
Interview with Juozas Dagys 
 
 
Kl.: Gerai, va. Tai pone, Juozai, dabar pasakykit prašau savo vardą, 
pavardę, kelintais metais ir kur gimėte. 
 
Ats.: Juozas Dagys, gimiau dvidešimt aštuntais metais Denionių kaime, 
Svedasų valsčius, Svedasu parapija buvusi. Nu, trumpai, kaip aš vadinu, 
tai yra Šimonių girioj. Ir ten gyvenau, reiškia, iki trisdešimt penktų 
metų gyvenom. Tėvas buvo miško darbininkas. Trisdešimt penktais metais 
tėvas prie pat Debenikių išsinuomojo šešiolika hektarų žemės ir čia 
trisdešimt penktų metų pavasarį persikėlėm į kaimą, o trisdešimt 
aštuntais... Nu, čia trisdešimt penktais pradėjau lankyti Debeikių 
vidurinę, pradinę mokyklą tada, o trisdešimt aštuntais metais 
persikėlėm 
į miestelį. Nu, ir praktiškai aš miestely gyvenu iki šiol su trumpais, 
kaip sako, tokiais neesminiais išvykimais. 
 
1:37 
 
Kl.: Nu, ir kai atsikėlėt į miestelį vat, ką čia radot, kaip atrodė tie 
Debeikiai? Kokie žmonės čia gyveno miestely? 
 
Ats.: Nu, miestely... Miestelis buvo, kaip pasakyti, miestelio centre 
tai buvo žydų tautybės žmonės. 
 
Kl.: Kiek čia jų gyveno? 
 
Ats.: Nu, mano... Kaip jau paskaičiavo, buvo apie dvidešimt, apie 
dvidešimt šeimų, apie šimtas žmonių. Nu, ir ten, nežinau, kas čia 
ieško, 
sako, tavo samprotavimai, nu, reiškia, tie prisiminimai atitinka su 
klebono užrašais. Kažkas yra rasta, kad klebonas, žodžiu... 
 
Kl.: Klebonas žymėjosi, reiškia. 
 
Ats.: Turbūt, kad jis turėjo. Rado, sako, klebono užrašuose irgi yra 
užrašyta, kad Debeikių miestely yra dvidešimt žydų šeimų ir apie 
šimtas... O kita dalį miestelio sudarė ūkininkai, ūkininkai buvo. Pas 
mus nebuvo ypatingai stambių ūkininkų, bet iki trisdešimt hektarų. O 
šiaip dauguma buvo iki dvidešimt, penkiolikos, dvidešimt hektarų. Va 
tokie ūkininkai. 
 
Kl.: Ir kuo čia vertėsi žmonės? Nu, žemės darbai. Tai taip, žemės 
turėjo. Nu, o, sakysim, tie žydai, ką jie veikė? 
 
Ats.: Žydai ką. Žydai žemės, aišku, kad nedirbo, nors vienas turėjo 
ūkį, 
bet jis tą ūkį nuomodavo. Tarp kitko, dar mano mamos brolis... 
 
Kl.: Kas toks buvo? 
 
Ats.: Nu, jį vadino Akulioriniu, jis turėjo parduotuvę. Vat tas namas, 
čia ant kampo stovi namas, tai čia jo, jau mano atminty tai... Čia 
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trisdešimt devintais metais pastatytas tas namas, ir jis turėjo... Jis 
turėjo visą laiką parduotuvę, turėjo. Nu, kaip vadinamą smulkių prekių 
parduotuvės. Mūsų čia miestely nebuvo, jinai čia buvo viena parduotuvė. 
Kitoj pusėj gatvės, kur dabar parduotuvė, ten buvo kitas, irgi žydas. 
Su 
šituo žydu vat vaikai buvo mano amžiaus ir mes daugiausia su šituo, su 
šitais berniukais daugiausia draugavom, su tais žydukais. Nu, o šiaip 
buvo... Buvo batsiuvis, buvo vienas, nu, tiesiog žydas, jis vežikas su 
arkliais. Vienas buvo toks jau, jis žydas nepilnai jau, kaip sako, 
žydauskas, užsiimdavo arklių... Prekiavo arkliais, bet jis jau turėjo 
toks, ir akcentas, jis buvo ir šnekėjo lietuviškai ne taip. Prie 
vokiečių buvo kalbos, tokie gandai, kad jis išbėgęs... Faktiškai jis 
buvo pasitraukęs į Tarybų Sąjungą ir pokario metais jis grįžo. Grįžo 
keletas šeimų. Kurie buvo išbėgę, grįžo, bet į Debeikius negrįžo nei 
vienas. Pradžioje gyveno Utenoj, o jau vėlesniais laikais persikėlė 
daugumas į Vilnių. Ir dabar jau, atrodo, kad ir Vilniuj jau mažai jau 
beliko. Yra iš to, vieno sūnus buvo, pas mane buvo užėjęs, jis pas tą 
kaimyną buvo užėjęs. Izraely gyvena. Ir vat. 
 
Kl.: Nu, kaip sugyvenot su žydais? 
 
Ats.: Sugyvenom, galima sakyti, gerai, kadangi, nu, Debeikiuose 
žydeliai... Mes patys buvom skaitomi biedniokais, žemės neturėjom. 
Žydeliai irgi daugumas, nu, kaip pasakyti, jie, nors jie nevargo 
sunkiai, kaip sako, su darbais, bet jie negyveno prabangoj. Visi tik, 
net ir duonos, aš žinau, kad toks batsiuvis buvo. Tai tankiai ta 
batsiuvio žmona pas mano mamą tankiai ateidavo ir duonos pasiskolinti, 
ir šiaip ką nors, pieno, va šito, aišku, jau neprašydavo jau šito, 
bet... Tai vat. O mes su žydukais - ką - kaip ir visi vaikai, ir tarp 
savęs susimušam, ir su jais, bet... Nu, jie paprastai. Nu, aš tikiu, 
jie 
vis tiek buvo kur kas nuolaidesni negu mes. Nu... 
 
5:23 
 
Kl.: Nuolaidesni, jo? 
 
Ats.: Nuolaidesni. Jie, daleiskim, peštynių jie neišprovokuoja. Jeigu 
jau reikia, tai ginasi, bet jis geriau atsitrauks, nusileis, bet ne... 
Nu, o šiai mes visi su tais, su tuo, nu, jis, jo pravardė buvo 
Akuliorinis. Kodėl jis buvo? Turbūt akinius, kažką nešiojo, 
Akuliorinis. Tai to buvo du, mano amžiaus du berniukai, su jais tai 
ir... Nu, jie, nepasakyčiau, bet aš pas juos užeidavau retkarčiais, bet 
šiaip jau nebuvo įprasta, kad vieni pas kitus į namus. Ir buvo dar 
našlė 
Maušienė, jos irgi buvo du sūnūs mano amžiaus, tai pas tą irgi. Pas 
tuos 
irgi jau daugiau. Nu, čia buvo ir daugiau tokių to amžiaus, kadangi vis 
tiktai šeimos palyginti buvo gausios. Po penkis, šešis vaikus buvo ir 
ypatingai kur biednesnių, tai dar ir daugiau. Nu, tai vat. Nu, o šiaip, 
vat čia priešais dar namas tebėra, kaip sako, žydai kur gyveno, vilnas 
karšė, buvo, vilnos karšimo mašiną turėjo. Kiti va dar ir tebėra, čia 
mūrelis toks mažiukas ir yra gričytė, gyveno. Nu, jie prekiaudavo, 
kokia 
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ten prekyba beėjo, bet jis turėjo atskirą parduotuvę. Jis ten, būdavo, 
turi ar buteliuką, ar viniuką, ar ką nors. Nu, vienu žodžiu ir 
lygtai... 
Vis tiek turėjo būti ir ta... Vis tiek reikėjo ir patentas pirkti. Nu, 
va taip ir gyveno kaip toj dainoj. O kiti tai tiesiog ???, vieni iš 
kitų 
paramos gyveno, bet tokių ypatingų didelių... Nei gerų specialistų ten, 
daleiskim, būdavo. Žydelių irgi buvo ir gerų siuvėjų, būdavo kur 
miestuose arba ten, pas mus nebuvo tokie, bet... 
 
7:10 
 
Kl.: Paprasti tokie žmonės jie buvo. 
 
