunigystę metė anas. 
 
Kl.: O tai kuris čia kunigas taip pasakė, kad čia nuo Dievo? 
 
Ats.: Nu, čia vat... 
 
Kl.: Šateika? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Ne Šateika, ne? 
 
Ats.: Ne, vat aš užmirštu pavardę. Labai aršus buvo, labai lakstydavo 
vis per nuovadą šitą civiliškais rūbais. Vat užmirštu pavardę, 
perkūnas. 
Pėkšta, ne Pėkšta, kaip anas, ot, velnias, negaliu pasakyti, bet kad... 
Nebeatsimenu. Čia gi anas buvo ne vienas, trys buvo, klebonas, nu, kaip 
kanauninku vadindavo dar jį, kitas prastas kunigas. 
 
Kl.: Tai kuris aršesnis buvo čia, kanauninkas ar tas? 
 
Ats.: Kanauninkas, kanauninkas. 
 
Kl.: Aršiausias pats. 
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Ats.: Aha, aršiausias tas labai jau vaikščiojo, su akiniais toks buvo. 
 
Kl.: Nu, va dar vat jūs pradėjot pasakoti. Ot, mums čia į istoriją 
svarbu įrašyti, vat kaip tos žudynės vykdavo. Niekas nematė, bet vat ką 
tie žudikai pasakodavo, kad prievartaudavo žydelkas, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai ką anie pasakodavo, pasakydavo kaip kad būna. Tas taip 
padarė, tas taip padarė, nu, tai vat toks ir pasakojimas, koks gi čia. 
Taigi patys gi čia jų... Kad kur toli eiti nereikia, kad gi, 
suprantat... Dabar iš kur gi va šitie išprievartavimai, nužudymai? Kita 
nesiduoda, būdavo, draskydavosi gi, vienoj vietoj nupila ir veža su 
vežimu. Nu, čia gi visi žinom šitą. 
 
33:10 
 
Kl.: O tai būdavo, kad ir jau nušautą veždavo? 
 
Ats.: Nu, tai kaipgi, tai būdavo. Va gi sakau, gi šitas Raigė va 
gaspadorius, kaip aš ėjau kelti... 
 
Kl.: Va prieš šitą Srolkę tokią pertrauką padarom. 
 
Ats.: Aha. 
 
2 kasetė 
 
Kl.: Vat, reiškia, kunigas ateidavo, reiškia, į žudymo vietą? 
 
Ats.: Va čia nepasakysiu. 
 
Kl.: Palaukit. Tai dabar biškį tamsta papasakokit apie tuos duobių 
kasikus, reiškia, vat. Ar jie kokios naudos turėjo iš to, kad jie kasė 
duobes? 
 
Ats.: Nu, taigi ryzai ten. Nu, vogė ryzus, rūbus ten. Nuvogė, taigi 
sakau, nuvilko nuogai visus, sakydavo, kad... Va gi vienas iš duobės 
pabėgęs buvo. 
 
Kl.: Žydas? 
 
Ats.: Aha. Vat užmirštu aš jo pavardę. Dabar vat toks Matiukas gyvena 
jo 
name, čia Šaltinio gatvėj gyvena, va čia. Nu, ale, matai, pabėgo anas 
ir 
tuoj pat jį ir vėl suėmė. Tai tas, matyt, pamišęs jau buvo, išprotėjęs, 
nu. Tai parbėgo namo ir iš karto jį suėmė vėl. Kaipgi jo pavardė, 
užmirštu, kad jį kur velniai. 
 
Kl.: Nu, tiek to. Nu, o tas Matiukas buvo prie šaudymo? 
 
Ats.: Ne, jis gi frantavikas buvo, ir paskui... 
 
Kl.: Tai jis paskui jau gavo tą žydų naudą? 
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Ats.: Aha. Nu, tai paskui čia su šitais žydų namais čia patys anie ir 
reguliavo. Čia šitas gi, nu, užmirštu, atvažiavo iš Rusijos sužeistas, 
sako, šešioliktoj divizijoj tarnavo, tai anas čia parceliavo. Nu, čia 
anas parceliavo su valdžia, su valdžios žinia, nu, parduoda kaip 
giminių 
namus šitus. Jau taip ir buvo. Taip tokia spekuliacija buvo, kad čia 
niekam į naudą nėjo šitie turtai namų. 
 
Kl.: Nu, kai rusai sugrįžo, reiškia... 
 
Ats.: Rusai kaip sugrįžo ir pardavinėti pradėjo, reiškia. 
 
Kl.: Kad tie namai priklauso, reiškia, giminėms. 
 
Ats.: Giminėms, afa. Nu, ir vat, ir pradėjo pardavinėti šitus. 
 
Kl.: O ten ta giminystė teisinga ar neteisinga, tai... 
 
Ats.: Nu, žinia, čia pinigai svarbiausia teisingi buvo, nu. Pinigai 
dabar daro viską visur ir visada darys, kapitalas yra kapitalas, tai va 
taip. 
 