Ats.: Paprasti žmonės. Nors atėjęs į parduotuvę, jie iš viso, nu, aš 
nežinau, sakau, aš negaliu sakyti apie tuos turtingus žydus, kaip jie 
miestuose turėjo. Bet pas mus jau šitie turtingiausi buvo tie abudu, 
kurie turėjo parduotuves, bet jie su žmonėmis, "oi tu, ko tu neužeini?" 
Ir pas jį nuvažiuoja, užeina, o tėvas ten stovi, kur dabar parduotuvė, 
ten su tuo daugiau jau draugavo. "Neturi pinigų, gausi ir cukraus, 
gausi 
ir silkės kilogramą, ir kitų daiktų gausi, aš žinau, kad tu atiduosi", 
ir visa kita. Buvo pora parduotuvių ir lietuvių, bet su lietuviais, 
kaip 
sako, šitą, sunkiau buvo ir jie niekada ne... Aš žinau, kad dėdė 
nuomojo 
žemę to žydelio, tai irgi ne kas. Nebuvo jokio konflikto su tu, gana 
draugiškai gyvendavo ten. Ir ten pas dėdę ten pirmieji vaikai gimė, ir 
į 
krikštynas tie žydeliai patenkinti dalyvavo ir taip kad... kad 
nepasakyčiau. Nu, ir prieš karą tai kažkaip, nu, nesijautė tokio jau 
priešiškumo didelio. Nu, bet tiesiog kada, kaip sako, atėjo vokiečiai, 
tai kažkaip tai... Lygtai tie žmonės kažkokie pasidarė. 
 
Kl.: Nuo kada jūs, vat pirmas tas jūsų buvo, kada jūs pamatėt, kad čia 
jau keisis ir tie santykiai žmonių, ir tiems žydams bus blogai, vat? 
Vat 
pirmas jūsų va toksai... 
 
Ats.: Nu, matot, kadangi mes, kaip sakau, su žydeliais susitikdavom ir 
mes, ir tėvai, tai jau, kaip sako, apie vokiečius kalbos prasidėjo nuo 
Klaipėdos okupavimo. 
 
Kl.: Ką jūs šnekėjot? 
 
Ats.: Nu, oi, blogai, kadangi, nu sakau, pas mus tai nebuvo, nieko 
nebuvo atvažiavusių. Bet sakydavo, kad iš ten bėgo, kad ten. Nu, tai aš 
žinau, kad ten kažkokios bobos: "nu, sako, gal ten nėra taip jau 
blogai. 
Gal ten, nu, jau blogiau prie vokiečių bus, bet nebus..." "Ui, tamsta 
nešnekėk. Mes žinom, mums pasakyta, mes žinom, kaip prie vokiečių bus". 
Nu ir, kaip sakant, kada vokiečiai užėjo, tai čia viskas jau, vis tiek 
jau... Kadangi pirmiausia, karas prasidėjo dvidešimt antro, tai 
dvidešimt trečio birželio jau čia mūsų Lietuvos lietuviai partizanai. 
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Nu, čia kada Kauno radiofoną kada užėmė, kada radijo himną paleido, nu, 
tai ta čia... Nu, buvo turbūt jau čia, šiek tiek turėjo ryšį mūsų tie 
vyrai. 
 
9:50 
 
Kl.: Ar jūs girdėjot tą radijo pranešimą? 
 
Ats.: Aš tuo momentu nebuvau pačiam miestely. Nu, mūsų buvo sklypas 
žemės paimtas, ir turėjom karves, ir kaip tik buvo, kad... Bet mama 
buvo, mama... Matai, mano tėvai, kaip vadina, špitolninkai, nu, 
skambindavo varpais. Tai mama skambino, reiškia, mama skambino varpais. 
Šitie, partizanų, kiek jų susirinko, apie dvidešimt gal vyrų iškėlę, 
reiškia, va ten prie bažnyčios dabar ta aikštė. Dabar kryžius yra, toj 
vietoj buvo čia jau ir Smetonos laikais, yra aukštas stulpas, stiebas 
kur keldavo vėliavą, reiškia, iškilmingai ten, šventėms. 
 
Kl.: Partizanai pakėlė vėliavą? 
 
Ats.: Pakėlė, kėlė vėliavą, skambino varpais ten. Ir visus žydelius, 
visus iki vieno, reiškia, nei mažo, nei seno neskaitė - visus suvarė 
prie valsčiaus į... Nu, daboklė, tai daboklė mažutė, ir dabar tebėra 
tas 
pastatas, ir dabar tebėra. Bet ten buvo - valsčius, buvo aptvertas 
medine tvoryte ir ten juos ir suvarė visus. 
 
10:58 
 
Kl.: Į daboklę? 
 
Ats.: Į tą daboklę, bet faktiškai daboklėj netilpo. Jie buvo suvaryti 
prie tos daboklės į tą darželį ir ten buvo. Nu, jie ten nelabai... 
Kadangi vis čia jie liečia telefono ryšį su Utena, tai nutraukė. Bet 
kažkas su dviračiu nuvažiavo iki Vyžanų, paskambino į Uteną ir, šitą, 
iš 
Utenos atvažiavo du sunkvežimiai čekistų ir išvaikė visus. Ir žydelius 
visus išleido. Ir žydeliai visi susikrovę - kas turėjo arklį, kas su 
kaimynu... Nu, vienu žodžiu visi žydeliai buvo jau vakare... Ten 
pirmadienį vakare aš jau nuėjau į miestelį, buvo švaru, nei vieno 
žydelio, tyku, nieko nebebuvo. 
 
Kl.: Jie visi pasitraukė? 
 
Ats.: Pasitraukė visi, bet dalis paskiau palengva, už savaitės kokios 
palengva sugrįžo. 
 
11:58 
 
Kl.: Dalis sugrįžo? 
 
Ats.: Dalis sugrįžo. 
 
Kl.: O tie, kur negrįo, kur jie? 
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Ats.: Pasiekė Tarybų Sąjungą, nu, visokių buvo. Vieni mirė, kiti jauni 
buvo, gal pora žuvo fronte. Nu, o kiti, sakau, grįžo. Po karo, kada jau 
pokario metais, keturiasdešimt ketvirtais, penktais metais jie grįžo, 
bet, sakau, bet jie čia į Debeikius negrįžo. Nei vienas neapsigyveno, 
bet buvo pradžioje apsigyvenę, keturios ar penkios šeimos buvo. Žinau, 
pas vienus tai... Mes buvom su tėvu nuvažiavę, buvom pas juos. O jie, 
kaip sako, mes ten nuvažiavom, sesuo irgi turėjo. Turėjai turėti kur 
nors arklį nuvažiavęs į kokį tai kiemą kur užvažiuoti, kur užeiti. Tai 
vat. Kai tiktai žydelis apsigyveno Debeikiuose, tai jisai to, kad tėvas 
pas jį, nu, ir aš esu pas jį buvęs, užėjęs pas juos, o paskiau jau 
parskrido į Vilnių. 
 
Kl.: Nu, o tie, kurie grįžo, kodėl jie grįžo? Jums neteko su jais 
pasikalbėti, kaip jiems ėjosi? 
 
Ats.: Grįžo. Mes tai sakydavom taip, visi tie grįžo, kurie biškį 
turtingesni buvo. Va, grįžo tie patys Akulioriniai, kur aš sakau, kur 
aš 
draugavau. Jų liko namai, liko parduotuvė, gal dar ten kas nors buvo, 
gal kito turto, gal dėl šito. Nu, ką ten žinosi. Kad paskiau jau, 
matot, 
vis tiek jie grįžo, bet juos tuoj pat vis tiek vėl uždarė, nebeleido 
jiems... Dar ten jie porą dienų gal ten, bet, o šitie būtų buvę, vis 
tiek buvo uždaryti ir paskui čia bandė net juos, turėjo galvoj, kad 
juos 
čionais sunaikino. Suvarė vis tiek. To žydelio buvo vienkiemis čia vat 
į 
tą pusę, kur aš važiuoju, ten prie to upelio buvo tas jo vienkiemis, to 
žydelio, ir buvo pirtis. Taigi visus suvarė, visus į pirtį, ten jau, 
kaip sako, kaip silkių buvo. Išplėšė, nu, iš anksto paruošė, išplėšė 
lubas ir išplėšė skliautą. Nu, ir galvojo, kad vat įmesim čia porą 
granatų ir ten liks košė. O jie sumetė ten kažkas tris granatas ir 
nieko, kadangi žmonių tirštai, granatos žemę, kojas apdraskė ir niekas 
ir... Tai paskiau tiktai sakė, paskui jau patys, kadangi vokiečiai kada 
išgirdo šitą sprogimą, dar miestely gi čia buvo vokiečių daug. 
Vokiečiai 
nuvažiavo tenai, tai šituos suėmė, šituos jau, kaip sako, vykdytojus, o 
žydelius vis tiktai aptvarstė, suguldė ten į tą namą, kur buvo žydų ir 
leido. Žmonės ėjo tenais, ten žmonės nešė ir valgyt, ir... Ir, tarp 
kitko, ten ar keturi, ar penki žuvo, reiškia, mirė vietoj. 
 
14:39 
 
Kl.: Jau toj pirty, reiškia? 
 
Ats.: Toj pirty. Bet kaip keista - ta pati šeima, sava šeima buvo penki 
žmonės, nei vienas nebuvo sužeistas iš savos šeimos. O žuvo, buvo irgi 
ar penki, ar keturi žydai, nu, kurie iš kitur traukėsi, iš toliau 
kažkur 
ir jie čia buvo sustoję ir pakliuvo, reiškia, į tą... Visiškai svetimi, 
ne Debeikių žydai, šitie trys, iš šitų trys. Iš debeikiečių tik vienas 
žuvo. 
 