Kl.: Nu, pone, Jonai, reiškia, jūs prisiminkit vat ką dar vat pasakojo 
šitie jau, reiškia, kitus kartus va tie, kur šaudė, ką pasakojo. Kaip 
prievartaudavo pasakojo, ar ne? 
 
Ats.: Nu, ką ten velnio prisiminsi, ką čia anie pasakojo. 
 
Kl.: O kaip vaikus žudė, pasakodavo? 
 
Ats.: Kaip vaikus... Vaikus žudė visi kartu su visais, nu. Mesdavo 
duobėn ir gatava. Baisu, aš, man tai šiurpas per nugarą eina, ojoj, 
ojoj. Aš sakau, vieną kartą... Kurgi - pirmą kartą kaip šaudė, tai mes 
tada visi... Tėvas tada, atsimenu, kad tėvo nebuvo, mes vieni buvom. 
Tėvas buvo gal išėjęs pas Kazlovą, pas draugus savo, kad mes vieni. 
Toks 
tykus vakaras buvo, nu, tiesiog varė anuos, kad, nu, kaip vat iki namo 
rėkimas girdėti, girdėjosi, ojoj, klaiku buvo, klaiku. Močia verkti 
pradėjo, mes visi suėjom vidun, daug buvo, baisu, baisu. Ir dar pyksta, 
kad lietuvis į skudurus, gi kas darė, kas darė, nu. Kas, vokietis 
atėjęs 
mane vežė, kad žinojo, kas aš toks, kad mane paleido, nu. Tas pats ir 
rusas atėjęs nežinojo, kas, lietuvis viską darė, vieni kitus skundė 
ir... Tiktai, matai, šitie prie fašizmo bagotesni buvo visi, tik jų 
dabar niekas nemini, nemini. Atsieit, kad jie nusikaltimo nepadarė, 
nieko - o kaip nepadarė, kas darė! 
 
Kl.: Sakykit, kaip juos šaudydavo tie va, ar jie šaudydavo su 
šauduvais, 
ar su tuo maksimu, kur jūs buvot matęs? 
 
Ats.: Velniai žino, tratėjimas ir tratėjimas, o kas, kaip ten šaudo, 
tai 
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kas gi, reikia matyti. Gi griežia muzika, vieną kartai matai, o čia gi 
juk girdisi, kad tratėjimas ir rėkimas, o daigiau gi nieko nesigirdėjo. 
Oi, baisu buvo. 
 
Kl.: O sakykit va tie, tie baltaraiščiai, ar jie tuos šautuvus paimdavo 
tiktai tą dieną, kai šaudyti reikėdavo, ar jie visą laiką su šautuvais 
vaikščiodavo? 
 
Ats.: Nu, taigi šitie baltaraiščiai gi policijai ir priklausė, nu. Anie 
gi, baltaraiščiai, tai ką gi, anie gi policijai priklausė. 
 
5:53 
 
Kl.: Tai jie visą laiką su šautuvais būdavo? 
 
Ats.: Ne, tai kaip budėdavo policijoj, viską, nu, buvo kaip policija. 
 
Kl.: Ar jie turėjo kokią uniformą, ar su savo drabužiais? 
 
Ats.: Ne, ką ten uniformos, tik raištis būdavo, nu, ir baigta, uždėtas, 
o rūbai tai civiliai. Taip kad va. 
 
Kl.: Ten tą, vat šitą tą partiją, kur jūs matėt, kai jūs pjovėt rugius, 
reiškia, tai juos varė iš sinagogos ar juos varė iš miškelio? 
 
Ats.: O vat šito nepasakysiu, šito nepasakysiu. Kad, matyt, ten 
prikišta 
buvo pilna visur. Aš gi sakau, čia atrinkti visi bagoti buvo. 
 
Kl.: Miškely? 
 
Ats.: Taip, čia suvaryti visi bagoti buvo, o iš kur čia jie, iš kur. 
Matai, aš, kad aš būčiau matęs, tai aš visus pažinojau šitus, ale mes 
kaip nuėjom slėnin, tai nieko nebematėm, kur, kur. O iš čionai tai, iš 
čionai tiesiogiai kad... Aš kiek girdėjau, nežinau, negaliu sakyti, kad 
Utenon išvežė juos. 
 
Kl.: Bagotus, reiškia. 
 
Ats.: Iš čia va, iš pat pašilelio šito, sakė, Utenon išvežė juos. 
 
Kl.: Dabar sakykit, dar vat į sinagogą kai suvarė, tai suvarė iš karto 
visus, reiškia, ir visus sušaudė, ar po biškį varydavo ir vesdavo? 
 
Ats.: Ne. Matai, dvi sinagogos buvo ir sinagogos gi didelės buvo ir 
paskiau vienas medinis dar namelis. Aš irgi nežinau, gal irgi sinagogai 
priklausė, mat, aptverta buvo, tai visur pilna privaryta buvo, pilna 
privaryta buvo ir sargyba stovėjo. Ir, sakau, vokiečių, nei vieno 
vokiečio, sakau, nemačiau, visi vat šitie mūsiškiai, vat iš kaimų 
baltaraiščiai, kurie čia tuoj puola. Ir puolė dėl ko? Čia ant manęs 
daug 
kas puksta, kad aš sakau - tik dėl ryzų, tik dėl turto. Lietuvis 
negalėjo būti tas, šitas biednesnis, žydų priešas. Dabar pagalvokit, 
kaip mes va gyvenam. Taigi aš kaip sakiau jums, taigi, būdavo, čia ??? 
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visų, pas ???, imk "bargan" visą ???. Ir patikėdavo, nu. Ir po biškį 
atiduodavom, iš visų ūkių, iš karto negalim atiduoti, mes gi nevalgę gi 
būtume. Po biškį iš kožno. Tai čia tiktai turtas padarė viską, turtas 
daugiau nieko. 
 
Kl.: Nu, tai turtą, tai jie tuos gerus drabužius pasiėmė, ką jie dar 
paėmė? Taigi buvo turtas, taigi viskas jų. 
 
Ats.: Taigi viską. 
 
Kl.: Ir baldai, ir... 
 
Ats.: Kas gero, viską pasiėmė, kas geresnio, viską išsivežiojo, į 
kaimus 
išsivežiojo viską. Taigi jūs sakot, o kas vyną? Kaip vokiečiai jau... 
Kas vyną vežė? Prastas neįėjo ten gamykloj cukrų, vyną įsivežė bačkom 
šitie visi, pusfabrikatį tik paliko, nu. O gėrimus įsivežė gi šitie, 
baltaraiščiai ir įsivežė. 
 
9:29 
 
Kl.: Nu, o žydų turtą kai vežė, jūs matydavot vežimus, veždavo? 
 
Ats.: Tai kaip nematysi, nu, kaip nematysi, priklautus, nu, ir vežė. 
Kaip nematysi, kad visi matė, negi, ką aš vienas mačiau. 
 
Kl.: Kokie daiktai būdavo prikrauti? 
 
Ats.: Nu, kas gi, spintos, stalai, pas žydus gi prastų nebuvo. Retai 
pas 
kurį biedniau tenai labai jau, o taip gi brace moj. Nu, vienu žodžiu 
bagotesni anie buvo. Tik va vienas Ručys šitas, Landsbergienės tėvas, 
nu, o taip visi gi čia buvo bagočiai taigi žydai. Zilbermanas, Melnikai 
broliai, tai bent kokie bagoti buvo. Rapertas (?), paskui šitas 
Gelmanas, Dimantas, taigi mūsų Šerkė dar, du autobusus turėjo ir 
sunkvežimį dyzelinį šitą tada. Oi, svolačiai šitie... Šitų tai aš net 
ir 
nemačiau, kad juos varytų ar ką. Ne, neteko man matyti. Juos patvarkė 
va, pasiėmė į save su šeimom. Dabar toks Rapertas, tai kokių drabužių 
va 
šitie, oi, gi kokia parduotuvė buvo drabužių, manufaktūros, taigi 
neprilyginti kaip Ručio buvo, šitas Landsbergaitės, Landsbergienės 
tėvo. 
Bagočiausias buvo Rapertas šitas, ojoj bagotas. Dimantas irgi bagotas 
labai, šitie Melnikai, Zilbermanas tiktai, Zeibermanas maš bagočiausias 
ir buvo, kad pas juos juvelyriniai dirbiniai daugiausia buvo, auksas, 
auksas. Kad jūs sakot, iš duobių, kurie... Tai kurgi šitas pasidėjo 
auksas, anie ir sugraibė. Atėjo, už gerklės, ir kurgi tu neduosi, 
žmogus 
gi skęstantis ir už šiaudo tveriasi. 
 
11:36 
 
Kl.: Nu, sakykit vat, kai jau praėjo visa šita, žydų žudymas, žydų 
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plėšimas, vat kaip jūs jautėt, ar tie žudikai praturtėjo? Ar matėsi, 
kad 
jie namus gerus pasistatė, kad vat?.. 
 
Ats.: Prasigėrė, nepraturtėjo. Prasigėrė, o nepraturtėjo. Nu, gal 
auksiuko kas ir turėjo žmonės, jeigu. Nu, aš negaliu sakyti, bet aš tai 
biškį numanau, kad čia va, kaip aš kalbėjau, tai tokia Papienė gyveno, 
ana dabar mirus boba. Tai dar, būdavo, ten giminaitis buvo jos, ten 
auksiuko turėjo garantuotai. Kada, būdavo, pensijos kur tai negaudavo 
katro (?), o, žiūrėk, nuvažiuoja Kaunan, kad atsiveža brangių tokių 
drabužių, o paskui pardavinėja. Nu, tai daug pigiau Kaune niekas 
neduos, 
reiškia, jinai ten auksiuką realizuoja už pinigus, o paskiau priperka 
arba mainais. 
 
Kl.: Tai jinai turėjo tą giminaitį, kuris jau ten buvo prie žudynių? 
 