Kl.: Kas toksai žuvo, nepamenat? 
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Ats.: Neprisimenu, tiktai žinau, kad pagal skaičius. O taip tai tas 
vienas mano draugas sužeistas buvo, bet paskui jis pasveiko. Paskui dar 
buvo atvežti čionai, buvo atvežti į tą, į dvarą daržų ravėti. Paskiau, 
nu, ten pristigo darbo, reiškia, daržus jau nuravėjo, tada buvo atvežti 
čia miestelin tiesiog gatves, grindinį ravėjo. Tai, tarp kitko, pas mus 
valgyt virdavo, būdavo, nu, leidžia ten dvi, tris žydelkaites, tokios 
jaunos merginos buvo. Nu, ten bulvių duodavo ir taip... Žolės duodavo, 
bet jos, reiškia, bulves skusdavo ir valgyt išvirdavo, o mūsų tokia 
daržinytė buvo nedidelė. Nu, ten jau parapijos buvo, kur mūsų šienas 
būdavo, tai ant šieno nakvodavo, bet ten ir buvo. Spyną pakabina ant 
tos, ten jau ypatingos apsaugos, sargybos nebuvo. 
 
Kl.: Tai juos iš karto, reiškia, išvarė jau iš savo namų? Jau jie buvo 
išvaryti? 
 
Ats.: Iš karto, iš karto. Nu, dar keletą, vieną dieną, kitą, bet jau 
ne, 
ne... Kada grįžo, jie jau taip lygtai palengva grįžo, bet kaip tik tuoj 
visus ir... Buvo kaip tik čia, mat, pas juos irgi yra, reiškia, tikyba 
dvejopa. Buvo ta sinagoga didžioji, kur jau buvo kaip reikiant ir 
paskui 
buvo dar nedidelis namukas, vadindavo mažoji iškala, kadangi mes tik 
lietuviškai. Lietuviai vadino, ne sinagoga vadindavo paprastai žmonės 
kaime, bet... Tai buvo mažoji, tas namukas, tai tam name jie buvo abudu 
uždaryti. Ir atsimenu, kad tas vasarą buvo ir vasara, kiek aš 
prisimenu, 
buvo šilta tada, kada vokiečiai atėjo. Kad jie prašydavo, "nors langą 
atidarykit, nors langą išimkit, kad jie, oro mes neturim". Vandenio, 
sausa, reiškia, kada duodavo, kada daeidavo jau, taigi vaikai. Matot, 
kaip ir visais laikais. Dabar gal ne tiek, dar mes, man atrodo, kad mes 
smalsesni būdavom visur prilįsti, kaip sako. Vaikai būdavo ir... ar ten 
kareiviai, ar ten koks nors, ar ten kas nors įvyksta, tai aš žinau ir 
apie tuos žydelius. Mes vaikščiojom. Kaip jie prašydavo, kad "orą 
įleiskit, kad vandenio duokit nors iš ąsočio atsigerti". 
 
17:30 
 
Kl.: Jie toj mažoj škaloj, reiškia, buvo? 
 
Ats.: Tam nedideliam pastate ir... 
 
Kl.: Ten labai susikimšę turėjop būti. 
 
Ats.: Susikimšę. Kad ten atsisėsti, gal atsisėsti, bet atsigulti 
normaliai tai tikrai nebuvo. Nu, o paskui po to sprogdinimo, tai visus 
išvežė į Uteną ir daugiau jie čia nebebuvo. Nu, tai buvo, sakau, 
atvežti 
čionai darbams. 
 
Kl.: O tai kodėl jų nesprogdino toj škaloj, reiškia? 
 
Ats.: O miestely, nu taigi čia jau vis tiek, o, be to, tai gal skaitė, 
ten vis tik ta škala buvo kur as didesnė negu ta pirtis. Na, o, be to, 
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ta pirtis buvo ten visiškai nuošaliai ir nuo kelio buvo gal kokia du 
šimtai metrų, nuo kelio. Dabar tas kelias naujai, tas kelias buvo 
toliau. Nu, vienu žodžiu nuo kelio, be to, to pačio žydelio tenai buvo 
tas, kaip sako, ta pirtis. Nu, ką ten gali pasakyti, kas šovė tiems 
vyrams, kurie vykdė tą egzekuciją. 
 
Kl.: Na, o kaip jie ruošėsi tas granatas sumesti? Tai jūs girdėjot, 
kaip 
jie tarėsi, kaip..? 
 
Ats.: Ne, ne. Pirmiau nieko nežinojom, tiktai sužinojom ir niekas, kai 
po sprogdinimo tiktai. 
 
Kl.: Nu, kaip pervarė į tą jau pirtį, tai jūs matėt? 
 
Ats.: Aš asmeniškai nemačiau, bet kas nors gal ir... Nu, ką ten žinosi. 
Gal ten niekas nepasakė, kodėl juos ten veda. Gal ten kur, gal žydo 
vienkiemin, gal ten juos apgyvendinti tam žydo vienkiemin. Kas ten gali 
pasakyti, vat. Daleiskim, vieną žydelį, tas, jis kažkaip čia buvo 
užsilikęs, toks Motkė. Nu, tai tokie, dar ne kažkokie bernai, o 
aštuoniolikmečiai, "nuvešim tave į Uteną", reiškia, ir vat. Tada 
susisiekimas buvo traukinukais, čia iki mūsų stoties septyni 
kilometrai. 
Reiškia, varė į stotį, atsieit, išsivedė į Kalvarijų stotį. Nu, čia už 
pusantro kilometro yra krūmai, nu, į tuos krūmus nuvedė ir nušovė. 
 
19:19 
 
Kl.: Tai jūs matėt jį kaip varė? 
 
Ats.: Nu, tai mačiau ir sakė... Kaip sako, kadangi pavakary išsivedė, 
kadangi traukinys eidavo vakare, tuo laiku maždaug, nu va, tai... Tai 
ir 
čia dabar, nu ką darysi... 
 
Kl.: O kaip mėtė tas granatas, jūs matėt? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Sprogimo negirdėjot? 
 
Ats.: Tiktai sprogimas girdėjosi, kad kažkas tai, o taip tai ne, 
neleido. Turbūt vis tiek gi čia, kaip ten bebuvo, bet tiktai toks jau, 
kaip sako... 
 
Kl.: Tai jūs namuose buvot, kai sprogo? 
 
Ats.: Namuose. Mes tenai miestely buvom. Aš nieko nežinau, bet, sakau, 
tiktai po to, kada viskas, o tada... ir tai aš pats nebuvau. Vat mama 
nuėjo tenai, dar čia buvo tokia akušerė žydelka. Mama ambulatorijoj 
ten, 
nu, pas daktarą tarnavo vienu žodžiu, tuo laiku dar nebuvo lygtai 
prie... Faktiškai pasirodo, kad ten buvo tada jau sanitarės etatas, 
buvo 
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ir mokėdavo, bet... O šiaip tai buvo pagal seną įpratimą, tai mama kaip 
tarnaitė, reiškia, ten jiems gulti, ten valgyt išvirdavo, valydavo 
tenai 
jau. Ir ta, kur daktarė buvo, lenkė, kažkur tai nuo Vilniaus krašto, 
lietuviškai nemokėjo. Mama mokėjo lenkiškai, o akušerė buvo žydelkaitė, 
bet ta mokėjo lietuviškai. 
 
20:39 
 
Kl.: Nu, tai jūs nubėgot pasižiūrėti ten, kai jau juos ten sprogdino? 
 
Ats.: Nu, tai iš tolo paskiau. Bet aš bendrai karo metu čia, ypatingai 
pokario metais mūsų tokia, mano amžiaus berniukai eidavo. Čia buvo 
aerodromai, tai šovinių prisirinkdavo, visas užančius prisikimšę ten to 
parako. Ten tų šovinių nebuvo, parakas buvo ten tuo laiku, aš, nu, 
nežinau. Matot, rusams užėjus trečią dieną, mano brolis už mane metais 
jaunesnis, rado granatą, ardė ir susisprogdino. Nu, ir dar dešimt dienų 
gyveno, bet mirė, gal nuo to. Nu, šitaip ir bendrai nebuvo toksai, buvo 
toks lėtas, kaip sako. Tai aš tada nebuvau pats pirmutinis, kaip sako, 
visur prisistatyti, aš visur nueidavau paskiau. 
 
Kl.: Bet iš tolo matėt, reiškia, ??? 
 
Ats.: Iš tolo tai taip. Tai ta pirtis, paskiau taigi pažiūrėti, kaip 
ten 
buvo, kas ten buvo, bet jau po visų tų įvykių, kaip ji atrodė, bet, o 
prieš tai, tai kad aš nežinau, nesu girdėjęs, kad kas nors jau iš 
pašalinių žmonių žinojo. Ten kokie penki vyrai, atrodo, jau tą visą 
reikalą... 
 
Kl.: Kas tokie ten buvo? 
 
Ats.: Nu, jau dabar gyvų nebėra nei vieno. Buvo toksai Eimutis, buvęs 
policininkas prieš karą, o paskui jis buvo, prie vokiečių buvo 
Avižonyse 
policijos viršininkas, nu, toks. Čia kaimynas, kuris neseniai mirė, tai 
buvo toks Hanskas. Nu, tai jis paskiau Sibire buvo ir pas tą... Paskiau 
Belenis toks, bet jis čia pastoviai negyvendavo. Nu, Kaulinis, jis 
paskiau pasitraukė, išvažiavo į Angliją, Anglijoj mirė. Kaulinis tai 
buvbo jau tų partizanų vado pavaduotojas. Vadas buvo labai kultūringas 
vyras Mizeikis, ir jis... 
 
22:31 
 
Kl.: Vietinis? 
 
Ats.: Vietinis. Nu, jis buvo, dirbo laiškininku, bet jis buvo atkeltas 
tiktai prie rusų. Jis yra anykštėnas, bet jis jau nuo gimimo čia, jau 
ne 
debeikietis, bet jis kultūringas. Dar mes paskui kaimynystėje visą 
laiką, nu, jis paskui išėjo į Plechavičiaus armiją ir paskui, kaip 
vokiečiai išvežė jau suimtą į Vokietiją, paskui atsidūrė Anglijoj. O 
motina tai čia Debeikiuose ir mirė, taip ir liko, bet jis labai toks 
būdavo kultūringas ir jos... Nei jis ginklo nešiodavosi viešai taip 
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jau. 
Nu, jeigu kada važiuoja, tada jisai jau, bet taip vat... Kaip tas 
pavaduotojas, būdavo, už diržo pistoletas bekamoras užkištas, vaikšto, 
tai jisai jau šito ne... O tas pavaduotojas tai nelabai, o jis toks... 
 
Kl.: Kas pavaduotojas buvo? 
 
Ats.: Kaulinis. Nu, bet jis čia miestelio, jo buvo du broliai, sesuo, 
motina. Sesuo siuvėja buvo, miestely turėjo gryčiutę. Nu, bet jis 
užeidavo, žinau, pas mus buvo kaip tik pirmas dienas atėjęs. Reiškia, 
jis paskutinės dvi savaitės prie jau, nu, kada tie vežimai įvyko, 
trėmimai, tai jis prieš tuos trėmimus jau buvo pasitraukęs. Sako, aš 
buvau į anykštėnus, sako, buvau, kad čia nesimaišyti, po kojom kad 
nepakliūti. Vienu žodžiu jau ten ir... 
 
Kl.: Tai čia Kaulinis ir tas granatas metė irgi? 
 
Ats.: Taip, taip. Kuris ten metė, tai aš jau negaliu sakyti, bet 
Kaulinis paskiau per langelį iš pistoleto dar tris ar keturis šūvius 
paleido. Tie šūviai daugiausiai sužeidė žmonių. Pagal šituos, pagal jau 
paskiau... Kaip aš sakau, granatas ant žemės rado, tai kojas ten 
apdraskė ir... 
 
24:18 
 
Kl.: Nu, tamsta, sakykit. Nu, jūs atsimenat tuos partizanus vat, ar jie 
kalbėdavosi tarpusavy, kodėl tuos žydus reikia juos ir varinėti, ir į 
tą 
pirtį suvaryti, čva čia prie duobės? 
 
Ats.: Nu, kažkas buvo vis tiktai tokio. Nu, nežinau. Nu, ir gal šiek 
tiek buvo, kadangi mūsų žmonės vis tiktai buvo arti žemės ūkio, ar ten 
kitas darbininkas. Jis sunkiai dirbo, kaip sako, prakaitu uždirbo tą. 
Žydelis gyveno kažkaip tai iš biznio. Truputėlį galbūt šitas erzindavo 
mūsų vyrus. Nu, ir kitaip, reiškia, ta pirmoji tarybinė okupacija. Vis 
tiktai žydeliai buvo jau kur kas per tuos metus, keturiasdešimti metai, 
jau žydelių ta... Ypatingai žinau tą žiemą, keturiasdešimti, 
keturiasdešimt pirmi metai, kadangi ėjom į mokyklą ir čionai visas... 
Nu, tai jie jau buvo kur kas aktyvesni jau čionai. Ir pirmieji 
komjaunuoliai buvo žydeliai, ir... Nu, apie partinius tai nežinau, čia 
buvo kas nors iš partinių, partiniais niekas ne... Bet jau 
komjaunuoliai 
buvo... 
 
Kl.: Jaunimas, reiškia, daugiausia. 
 
Ats.: Jaunimas. Va tokie penkiolikos, septyniolikos, aštuoniolikos metų 
ten tie buvo, keletą, žydukai buvo. Buvo ten prie kultūros namų toks 
kambarys, jau buvo lygtai štabs, būstinė, vadindavom būstine. Mes ten 
irgi užeidavom į tą būstinę. Dar net būdavo šokiai, dar ir paprašai 
eilėraštį kokį salei pasakyti. Nu, galbūt ir šitas biškį sunervavo 
tuos, 
tą dalį žmonių. Bet ir būdavo dauguma žmonių iki tol, kad, nors jis ir 
nemėgo tik kad, bet iki žudymo, iki naikinimo, tai... jog viešai nei 
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vienas ne... Nors kad ir kokie būdavo žmonės, visada vis tiek, kaip 
sako, gailėjo, kad tas, kas buvo... Ne žudė, ne, kaip sako, žudė be 
tiesioginio įrodymo, kaltės įrodymo, kaip sako, nužudyti nepilnamečius 
vaikus. 
 
Kl.: Tai kad kaltės tokios mirtinos nebuvo, jie ??? ??? 
 
Ats.: Nu, taigi kad ne, ne. 
 
Kl.: Žinai. 
 
Ats.: Kadangi vis tiktai, sakau, čia žydeliai buvo komjaunuoliai. Bet 
kokių nors tarnautojų, darbuotojų iš mūsų žydelių nebuvo, iš vietinių 
ne. Nei iš vietinių nieko nebuvo, kadangi jie čia, sakau, bet... Nu, 
tiktai tiek, kad vat... Šiaip va toks žydelis buvo kaip šiek tiek 
pajuokos objektas, nu, tai čia buvo toks. Jau priimta, kad va iš 
žydelio 
pasijuokti arba ten, žydeli, tu... Nu, tai čia kažkas tai yra ilgą 
laiką, tai vat. Kad net ir kokioj pjesėj ar kur nors, tai žydelis toks 
vat, kaip... Nu, tai ir gyvenime panašiai buvo. 
 
Kl.: Bet man visą laiką įdomu, kodėl tie partizanai va taip paėmė, 
reiškia, iš karto aktyviai ten tuos žydus suvarė ??? 
 
Ats.: Nu, ar ten buvo, kaip sako, jog šitas irgi... Aišku, visa 
iniciatyva iš vokiečių buvo, gal buvo nurodymai, buvo ten ar ten laisvė 
duodama buvo, kaip ten buvo, ar kiek. Bet patys vokiečiai tiesiog tai 
savo rankų labai mažai kišo, ne tiktai to. Jau čia kaip pirmas dienas, 
tai čia buvo be jokios valdžios, bet pirmos savaitės, tai ten centrinės 
kokios nors valdžios ar kokių nurodymų tai čia tikrai nebuvo. 
 
Kl.: Ar vokiečiai čia buvo pas jus Debeikiuose? 
 
Ats.: Ne. Nu, tai bivo, pastoviai nebuvo. Kada, kol armija ėjo, tai ėjo 
ir praėjo, tai čia maždaug tik porą savaičių. Nu, o paskiau tai tik tai 
atvažiuodavo. Nu, atvažiuodavo ir pagyvendavo, ir tankiausiai. Kadangi 
aš klebonijoj dirbau, o klebonas mokėjo vokiškai, tai... Ir ten buvo 
kaip tik, nu, vienas svečių kambarys jau būdavo paruoštas, tai tankiai 
atvažiuodavo vokiečiai ir būdavo ne vieną dieną. Tai tankiausiai 
klebonijoj ir nakvodavo tenai ir... Žinau, kad dar, kiek mes dirbdavom 
lauke, tai žinau, kad, būdavo, ateina daržovių šitos su, tos... Tos 
merginos dirbdavo: "tai paklausk, paklausk", tai mane jau išrinkdavo, 
kad "tu paklausk, kiek valandų". Nu, aš ten vieną, kitą žodį jau, nu, 
kadangi tuoj, kadangi jau atėjo vokiečiai, tai tuoj čia kitas, tas 
Karosas Juozas, jis buvo lakūnas. Nu, ir jo čia tėviškė buvo, jau jie 
buvo du broliai karininkai. Tai buvo vienas Juozas, jis paskiau žuvo 
Šiauliuose frontui einant. Tai jis dėstė, reiškia, buvo organizuota, 
buvo keturiasdešimt ketvirtų rudenį buvo organizuota vokiečių kalbos 
kursai. Nu, tai jis, nu, tai va. Gal iš tų kursų, gal kaip, bet, sakau, 
jau vieną, kitą žodį. Nu, buvo, paskui buvo išleistos tokios knygutės, 
pokalbiai tenai. Nu, kas paklaus tenai valgyt, ten duonos, ten pieno. 
Nu, va tokie trumpi žodžiai ten, sakau, va taip. Tai tie ateidavo 
vokiečiai, vokiečiai, nu, atvažiuodavo keli. Va žinau, va čia 
kaimynystėj pas ūkininką vieną sykį irgi buvo atvažiavę, kaip, bet 
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perkūnas uždegė tvartus dienos metu. Dėl to, kadangi mes tenai gesinom, 
tai žmonių daug, o vokietis irgi ten ant laiptų stovi, jau žinok, ką 
jis darys, tai... O šiaip, kad taip pastoviai, tai čia nebuvo. 
 