Ats.: Taip spėjama. Kad matėsi, kad jau... Iš kur ana turėjo turėti, 
kad 
taip jau lengvai gyvena, kur ten, ir berniukas. Ale, matai, svetimas 
turtas į naudą neina. Aš va kiek žinau, kiek ir šeimos kaip ??? eina, 
nuėjo ir patys, taip kad čia aš tikiu, nors aš Dievu netikiu, bet va 
šitiems gamtos dėsniams tikiu. 
 
Kl.: Į teisingumą. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Teisingumas, reiškia. 
 
Ats.: Čia jau išaiškinta kiek tikrai, kad jau gero neduos nieko 
svetimas 
absoliučiai, iš svetimo neprabagotėsi, o tiktai subiednėsi nuo abiejų. 
Taip kad aš, matai, nu, galvoju kaip sakyti, šitie, kur žydus šaudė, nu 
va, kaip sakai, nei vienas neprabagotėjo, o visi biedniokais nuėjo. Ir 
ne tik anie, bet ir vaikai, visi (keiksmas) nuėjo, nu. 
 
Kl.: Nu, o sakykit, noriu dar paklausti, reiškia, tas vat žydų 
plėšimas, 
ar jisai prasidėjo tiktai kai jau juos ten uždarė ten į sinagogą, 
reiškia, uždarė kai išvarė iš namų, ar jau juos plėšė ir kai jie dar 
gyveno? 
 
Ats.: Kaip dar gyveno, kaip gyveno dar, kaip gyveno. Tai juos ir mušė, 
ir plėšė, ir viską gi patys... Taigi vat, dabar va kai mes pradėjom 
kalbėti, tai vat suprask pats, auksiuką šitą visą, kaip anie dar 
gyveno, 
ir išgrobė iš jų. 
 
Kl.: Ir jums teko matyti, kaip juos mušdavo? 
 
Ats.: Nu, aš nematydavau, betgi kaip, žinai - nugi išvaro žmogų, visą 
sudaužytą. Tai kas gi sudaužė, pats sau galvą į sieną? Nu, taigi 
suprasti možna, kad... Išvarytas, sudaužytas visas, o patys išvirtę, 
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tai 
ko gi čia, čia durnam gi aišku. Jis pats gi į sieną galvą tai nedaužys, 
nu, kalbų nėra. Vat ir Janučiokas (?) ir per tiek... 
 
Kl.: Tai jie dar buvo savo namuose ir jau tie užeidavo pas juos? 
 
Ats.: Nu, tai iš karto, visi šitie žulikai visi iš karto pradėjo plėšti 
juos, iš karto pradėjo plėšti. Ana, kaip sinagogoj suėmę jau buvo... 
Žydai suvaryti, tai turtą vežė sinagogos - šitus visų, nu, baldus 
tenai. 
Bet jau tenai baldai šitie niekam anie nereikalingi buvo. 
 
15:36 
 
Kl.: Tai kur juos padėjo? 
 
Ats.: Nu, žmonės išrinko. Kaime gi kurie biedniokai tokie - ir stalų 
buvo gerų gi va tokių, kėdžių, nu. Nežinau, neturėjau nieko 
absoliučiai, 
absoliučiai nieko. Bačkelę turėjau Šliomos paėmęs, tėvo sena liko ir tą 
atėjęs kaimynas paėmė, atėmė, sako, pas tave, Šliomas sakė, kad "pas 
tave bačka yra ąžuolinė" - alui, žinai, kaip daryti. Ir atėjo ir 
atsiėmė 
šitą bačką, tai tėvas ir sako, mes dar... Lazarevičius buvo Šliomas, 
sako, dar gal atminčiai būtų šita statinaitė, ogi daug metų išdirbau 
ojoj, kurgi. Tėvai, nu... Vienu žodžiu dar mūsų nebuvo gyvų, tai dar 
šitie buvo, ne motoru varydavo šitą mašiną, karšimo mašiną, o rankom gi 
ją sukdavo, suprantat. Nu, tai vat pradėjo dirbti kada, tai tik 
apsiženiję, dar mūsų nei vieno nebuvo vaikų. Tai va, man jau prašau 
septyniasdešimt penkti, šeštus varau, o sesuo, kur mirė, tai 
septyniasdešimt septinti būtų buvę. 
 
Kl.: Sakykit vat, dar noriu jūsų paklausti, į tuos žydų namus, nu, kol 
dar žydai gyveno, ar eidavo tiktai tie baltaraiščiai plėšti, ar ir kiti 
žmonės eidavo? 
 
Ats.: Kiti, nesąmonė, kas gi kiti, kiti bezdėdavo, bijodavo, kas gi. 
 
Kl.: Baltaraiščiai tik... 
 
Ats.: Naktį gi niekas nevaikščiojo, išskyrus juos, išskyrus juos gi 
niekas ten. Man, vaikščiojau, tai mane pažino. Rytą va kaip anksti 
einu, 
o čia prie sinagogos kaip saugojo jie... O man prie sinagogos reikia 
eiti gi, kaip kelti eidavom šitą darban... Taigi, būdavo, mane kaip 
pažįsta, tai nestabdydavo. Aš kaip senas buvau, tai, būdavo einu aš ir 
praeinu, pamato, kad jau abu. Vasaros laike tada gi va: keturios 
valandos - jau šviesu, nu, būdavo. Taigi prašau kaip. 
 