29:42 
 
Kl.: O ten tuos žydus kai sprogdino, šitoj pirtelėj buvo ten vokiečių? 
 
Ats.: Ten ne. Tai sakau, vokiečiai buvo miestely ir kada jie išgirdo 
sprogimą, taigi jie irgi nežino, kas. Tai tada ten nuvažiavo kažkiek, 
kažkokia, kažkiek vokiečių ir jie šituos atsivežė visus. Tuos 
partizanus 
atsivežė į miestelį ir dar juos per naktį palaikė. 
 
Kl.: Palaikė? 
 
Ats.: Aha. O pačius žydus aptvarstė, kaip reikia aptvarstė ir į namus 
su... Tam name suguldė, kurie jau gulintys ligoniai, o ant rytojaus 
organizavo tada, jau čia turbūt vietiniai organizavo arklius ir išvežė 
visus, tiek sveikus, tiek sužeistus. Visus išvežė į Uteną. 
 
Kl.: Nu, o ten vat, sakysim, jūs matydavot, kad tie partizanai, kad jie 
ten kaip nors muštų žydus, daužytų? 
 
Ats.: Ne, viešai ne, nesu matęs. Nu, kas link mušimo, tai... 
 
Kl.: Vesdavo dirbti tiktai. 
 
Ats.: Nu, tai dirbti vesdavo. Bet čia tai buvo tik, aš nemačiau, bet 
sakė, būdavo kalbos, kad jie, kadangi jie ten kada Aknystuose kada 
gyveno, kada buvo atvežti čia darbui, tai ypatingai ten daug buvo jaunų 
moteriškų. Nu tai, kai jie ten nuvažiavę, nu, irgi kažką tai 
įtarinėdavo, tie... Bet aš sakau, čia tik kalbos, aš ne, ne... O šiaip 
ne, čia viešai, daleiskim, aš niekad nei nemačiau nei mušant, nei... 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit, kai žydus išvarė, reiškia. Išvarė į tą mažą 
škalą, jau uždarė visus, reiškia, tai jų namai tušti stovėjo? 
 
Ats.: Tušti čia buvo dar, nu, vienam vakare, nežinau, ar po trijų, ar 
po 
keturių dienų, ar po savaitės, kada jau vokiečiai atėjo, kažkoks tai 
dalinys, kažkoks būrys vokiečių atvažiavo. Bet jie jau biškį, sakė, nu 
buvo, kad jie ten jau lygtai pagėrę, tada lygtai pagromą tokį 
organizavo. Nu, nemušė, bet juos... Musiškiai tada į visus namus, nu, 
tiesiog išdaužė langus ir kas gero, išnešė, o žydelius visus suvarė 
prie 
didžiosios sinagogos, liepė išnešti ten. Išnešė oš ten visas knygas, 
viską ir ten sukūrė laužą iš tų knygų. Bet vokiečiai irgi ten 
vaikščiojo, juokėsi ir, nežinau, vokietis turbūt liepė žydams knygas 
tai 
irgi. Kada jas į krūvą, tai nedega, tai nesvarbu, kad popierius, vis 
tiek pamaišyti, tai žydas išsigandęs. Jis neturėjo nei kuo pamaišyti, 
jis paėmė su ranka, o knygos odiniais viršiukais, oda ta, tai jis, 
aplipo čia tos rankos. Nu, tai tada jis rodo, davai kitus žydus su tom 
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aplipusiom rankom braukyti, nu, ir tada visi... Nu, toks 
pasityčiojimas, 
bet tiktai, bet tiktai šitie žydai, šitie vokiečiai, ji tiktai va taip 
jau, o šiaip visa... O ten mūsiškiai patys miestely ten, nors ir nieko 
tie žydeliai nėra, turto ir nebuvo. Daleiskim, ten jau didesniuose 
iestuose, daleiskim, Tuenoj, tai žinau, kad buvo, buvo tas gal turtas 
kažkaip jų ten suvežtas ar ką. Kad ir mūsų partizanams - jau tiems 
buvo, 
kurie jau nusipelnę, tai žinau, kurie buvo nukentėję. Mes sykiu 
gyvenom, 
tam pačiam name gyveno, sūnų areštavo, vienos šeimos du sūnus ir tėvą 
kleboną ir vargoninką. Areštavo ir jie sėdėjo ten, nuo rudenio sėdėjo 
iki fronto, iki kol vokiečiai atėjo. 
 
Kl.: O paskui sugrįžo į Debeikius? 
 
Ats.: Paskui sugrįžo į ten. Nu, tai sakau, vargonininkas tada atsivežė, 
reiškia, jau kaip kokią tai kompensaciją, reiškia, iš... žydo rojalį. 
 
33:48 
 
Kl.: Iš, iš... 
 
Ats.: Iš Utenos. 
 
Kl.: Iš Utenos. 
 
Ats.: Reiškia, iš Utenos, bet jau jis žydo. Tas partizanų vadas, kaip, 
kur sakiau, jis, tas Mizeikis nuėjo irgi. Jis taip jau posunkiai 
gyveno, 
baldų neturėjo, tai žinau, kad jis atsivežė spintą, atsivežė stalą ten 
jau, reiškia. 
 
Kl.: Iš Utenos atsivežė? 
 
Ats.: Iš Utenos, iš Utenos. Debeikiuose nebuvo tokio, ten kokio, 
kažkokio. Žinau, kad ten vieną stalą kažkokį, ten kitas kažkaip, kažkas 
kėdę nešasi per miestelį, kažkas tenai vat, tokius dalykus, bet ko 
nors... Gal ten jau ankščiau buvo kas nors, kas, bet kažko geresnio 
neturėjo. 
 
Kl.: Tai tie žydų namai, reiškia, kuriuos suvarė į tą mažąją škalą, 
atidaryti stovėjo? 
 
Ats.: Atidaryti. 
 
Kl.: O juos saugojo, ten eidavo? 
 
Ats.: Niekas nesaugojo. 
 
Kl.: Nesaugojo. 
 
Ats.: Kas norėjo, tas ir ėjo. Ir paskiau šitie pusiau, nu, vienas, 
kitas 
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ten, bet jau čia vėliau, į vieną, kitą, bet labai nedaug. Čia gal į 
porą, trejetą namų, kur tuktai, kur apsigyveno paskiau lietuviai, kurie 
buvo tenais, o kiti tai stovėjo, paskui juos jau sugriovė. Dar aš 
žinau, 
paskiau dar jau į rudenį, gal kažkas žinojo, kad mes, vaikų žaidimas 
kavotis. Ot, vienas būrys pasikavojo, tai žinau, kad po tuos namus mes 
ten ir landžiodavom. 
 
Kl.: Eidavot ir žaisdavot. 
 
Ats.: Žaizdavom ir pasislepiam tenai, viena grupė pasislepia. 
 
Kl.: Kaip atrodė tie namai? Jie su daiktais stovėjo ten? 
 
Ats.: Ne, niekas. 
 
Kl.: Tušti? 
 
Ats.: Tušti. Arba jie išdaužyti, kokios lovos ar ten kėdė kokia 
sulaužyta, kaip sako, bet jau vertingo daikto, tai ne. Vis tiek kaip 
ten 
bebuvo. 
 
Kl.: Dar noriu tamstos, reiškia, paklausti, vat kaip prasidėjo tie žydų 
varinėjimai, paskui tie sprogdinimai. Ar kai jie buvo į tą škalą 
uždaryti, ar kunigas šnekėjo, pasakojo ką nors, reiškia, kalbėjo kaip 
nors? 
 
Ats.: Nepritardavo kunigas. 
 
35:35 
 
Kl.: Ką sakydavo? 
 
Ats.: Kad nereikia katalikams teptis, kaip sako, rankų, kad vis tiek 
jie 
yra žmonės. Nu, tai va čia irgi tarp kitko. Nu, tai, žinot, davatkėlės 
toks išprusimas, toks tas supratimas. Taigi čia ne žmones, taigi čia 
žydus, nu, tai čia buvo toks supratimas. Jeigu tu ne katalikas, tai 
čia... 
 
P E R T R A U K A 
 
Kl.: Kaip kunigas atsiliepė apie tuos įvykius, reiškia, kaip jisai vat 
aiškino ir žmonėms? 
 
Ats.: Čia va tas, kur sakiau, tas mūsų klebonas, kur jis čia ilgus 
metus 
prie Smetonos buvo. 
 
Kl.: Kaip jo pavardė buvo? 
 
Ats.: Kazimieras Mikelinskas, jis yra pasvalietis, iš kilmės. Tai jis 
labai neigiamai, kaip sako, jis ir... Nu, jis mėgo tiesiog sakyti, jis 
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už taigi ir... jis pats kada buvo kalėjime (?), sako, gal už tai, kad 
aš... Jis mėgdavo, net ir su rusų karininkais, būdavo, ginčijasi jisai 
visaip. Tai jis ir tada ir jau prie žydų šaudymo, jisai. Nu, tiesiog 
sakydavo, kad vis tiktai čia yra negerai, ne katalikiškai, nežmoniškai. 
Nu, tuo laiku, kai jisai buvo areštuotas, čia buvo toks, nu, jis tiktai 
tuos metus čia buvo, nepilnus metus buvo Naglevičius. Nu, tai jis 
kažkaip tai buvo toks jau... Net ateidavo naktį, ant nakties 
parsinešdavo šautuvą, reiškia, į kleboniją. Tai vat šitą aš atsimenu, 
kadangi mes, priwšais šitų partizanų štabas buvo, o kitoj pusėj gatvės 
mes gyvenom tenais su visais. 
 
Kl.: Tai čia buvo kaip tik tuo metu, kai tuos žydus varinėdavo? 
 
Ats.: Nu, tai maždaug tuo metu. Čia viskas buvo tuoj pat vokiečiams 
užėjus. Mikelinskas tai grįžo iš kalėjimo pirmom dienom vokiečiams 
atėjus, o Naglevičius tas buvęs, jau kuris jį pakeitė, jau dar nebuvo 
išvažiavęs, dar jis čionai. 
 
Kl.: Tai vienu metu, reiškia, buvo abu? Abu, reiškia, buvo. 
 
Ats.: Nu, tai buvo. Gal čia neilgai bebuvo, bet, sakau, bet 
Mikelinskas, 
tai jis buvo visada priešingas prieš tokias... 
 
Kl.: Tai jis per pamokslą sakydavo? 
 
Ats.: Nu, per pamokslą jisai labai ne, bet va tokiuose pokalbiuose ar 
asmeniniuose, reiškia, su žmonėm, su parapijiečiais tai būdavo. Tiesiog 
pas mus ateidavo, daleiskim, aš jau buvau, klebonijos ūkis buvo 
dvidešimt aštuoni ariamos. Nu, tai buvo, reiškia, tarną samdydavo, dvi 
tarnaitės buvo, ten paskui mano tėvas dirbdavo, aš dirbdavau. Nu, 
taigi, 
nu, kaip sako, virtuvėj valgyti pietų arba taip ko susirenkam, o jis 
mėgdavo vis pasišnekėti apie... Vis ateina, kaip sako, nu, tai jis ir 
vis apie tai, kad "vis tiktai šitaip negerai mūsų žmonės daro, kad taip 
jau, kad visi..." Nu, reikia kažkiek, kiek teko girdėti, bendrai kalbų 
ir vis tiktai daugumas, kurie buvo, nu, vieni atviriau, kiti, kaip 
sako, 
tylėjo, bet kad taip pritartų, tiesiogiai, neteko girdėti, kad 
dvasininkai pritartų. Sakau, tas Naglevičius, tai aš jo nesu girdėjęs 
nei... kadagi jisai jau nebeilgai ir buvo paskiau, bet jis toks jau 
buvo 
kažkaip kitokio būdo. Bet jau tas Mikelinskas, tai jis, sakau, jis 
atvirai, jis vokiečių kalbą gerai mokėjo, ir prie rusų, tai jis ir 
mokyklą baigęs prie rusų. Nu, tai jis, būdavo, ginčijasi jau jis. Nu, 
jis buvo kunigas, bet ir kompanijoj išgerdavo taip jau, kaip sako, 
biškiuką toks jau pasidarydavo, tai jis tiesiog... Nu, jisai bendrai 
visur sakydavo, kad Mikelinskas jis toks, tai sako tą, ką galvoja, tai 
ir šneka. Tai jis paskui sako: "man gal už tai va, sako, už tai ir 
pakliuvau", ir taip. Žinai, paskui kada jisai keturiasdešimtais kada 
sėdėjo kalėjime, nu, tai žinai, kada grįžo, tai klebone, tai gal kas 
jus 
įskundė, gal, daleiskim, kas nors. Sako, niekas manęs neskundė, gal aš 
pats, kaip sako, kad aš atvirai šneku, gal, sako, pats ir nusišnekėjau 
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ar ten ką nors. Nu, bet, sako, kad aš, bet sakyti, kad kas nors man ką 
nors, tai, sako, aš šito vat... 
 
Kl.: O tas Naglevičius, reiškia, tai jisai su šautuvu ateidavo 
vakarais? 
 
Ats.: Ne, jis ateidavo vakare į štabą, pasiimdavo šautuvą, parsineša, 
reiškia, lygtai naktį... Nu, žinai, niekas negali garantuoti ten, 
žinai, 
bet tuo laiku dar nebūdavo tokių jau nei apiplėšimų ten labai, nei ko, 
o 
rytais vėl atneša tą šautuvą. Jis niekur nevaikščiodavo viešai, bet 
kadangi čia tik per šventorių ir klebonija ten pat. 
 
4:50 
 
Kl.: Bet prie tų žydų varinėjimų jau jo nebuvo ten? 
 
Ats.: Ne, jis nei matė, nei... Jau jis ne, ne, dėl šito tai ne. Tai 
sakau, jis savigynai turėjo turbūt kad. 
 
Kl.: Bet jūs sakėt, kad Mikelinskas su davatkom susiginčydavo. 
 
Ats.: Tai jis pats pasakydavo, kad "ko jūs čionai, kaip sako, nu, ne 
taip šnekat, kaip katalikas turėtų šnekėti". Tai va. Jis tai, būdavo, 
paprastai sakydavo, "o kas mane lies?" Aš žinau, prie vokiečių aš su 
juo, daug teko važinėti, jis tada dar dekanas būdavo, tądien. Sako, o 
kas man iš to. Kai vieną sykį iš Jankūnų į Andrioniškį važiavom, 
Andrionišky susinervavo, kad nesulaukė, kad žydai neatvažiuos, o mes 
nuvažiavom naktį dvyliktą valandą rudenį, o, sako, kas mane lies, tai 
va. 
 
Kl.: O tie partizanai į bažnyčią eidavo? Į bažnyčią prie išpažinties? 
 
Ats.: Eidavo, eidavo. Nu, gal ten ne visi, bet jau ar išpažinties, tai 
čia, kaip soko, jie taip jau, bet šiaip tai eidavo metais. Kas liečia 
šitą, tai čia jau jie ne, ne... Kadangi, nu, sakau, čia toks supratimas 
buvo, kad tai žydas. Nu vat, kad jis, bet kodėl, jeigu norėjo, kaip 
sako, kas nors būtų norėję nuoširdžiai klausinėti, kodėl tu šitaip 
darai, ką tau žydas tas blogo padarė, tai aš nežinau, ar jis ką 
pasakytų. Davatkėlės, kurios tokios, kaip sako, nu, neišprūsę nieko, 
tai 
jos paprasčiausiai, kad žydai Kristų numūčijo, o tai už tai jos keršyti 
gali tai, bet tai čia... Bet gi tie vyrai tai būdavo, buvo, kaip sako, 
vis dar, nors ir su pradiniais išsilavinimais, bet vis tiek, kaip sako, 
jau buvo ir laikraščiai, ir radijas buvo. Jau nebuvo gi aiškiai 
laukiniai, ne taip jau. Ir daugumas tai buvo, nu, bet tie, kurie buvo 
santūresni, ką nors, jie prie tokių dalykų nesidėdavo. Jis buvo 
partizanas, jisai turėjo ir ginklą ar ką nors, bet jis prie tokių, kaip 
sako, jau ne. Čia buvo vienetai, tiktai keletą, vienetai tų buvo, nors, 
kaip sako, kad prie tų visų žudynių ar kur nors prisidėdavo, nu 
lietuviai, tai lietuviai. Bet jų gi buvo vienetai, jie gi nebuvo 
masinis 
reiškinys, kad visi lietuviai, kad... O kas liečia partizaną, tai tada 
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viskas, jau jis... Irgi negalima tapatinti, kad čia buvo partizanų 
darbas, čia buvo atskirų individų darbas. Nu, o kai tas žydų, kaip 
sako, 
suvarymas į getus ar ten jų išvežimas jau ten ar kitur, nu, tai čia 
buvo 
bendra tendencija iš viso, kad jie turėtų, turi būti, kaip sako, 
izoliuoti, o atskirti nuo visuomenės, tai čia kitas. Bet gi nebūtinai, 
kad atskirtas, nebūtinai, kad iš karto ir žudyti, kaip sako. 
 