Kl.: Tai tie baltaraiščiai jau tą žydų turtą kaip savo nuosavybę 
saugojo, ar ne? 
 
Ats.: Nu, tai kaip gi, ir kalbos nėra. Jie plėšė kaip galėdami, kaip 
galėdami, bet nieko... 
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Kl.: O čia kalėjimas buvo Anykščiuose? 
 
Ats.: Čia kalėjimo nebuvo, o buvo arešto namai prie Smetonos, o vat 
apie 
šitą... Kas ten pridaryta buvo, kaip mus suvarė, va kaip sugavo mane: 
Kotliną, Čerendavičių, Lebedevą, paskiau Rakimovą, šitą Geršanikovą... 
 
Kl.: Kai jau darbams suvarė? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Ar arbeitsamtan? 
 
Ats.: Nu, kaip mus paėmė, čionai, paskui tenai išvežė iš čionai. Visos 
kruvinos sienos. 
 
Kl.: Areštinėje? 
 
Ats.: Aha, visos kruvinos sienos. Dievuliau mano, o Jėzau, visos 
kruvinos sienos. 
 
Kl.: Tai nuo ko čia tie kraujai? 
 
Ats.: Nu, nuo ko, žydus mušė, nuo ko, nu. 
 
Kl.: Areštinėj? 
 
Ats.: Taip, girti ateina ir daužo, nu. Va mano tėvą sudaužė gi Navickis 
toksai, paskui Ridikas. Nu, už ką? Draugaudavo, dar ir išgerdavo čėrką 
kartu, o paskui komunistas... Koks anas komunistas buvo, kad girtas 
padainuodavo "Trys tankistai" dainą, nu, ir visas komunistas. 
Negramatnas žmogelis gi buvo, nei skaityti, nei rašyti, nei motina, nei 
anas gi. Nu, pažiūrų tai anie patys buvo kitų, kairiųjų, tai čia kalbų 
nėra. Tai čia tas pats va, kaip ir dabar. Nors dabar laisvė, kam laisvė 
dabar. Dabar kas gi, oi, tremtiniai, politiniai kaliniai, o kas, o kas 
mes buvom. Kas mus trėmė, anie ir trėmė mus, nu. Kas mane trėmė, tėvą 
mano trėmė, visus biedniokus ten, rusus va šituos. Visus trėmė, visus 
biedniokus gi anie trėmė, nu. 
 
Kl.: O žydų buvo išvežtų prieš karą? 
 
Ats.: Išvežtų kaip. 
 
Kl.: Žydų į Sibirą buvo išvežtų tų turtingų? 
 
Ats.: Ai, iš Anykščių tik vienas Grimda, Grimda, aha, vienas Grimda 
buvo. Nu, tai, matai, jį išvežė čia... Jo labai patys žydai nekentė, jo 
patys žydai nekentė, čia jau faktas. 
 
Kl.: O Ručius prieš karą išvežė, Ručius? 
 
Ats.: Keturiasdešimt pirmais. 
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Kl.: Keturiasdešimt pirmais. 
 
Ats.: Ar keturiasdešimtais, kada gi vežė. 
 
Kl.: Ne keturiasdešimtais, buvo savaitę prieš karą vežimas keturiolikto 
birželio. 
 
Ats.: Tai kad pirmais tada. 
 
Kl.: Jo, jo. 
 
Ats.: Sakau, pirmais. 
 
20:52 
 
Kl.: Pone, Jonai, dar jūs papasakokit apie tą Srolkę. 
 
Ats.: Nu, taigi aš ėjau kaip tik kelti. Bėga Miškinis ir surėkia , o 
šitas Miškinis žydiškai gerai kalbėjo. Nu, anas pederastas, pabėgęs 
Amerikon. Nu, ir anas vejas, aš pažiūrėjau ką anas ten veja, žiūriu, 
Srolkė stovi. Nu, čia Panevėžio gatvė - tai kokia ana gatvytė? Du 
namai, 
vienoj pusėj du namai ir kitoj pusėj - nu, ir ten kita gatvytė. Kaip 
tik 
va toj gatvytėj, kur va Šliauma Berelovičius (?), kur karšykla, nuo 
karšyklos pusės Srolkė šitas tenai bėga, o šitas Miškinis pasivijo ir 
iš 
karto du kartus iššovė. Ir aš tada nuėjau Bagdzevičiaus kelti darban. 
Nu, tai ten keturios valandos, penktos gal pradžia va ryto, kad šviesu 
jau buvo, šviesu buvo jau. 
 
Kl.: Tai tas Srolkė, kur jisai buvo, jisai sinagogoj buvo? 
 
Ats.: Nežinau, sinagoga šitoj pusėj. 
 
Kl.: Šitoj pusėj. 
 
Ats.: O tenai, aš sakau, nuo karšyklos ėjo tenai. Anas, mano supratimu, 
tenai buvo upelis toksai - anas nuo upelio ėjo į namus, nuo upelio, ten 
gatvytė buvo kita. Anas nuo tenai ir ėjo į namus, o čia tokia, nu, 
mažai 
kas vaikščiojo ta gatvyte. Anas, matyt, į namus ir ėjo, o tenai kita 
gatvele pereiti ir jau jų, Biliūno gatvėj jų namai. 
 
Kl.: Tai tas Miškinis, reiškia, jį pamatė beeinantį? 
 
Ats.: Aha, anas ir nušovė jį. 
 
Kl.: Ką jis jam šaukė prieš nušaudamas? 
 
Ats.: Aš nežinau ką jis ten sakė, taip, anas sustojo, aha, ir aš dar 
pastovėjau, pažiūrėjau. Negalvojau, kad šaus. Anas gi ten sužvėrėjęs, 
gi 
būdavo, šitas Miškinis, oi, ką išdarinėjo, Jėzau, Jėzau. 
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Kl.: Ką išdarinėjo? 
 
Ats.: Už Kauno anas, būdavo, šaudydavo iš pistoleto, tai ojoj. Banditas 
bivo, ir kas galėjo pagalvoti. Nu, anas tai niekur nedirba, motina jo 
buvo, supranti, nu, kaip čia jums pasakyti, nelegali akušerė. Žinai, 
kaip prie Smetonos būdavo anksčiau babele, bobute vadindavo. 
 
Kl.: Priimdavo vaikus. 
 
Ats.: Nu. Tai vat anas ir gyvena iš jos, iš močios, o va kitas, Bronys 
šitas buvo,, o Balys tai gyvena Troškūnuose. Tai tas arkliais 
mainydavosi, tai čia toks maišu trenktas irgi buvo, tai tas niekur 
nepriklausė. Miškiniams nieko ne... 
 
Kl.: Tai tas pederastas tai kur nušovė, tai Bronys? 
 
Ats.: Aha, Bronys. Anas paskui gi šiška buvo čia Šeduvoj ojoj, balsą 
tokį turėjo anas. Čia anas, nežinau, kaip čia anas susisiekė, kad čia 
toks vokiečiukas, vokiečiuku vadindavo, o perkūnas žino, kas anas toks 
buvo. Paskui vokiečiai patys, taip sako, kad patys sušaudė, kad labai 
grobė turtą ir... Ar negalėjo su jais, ar kaip, kad sako, jį nušovė 
patys. O šitas Miškinis buvo išvažiavęs, kur tai toliau dirbo, o paskui 
čia atvažiavo. Tai čia toks biuras buvo, kaip jums pasakyti, taškais, 
būdavo, dalija batams ar ką ten. Buvo tokie, taškais vadindavo, velnias 
žino, ant kojinių tenai, ant kelnių gi. Nu, mažai kas ir gaudavo. 
 
25:03 
 
Kl.: Kortelės tokios, reiškia, buvo, kad tu galėtum nusipirkti. 
 
Ats.: Aha, korteles tokias duodavo. Tai biuro šito buvo direktorius, o 
ji čionai, dabar Amerikoj yra. Vat iš Amerikosa buvo lietuviai čia 
suvažiavę, ot, kas jį perkūnas, aš nenuėjau. Nu, vienu žodžiu man 
nebuvo 
kada. Tai čia toks Pajarskis atvažiuoja, aš gi jums kaip sakiau, kad 
anas pederastas buvo, šitas Bronys, tai anas jį pasiėmė, o anas 
zdarovas 
vyriokas buvo, nu, anas gal mano metų, tas gal penktų ar gal šeštų, bet 
anas už mane zdarovesnis buvo, balbesas toksai, aha. Tai anas gi paėmė 
pas jį, akardioną jam nupirko ir naudojo kaip žmoną, taigi čia visi 
žinojo šitą dalyką. O čia va kaip buvo pirmą kartą atvažiavęs anas, 
irgi 
nesusitikau jo. Tai anas norės pondentams, tai sakė, kad šitą Miškinį 
Bronį susitiko Vokietijoj. Kas gi anam pasakė, kad Vokietijoj, anas, 
būdavo, ant lango sėdėdavo ir grodavo. Kartu gyveno jie su šituo 
Broniu, 
nu, anas ir varydavo jam kaip žmonai. 
 
26:26 
 
Kl.: Sakykit, ar būdavo kad vokiečiai, kada jau tie baltaraiščiai 
varydavo tuos žydus, kai šaudydavo, ar vokiečiai atvažiuodavo 
pasižiūrėti? 
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Ats.: Nemačiau aš. Tai kad niekas va, paklausk ko nori, niekas nematė. 
Nei jokio vokiečio nematė. Aš sakau, būdavo, gi atvažiuoja gaudyti, čia 
turgus kai būdavo trečiadieniais, į darbus. Nu, tai, būdavo, pas mus 
žino, bet gi tuoj žmonės sužino ir išsibarsto, ypač jaunimas, nu. O kad 
vat prieš žydų šaudymą, tai aš sakau, nemačiau ir niekas nematė, ir aš 
tikras ir garantuoju. 
 