7:47 
 
Kl.: Na, o sakykit, vat pirmom, pačiom pirmom karo valandom, kai tas 
vat radijo atsišaukimas pasirodė ar ten vat per radiją, aš žinau, kad 
jūs tai negirdėjot to radijo atsišaukimo, bet žmonės kaip šnekėjo? Ar 
sakė, kad va dabar kažkas žydams, reiškia, bus, reiškia? 
 
Ats.: Oi, ne, apie šitą ne. Tiktai, kad vėl kada, kad vėl bus Lietuva, 
kad vėl bus čionai, kaip sako, nu, taip kaip ir buvo prieš 
keturiasdešimtus metus, vienu žodžiu tiktai šitas buvo, o kad čia mums 
tie žydai, žydus mes, kaip sako, išnaikinsim ar išvysim ar ką nors 
tokio. Tuo momentu tai čia nebuvo, Tai paskiau kažkaip prezidentą tuoj 
pat nuvertė, bet jau... Ir dar pirmas dienas, kol vokiečių nebuvo, tai 
gal viena, kita, jau vienas, kitas žydelis ir buvo grįžę, niekas jų 
nelietė, kol... Kadangi paskui kai partizanus išvaikė ir paskui kol 
vokiečiai atėjo, tai miestelis čia buvo nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio. Vokiečiai atėjo ketvirtadienį vakare ir tas tris paras 
miestelis buvo, kaip sako, tuščias, be jokios valdžios. Nei tie 
partizanai iš naujo nebesirodė, nebe, o rusų tai jau visiškai nebebuvo. 
Jau jie gi šutinosi, kaip sako, iš didesnių miestelių jau buvo 
pasitraukę. 
 
Kl.: Tai žydai buvo pasitraukę, kaip jūs sakėt? 
 
Ats.: Nu, žydai pasitraukė, bet jau pavieniai buvo. Vienas, kitas jau 
buvo grįžęs, bet jie irgi savo šituos, kaip sako, gryčiutėse lindėjo ir 
viskas. Jie irgi viešai nedemonstravo savo, tiktai paskiau jau juos 
pradėjo patikrinti jau partizanai, pasižiūrėti, kur čia kas yra, o 
šiaip 
taigi vakarais. Sakau, aš šitą tai prisimenu gerai, kaip jie sakydavo, 
"ui, mes žinom, kas mūsų laukia prie vokiečių", tai čia jau... 
 
Kl.: Tai čia dar prieš prasidedant karui? 
 
Ats.: Prieš dar, prieš karą dar, prieš. Sakau, čia ta pati kad buvo 
pradžia tai buvo, kada iš Klaipėdos kada bėgo žydai. 
 
Kl.: Klaipėda, tada jau Lenkija buvo užpulta. 
 
Ats.: Tai vat. Lenkija tai va čia. Tai iš Lenkijos žydeliai, tai 
nežinau, čionai, o šiaip tai lenkų vienas, kitas tai čia buvo pasimaišę 
kažkas tai, bet jau čia buvo dar... Nu, jie tokie dar buvo, bet čia, 
bet 
grafų giminės Lapų buvo dar čia dvi moteriškos likę ir viena pas mus 
užeidavo, ta jau Lapaitė. Tai irgi jinai labai jau tokiais verkdavo, 
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tie 
lenkai, vokiečiai kada lenkus mušė, tai vis, atsimenu, verkdavo. O čia 
žydai su lenkais, bet žydų kalbas tai prisimenu po Klaipėdos, kad 
jie... 
 
Kl.: O kaip to pavardė, va šito, kur sakėt, kad nušovė, kur vedė į 
traukinį ir nušovė? 
 
Ats.: Motkė, Motke vadina. Ar jo tikra pavardė, ar netikra, sakau, kad, 
matot, žydelių, aš va dabar čionai, yra dvidešimt aštuntų metų žemės 
rūšiavimo knyga ir ten yra keletas žydelių, reiškia, kurie turėjo čia 
miestely žemės po kelis arus. Tai aš ten irgi peržiūrėjau tas pavardes, 
užsirašiau, tai pora pavardžių tiktai, kurie man girdėti. Kadangi juos 
vadindavo daugiausia pravardėm: Motkė, Joškė, Irša, Kliomkė, Klivis. Ir 
dar vienas buvo toks, visi vadino Klivis. Nu, Joškė tai Joškė, sakau, 
Zaginas buvo jo tikra pavardė, Zaginas ar Žaginas, o vadindavo Joške, 
nu, turbūt Joselis, koksai jo vardas buvo, nuo Joškės. Motkė tai galėjo 
būti. 
 
11:39 
 
Kl.: Jūs matėt, kaip jį varė? 
 
Ats.: Ne, nemačiau, tiktai rytą jau pasakė, kad... 
 
Kl.: Kad nušovė. 
 
Ats.: Kad nušovė ir kad raščiukas toks čionai buvo. Dabar nebėra tos 
sodybos, už mane vyresnis, bet jis dar buvo, sakau, dar be kariuomenės 
skaitytas, tai žinau. Anksčiau į šaulius priimdavo tiktai 
atitarnavusius 
kariuomenėj, bet jau kandidatais būdavo šitie, tokie gal nuo 
septyniolikos ar kiek tai metų. Kadangi šauliai eidavo ten į kokias 
pratybas, susiėjimus, su šautuvais, o šitie gale eina ten keli su arba 
iš medžio šautuvas išdrožtas, arba paprasčiausia lazda. Kadangi 
pratybas 
daryti reikėdavo, tai vat, tai šitas... Tai žinau, ir šitie, kur tą 
Monkę varė, dar jie, jiems dar šautuvo neduodavo prieš karą. 
 
Kl.: Tai kaip jie jį nušovė? 
 
Ats.: Ne, tada tai jau... 
 
Kl.: Jau karo metas. 
 
Ats.: Karo metas, tai tada jau gavo, bet jie... Nu, tai paskui jau 
kažkaip jie turbūt gavo ginklų. Daleiskim, ten pirmadienį, kada buvo 
tas 
pats sukilimas, tai mūsų partizanai nieko, tiktai tuos keletą pistoletų 
turėjo, nei vieno šautuvo neturėjo, niekas ne. Pistoletus tai turėjo, 
kiek ten jau, koks desėtkas ar kas, bet jie neturėjo. Kada čekistai 
atvažiavo, jie negalėjo nieko priešintis, ne... Kad ir kokie jie būtų 
drąsūs ir, kaip sako, kad nebuvo. Kad ir pistoletą turėjo, jeigu jis 
ten 
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turi penkis šovinius ar ten dešimt, tai tikrai. 
 
Kl.: Tai visus, reiškia, Debeikių žydus jie ten suvarė? Ten mušė juos, 
stumdė ar kaip nors? 
 
Ats.: Ne, suvarė kultūringai. Kadangi, matot, muša ar ten ką nors daro 
tada, kada priešinasi, o jie gi paklusniai, kaip sako, kaip avinas 
eina, 
nu, čia kažkaip tai irgi jau reikia labai. Vis tiek kaip ten bebuvo, 
tuo 
laiku žmonės nebuvo tokie žiaurūs, dar jie nebuvo, kaip sako, visų karo 
baisybių matę ir tas visas jau čia ne pokario metai, ne keturiasdešimt 
ketvirti arba ten keturiasdešimt aštunti metai, jau kur kas, kaip sako. 
Jau kada buvo tie skrebai ar kas, tai jie buvo jau, kaip sako, ir 
sužvėrėję ir, kaip sako, jau nežmoniški, jau visokie. Jau jų buvo kita 
psichika, žmonių buvo, o tie partizanai, dar jie buvo, nu, ką. Nu, matė 
ten birželio mėnesį, kada tas pirmas trėmimas buvo, bet irgi toks buvo. 
Daleiskim, iš mūsų, iš kaimo, ten turbūt tas trėmimas vyko daugiau iš 
kaimų. Iš mūsų valsčiaus tik trys šeimos buvo išvežtos. 
 
14:16 
 
Kl.: O žydų nieko neišvežė? 
 
Ats.: Ne. Nu, tai kad pas mus biedni žydeliai buvo. Žydelių gal tada iš 
miestelio ėmė kas ir pakliuvo, o čia, sakau, tie žydeliai buvo tik 
tiek, 
kad jie patys pragyveno, bet jie nieko. 
 
Kl.: O paskui ar jūs matėt, kaip juos išvežė jau... Kur juos išvežė, į 
Uteną išvežė ar?.. 
 
Ats.: Į Uteną. Nu, tai kad paprasčiausiai kas. Ten keletas buvo, kur po 
sužeidimo paguldyti buvo ten visi, susodino į ratus ten po penkis, po 
šešis ir ten tie... Ir buvo išvaryti tie patys ūkininkai. Ūkininkai gi 
mūsų lietuviai, kaip sako, žydai tai jau ten, kurie ir rijo, jau jie 
nieko nebeturėjo, žinot, tai ir išvežė čia. 
 
Kl.: Tai jūs matėt, kaip juos vežė? 
 
Ats.: Kaip vežėį, kaip taip. 
 
Kl.: Kaip jie nusiteikę buvo? 
 
Ats.: Nusiteikę tai kaip gali. Nu, jau apie nusiteikimą nieko negali 
sakyti. Po tokio įvykio čia kad ir sakytum, va dabar jau vėl viskas bus 
gerai, bus, ir tai, kol atsigaus žmogus. O čia gi vis tiek skaitau, 
veža 
tai veža, bet gi kur veža, tai... Ir ką tu su jais, negi tu su jais 
ten. 
Važiuoja, veža, važiuoji, motina, važiuojam, o ką ten klaus, ką ten 
jums 
darys, taigi niekas nežinojo ir čia. 
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Kl.: Dienos metu vežė? 
 
Ats.: Dienos. 
 
Kl.: Matėt juos kaip vežė? 
 
Ats.: Dienos, jo. Jo, tai čia jau vežė, tai čia jau be jokių gi, 
oficialiai buvo išvaryti ūkininkai. Ūkininkų arkliai keli, nežinau, 
neatsimenu, negaliu pasakyti dabar keli ten, ar penki, ar šeši arkliai 
buvo ir... Tai čia nebuvo jau paslaptis. Ir ten, kai vežė į tą pirtį, 
tai gal ten nenorėjo, kad žmonės žinotų ir ką nors, tai čia kitas, o 
tas 
buvo po pietų greitai. O paskui, kada jau ten sutvarkė, tai buvo 
pavakarys. Žinau, kada jau žmonės ėjo, tai visai vakare jau, paėjom, o 
kai vežė, tiktai nusiteikimas (?) tai koks, kad ir... Tada, kada čia 
buvo, paskiau rudenį tada buvo, kaip sakau, atvežti į miestelį ir eina 
į 
darbus vis tiek. 
 
16:30 
 
Kl.: Ai, tai juos atvežė jau iš Utenos į darbus? 
 
Ats.: Iš Utenos. Paskiau kitus į ten atvežė, ten debeikiečių vienas, 
kitas tik buvo, o buvo ten visi iš Utenos miesto. Miesto vat tos jaunos 
merginos tenai, viskas, ten ne mūsiškės, ne mūsų. Buvo, sakau, vienas 
mano buvęs draugas buvo, kur jau, būdavo, aš jam sumuštinį nunešu į tą 
daržinę ten pavalgyti. 
 
Kl.: Kas toksai buvo? 
 
Ats.: Nu, Maušienės. Aš dabar neprisimenu aš tų, ir pagalvoju, kad aš 
tų 
vat vardų, su kuriais, kaip sako, esu draugavęs, bet tų vardų net ir 
ne... Juk mokykloj tai buvo jų tikri vardai ir pavardės, bet aš nieko 
neatsimenu. 
 
Kl.: Tai jisai žuvo? 
 
Ats.: Nu, tai paskiau žuvo, bet po tos pirties tai jis buvo... 
 
Kl.: Gulėjo pirty? 
 
Ats.: Buvo sužeistas, bet buvo, bet paskui buvo pasveikęs. Buvo 
pasveikęs. Tai tas, nu, ir dar gal ten vienas, kitas iš tų debeikiečių, 
bet... O faktiškai ten jau visa masė tai... Kadangi čia buvo tokia, 
tokio darbingo amžiaus merginos, kadangi vyrų tai vis tiktai... 
Nežinau, 
gal juos atskirai kur nors, kadangi dingti, tai jie niekur nedingo. Bet 
kad vėliau tai, kaip sako, būtų į miškus išbėgę, bet kai žydeliai, tai 
niekur nebėgo. 
 
Kl.: O dabar va čia, jie miestely kai dirbo, juos saugojo kas nors? 
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Ats.: Nu, saugot saugojo, vaikščiojo čia vienas žmogus. 
 
17:50 
 
Kl.: Su šautuvu? 
 
Ats.: Nu. Bet ne taip, kad jau kaip stato sargybą, bet... o va taip jau 
jie. Sakau, į tą daržinę, vakare atvesdavo į tą daržinę, pas mus ten 
prie mūsų, mūsų virtuvėj ten jie išvirdavo jiems valgyti jau jie patys. 
Sakau, žydai, žydelkaitės tenai, jau kiek ten valgyt duodavo ir paskiau 
atvarydavo į tą daržinę ir ant durų spynutę. O ten per palėpes visas 
tai 
jie, jeigu, daleiskim, būtų, kaip sako, kai buvo paskelbta pokario 
metais, kada iš kaimo skrebai suveždavo. Taigi pradžioje tai žinai, kad 
išvažiuoja, jeigu, būdavo, išvažiuoja į kaimus, tai atsiveža tris, 
keturis vyriokus, Nu, juos ir tiesiog namuose sugaudydavo. Gal vienus 
galbūt ant pečiaus, po pečium ar ten kur randa pasislėpusius namie ir 
viskas, ir paskiau uždaro čionais, surenka kelis ir veža į Uteną. Tai 
būdavo irgi taip. Ir per skliautus, ir per lubas, ir visokių pabėgimų 
buvo tokių, kurie tokie vikresni. 
 
Kl.: O tie žydai nebėgdavo? 
 
Ats.: O žydai ne, ne. Tai šitas kad ir sakydavo, jie, ir šiaip bendrai, 
aš tai ne, kaip sako, bet aš žinau iš žmonių kalbų, kad, sako, ne. 
Žydai 
visur, kad ir miestas, kur jų ir daug buvo, gi šimtais ir tūkstantis 
gal, kur buvo getas, sako, jūs žydai, jie kaip, varinėja, sako, kaip 
aviniukus. 
 
Kl.: Kokius jie čia darbus dirbdavo Debeikiuose? 
 
Ats.: Tada, kaip buvo atvaryti? 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Tai ravėjimas. Sakau, jie Aknystuose ravėjo daržus, o čia tiesiog 
grindiniai. Darbas betikslis. 
 
Kl.: Beprasmiškas. 
 
Ats.: Beprasmiškas. Nu, kaip man pasakojo iš tarybinių lagerių, "mnie 
nenužna tvaja rabota, mnie nužna, čtio ty mučilsia". Nu, tai irt čia 
tiktai šitaip gali prilyginti. Nu, šitaip negirdėjau sakant, bet tiktai 
tas darbas, grindinio ravėjimas, taigi čia... 
 
Kl.: Ir matėt, kaip jie ravėdavo? 
 
Ats.: Taigi čia jau mes visą iššliaužiodavom gi. Ten pat, pačiam centre 
vat buvo tas, kur aš gimiau, tas butas buvo, špitolė buvo čia pačiam 
miesto centre ir svarbiausiu čia centru gi ravėjo. Kadangi čia dabar, o 
tada gi buvo grindinys. Grindinys čia buvo paklotas maždaug trisdešimt 
septintais, aštuntais, devintais. Čia gal tris metus miestely grindinį 
tvarkė. Prieš pat karą buvo grindinus, nu, ir vis tiek per vidų, kur 
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judėjimas vyksta, ten nėra žolės, o pakraščiuose taigi... Šaligatvių 
bardiūrai buvo iš akmenukų gi sudėti, tai iš ten bardiūrus tuos ir 
dabar dar gi, ir tai dar kur yra likusių, tai radę buvo, tai mes patys 
per vasarą du, tris kartus ir nuravim, ir druskos papilam, kad 
nereikėtų 
vis tiek. Tai vat, ir tada šitas žydelkaites atvarė tokias, kadangi 
Aknystoj pristigo darbo, o Utena kažkodėl dar jų ten nevežė gal kokią 
savaitę ar kiek laiko. Neilgai, čia keletą dienų jie buvo vat, tiktai 
vat, kad užimti. 
 
20:52 
 
Kl.: Prieš pat tą sušaudymą Utenoj buvo? 
 
Ats.: Tai prieš, prieš. 
 
Kl.: Kur sušaudyti buvo? 
 
Ats.: Daugumas Utenoj. Nu, gal kai kuriuos išvežė kur toliau, kad aš 
nežinau. Tolimesnis likimas, kada, kur kas, čia jau nežinau, bet Utenoj 
buvo ir čia... Nu, bet čia tai, sako, Vyžuonių, Vyžuonių žydeliai buvo, 
o Žaliojoj yra va čia dabar mūsų, Vyžuonių ir mūsų ten susikerta, o 
tų... Į čia, į Vyžuonių pusę važiuojant Šventoji, per Šventąją tiltas, 
tai čia jau mūsų pusėj yra ten toliau dar miškas ir ten buvo, bet ten 
Vyžuonių žydai buvo atvežti, šaudomi. Tai ten vyžuoniškiai, ne 
debeikiečiai, ten debeikiečiai neprisidėjo, ten tiktai paskiau pokario 
metais, buvo išaiškinta, kad ten yra žydų kapinės, buvo. Paskiau 
paminkliukas buvo toks pastatytas, kažkas, neatsimenu, kuriais tai 
metais. Tai vat. 
 
21:46 
_ 

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. 