Kl.: Dabar žiūrėkit, ar noriu paklausti, vat tas žydų turtas, reiškia, 
ar... Nu, ką pasiėmė tie baltaraiščiai, tuos ryzus pasiėmė, paskui davė 
tiems duobkasiams, ar pardavinėdavo tą turtą? 
 
Ats.: Nu, tai kaip, gal pardavinėdavo, kaipgi. Taigi tada buvo 
deficitas 
gi visokio turto, ypač drabužių. Taigi drabužiai, būdavo, trečiadienį 
nueik, ten žydų šaligatviai, šitą ant laiptų gi pridėta ir... Tai kieno 
gi čia turtas buvo? Kas gi prie Smetonos taip... 
 
Kl.: Kur būdavo pridėta? 
 
Ats.: Nu, ant laiptų, nu. Tai kodėl anksčiau nebūdavo prie Smetonos. 
 
Kl.: Ant žydų namų laiptų? 
 
Ats.: Nu, ant žydų namų laiptų. Taigi čia jau, tai kieno gi tas turtas. 
 
Kl.: Tai kas pardavinėdavo, tie patys baltaraiščiai ar kiti? 
 
Ats.: Ne, čia jų, čia gerų daiktų nepardavinėdavo. Nu, gal ir 
pardavinėdavo, tai gal vienas kitam jau tokiam geresnius daiktus. O ten 
jau tai būdavo, nu, ale tais laikais tada jau buvo... Taigi aš jums 
sakiau aną kartą, šūdvežio vaikai buvo, mano draugai buvo. Tai mums gi 
ant durų užrašė, "mirtis komunistams". Kad mano tėvas jų tėvams pasakė, 
tėvui pasakė, kad, sako, Jonai, Jonai, sako, kaip tau, sako, nesarmata. 
Sako, tarnavai pas juos visą laiką, viską, ir pamotė gi jų irgi tarnavo 
pas Gimsburgą, Amerikon ana paskui išvažiavo, daug metų. Taigi kaip 
anas 
tyčia per naktis, tai Jėzau, Jėzau, šitas kur. Tai paskiau, supranti, 
apie mane gi dainą sukūrė, kad aš vaikštau su močios kaliošais. O anie 
jau šlipsus pradėjo nešioti, o jau batais jau, amžiais neturėjo ir 
kostiumėliais. Kaip reikia su kostiumėliais šitais, o aš nieko 
neturėjau. Tai apie mane dainą sukūrė, kad su baltais kaliošais aš 
vaikštau. 
 
Kl.: Tai jie prie šaudymo irgi buvo? 
 
Ats.: Ne, kurgi. Nu, kad pacanai buvo kaip ir aš. Ten jau Antanas jau 
vyresnis, mano metų dvidešimt penktų, o šitie dar jaunesni buvo, Juozas 
ir Kazys. Ten kur pabėgo vienas iš jų. 
 
Kl.: Tai iš kur jie gavo ten tuos visus drabužius? 
 
Ats.: Nu, iš kur, iš žydų turto. Nu, žydai gi paliko ir paskiau gi kaip 
tie prisiplėšė gi, plėšė kas ką norėjo. Paliko čystai ir nieko 
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nebeliko. 
 
Kl.: Tiesiog iš namų, reiškia, nešė. 
 
Ats.: Nu, tai kaipgi, nu, tai faktas. Tai žiūrėk, būdavo, ir lėkštes 
šitas, ir viską, ko anas gyvenime neturėjo ir jų, paskiau pasirodė. 
Taigi va, mano tėvo, tėvas, suprantat, buvo pabėgęs Rusijon, nu, čia 
keturiasdešimt pirmais metais, kaip karas užėjo, sūnus, ana turtą tįsė 
iš šitų žydų. Tai mano tėvas sako, "kaip tau nesarmata, Jadvyga, 
Jadvyga, kur tavo sąžinė, sako, sūnus tavo, sako, mažu kur nors 
uždarytas laukia mirties, sako, o tu svetimą turtą tįsi". 
 
Kl.: O ką jinai sakydavo? 
 
Ats.: Nu, ana, nežinau, ką sakydavo, bet po mūsų... 
 
Kl.: Tai čia jau po to, kai žydai buvo sušaudyti? 
 
Ats.: Taip, jau čia jau nieko nebebuvo jų namuose. Nu, namai atidaryti 
buvo visi. Tįsė viską, tįsė ojoj, per mūsų kiemą gi šitaip daug boba. 
Sako gi, "Jadvyga, kaip tau nesarmata, sakau, kaip tau nesarmata, sako, 
tavo gi sūnus maš, sakau, uždarytas kur ir laukia mirties valandos". 
Neturėjo sąžinės žmonės, nu. Tai va gi radijos klausau kožną rytą ar 
tai 
broliai lietuviai pasako. Aną kartą, matai, per televizorių čionai kaip 
sulaikė inspektorių Lietuvoj pagėrusį už vairo, o kitas pravažiavo. Tai 
sako, o kodėl mane sulaikėt, o kodėl jo nesulaikėt, sako, mes kartu 
gėrėm. Ot, sako, čia tikras lietuvis, žurnalistas. Tai, aišku, tu 
atsakyk už save, o ko gi tu kiši kitą. Anas, matai, kartu gėrėm, ko jo 
nesulaikėt, o mane sulaikėt. 
 
3:143 
 
Kl.: Jo, čia savas. Dabar sakykit, noriu dar paklausti, vat šitie... 
Ai, 
jisai dar klausia, nu, Srolkė, reiškia, kaip jūs matėt. Reiškia, į 
Srolkę įšovė tas Miškinis ir Srolkė nukrito? 
 
Ats.: Nukrito, du kartus šovė. Vat aš kaip šiandien atsimenu, kaip 
šiandien. Aš stoviu ir žiūriu... Šitą Viktorą Bagdzevičių pakelti.... 
 
Kl.: O paskui kas jam atsitiko, tam Srolkei? 
 
Ats.: Nežinau, šito negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Tai gal jo nenušovė? 
 
Ats.: Nu, nesąmonė, kad jo nenušovė. Kaip nenušovė, kad jo nebuvo, 
taigi 
visa šeimyna taigi buvo namie. Kada gi aš, visa šeimyna namie buvo, aš 
gi dirbau dar, nu. Kaipgi aš išeidavau kieman ir kalbėdavau gi su jais. 
Taigi buvo Lipkė, Rigutkė, Richatkė buvo, o jo, Srolkės, nebuvo, nu, o 
visi šitie buvo. Tai kurgi anas dingo. 
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Kl.: Tai, o jį šeimyna palaidojo ar šitie užkasė? 
 
Ats.: Aš nežinau dėl ko, bet aš, kaip pasakyti, buvau kieman išėjęs. 
Išėjo šita gaspadinė, ne gaspadorka, gaspadine vadindavom, tai ana 
labai 
verkė. Tai ana vargšė Srolkės ir verkė ant rytojaus kaip sužinojo, kad 
jau jo nebėra. Čia kalbos nėra. 
 
Kl.: O jie patys jį laidojo? 
 
Ats.: Eik, kas gi patys laidoja, ką gi laidoja patys, nesąmonė, patys. 
Vežiman, kur nors ir išvežė ir išmetė, patys išėjo, patys. Kas gi jiems 
leido patiems vaikščioti, kur, anie išeiti negalėjo niekur. Tai ko gi 
čia visi... Per paradines duris niekas vaikščioti negalėjo. Vaikščiojo 
tiktai per užpakalines duris. 
 
Kl.: Į kiemą, reiškia. 
 
Ats.: Į kiemą, kiemo pusėn, aha, o iš paradinių durų ne. Užrašyta 
hitleris ir niekas negalėjo vaikščioti. Tai va šitaip. 
 
33:55 
 
Kl.: Sakykit, o iš tų žudikų ar iš jų paskui kažkas važiavo į tuos 
batalionus ten tarnauti, į karinę tarnybą? 
 
Ats.: Žinot, į batalionus tai nepasakysiu, o vat kad Belorusijon 
šaudyti, tai sako, važiavo. 
 
Kl.: Kas tokie? 
 
Ats.: Važavo Ridikas, Jasaitis, Gabiokas važiavo, paskiau, velnią 
neatsiminsiu čia dabar visus. Janickis nevažiavo, tikrai žinau. A, 
Gražys Silva! Nu, daug jų. 
 
Kl.: Tai jie važiavo, jau į tą kariuomenę įsirašę buvo? 
 
Ats.: Ne kariuomenėn anie, tas pats, tokia pati kariuomenė kaip ir čia, 
šaudė. 
 
Kl.: Civiliai? 
 
Ats.: Nu, tai aišku. Belarusai gi nešaudė žydų, tai vat važiavo 
mūsiškiai. 
 
Kl.: Nu, o sakykit, po karo vat kas iš jų gavo kompensacijas? 
 
Ats.: Taigi visi kas, kurie sėdėjo kalėjime, visi gavo kaip nukentėję, 
reiškia, nuo tarybų valdžios, nu. Visi gavo. 
 
Kl.: Tai du kartus, reiškia. Vieną kartą kai šaudė žydus, reiškia, 
prisiplėšė. 
 
Ats.: Nu. 
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Kl.: Kitą kartą iš valdžios dar gavo. 
 
Ats.: Iš valdžios gavo ir dabar dar gauna jų šeimos kaip nukentėję po 
aštuonis, po septynis šimtus, nu. 
 
Kl.: Kieno čia šeimos gauna taip? 
 
Ats.: Nu, šitų našlių visų, o kas gi daugiau gauna. 
 
35:38 
 
Kl.: Kanibalas gauna, taip? 
 
Ats.: Nu, tai Kanibalas tas neženotas buvo, anas susidėjęs gyveno, 
tai... Nu, aš nežinau, negaliu pasakyti, bet juk mes kaip toli gyvenom, 
gal apsiženijęs buvo, Bet čia kaip buvo banditas, dar kaip šaudė, toks 
nebuvo... 
_ 
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