
Interview with Ona Eigeliene 
 
 
Kl.: Tuoj būsim pasiruošę. Eina? Aha. Tai dabar, ponia, pasakykit savo 
vardą, pavardę ir gimimo metus. 
 
Ats.: Eigelienė Ona, devynioliktų gimimo. 
 
Kl.: Kur gimėt? 
 
Ats.: Gimiau Aknystų dvare, nu, ir gyvenau visą laiką Aknystų dvare iki 
keturiasdešimt antrų metų, kol apsivedžiau. 
 
Kl.: Tėvai ką čia darė jūsų? 
 
Ats.: Tėveliai dirbo visus darbus dvare pas poną. Pas poną. Vaikai 
paaugo, tai vis tiek ėjo dirbti pas poną. 
 
Kl.: Ir jūs ėjot dirbti? 
 
Ats.: Ir aš ėjau dirbti. Taigi va rugius jau keturiolikos metų pradėjau 
imti nuo dalgio. Dirbom, visi dirbom. Mūsų labai darbšti buvo šeima, 
tėveliai darbštūs buvo. Tai va tiek. 
 
Kl.: Nu, va čia į Debeikius ateidavot? 
 
Ats.: Ateidavom. Gi čia bažnyčion gi ateidavom. 
 
Kl.: Mokyklon? 
 
Ats.: Mokyklon gi ėjom, čia gi visi vaikai mokyklon ėjo. 
 
Kl.: Ar čia daug žydukų gyveno? 
 
Ats.: Nemažai čia gyveno, nemažai. Negaliu pasakyti, kiek čionai tų 
gryčelių buvo, bet nemažai buvo. Čia jau... Jau lietuvių mažiau gyveno. 
Čia žydukų, čia va šitas apvadas tai visas vien žydukai buvo. Tai va 
čia 
prieš mus stovėjo gryčia, kad, matai, nugriovė. Visas tas gryčias 
nugriovė, nebėra. Nu, ir dar va kaip mūrelis va čia va pakelėj, tai čia 
jų irgi buvo. Mėsinę turėjo tas žydukas. Dar kitam gyveno name, tai, 
būdavo, parneša gi mėsos. Nu, papjauna ar kokį gerioką (?), tai 
nešiodavo. Gi atneša dvaran maiše, būdavo, atneša, tai pirkdavom šitą. 
Tėvai gi nupirkdavo mėsytės šitos, paskiau ateidavo kiaušinių supirkti 
žydelis toks tai Garbariukas buvo. Tai, būdavo, ir su kašiku dideliu 
ateina - tai parduoda žmoneliai tie jau to dvaro. Gi jau iš kiaušinių 
reikia gyventi. Dėl to tik mokėdavo ant mėnesio dešimt litų, tik 
gaudavo 
algos. Nu, tai karvytę laikydavo ir grūdų, ot nebepasakysiu, kiek 
duodavo grūdų. Malkų atveždavo ir bulvių pasodindavo. Tai va visas buvo 
mokestis, dešimt litų tik. Tai jau eidavom dar darban, ba mama tai 
vaikus plaudavo, tai dar septyniasdešimt centų jau į dieną gauni. Nu, 
jau rugiapjūtėj du litus mokėdavo, tai jau labai jau uždarbis geras 
buvo. Tai va, matot, kaip reikėjo gyventi. 
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3:21 
 
Kl.: Nu, o kai karas prasidėjo, kaip jau čia žydams buvo? 
 
Ats.: Nu, kai... Karas prasidėjo... Kai jau užėjo vokiečiai, tada jau 
jiems buvo blogai čia jau gyventi. Jau juos persekiojo labai, labai 
persekiojo ir, žinot, jau juos ir kankino, ir visko buvo. 
 
Kl.: Dvare jūs matėt? 
 
Ats.: Nu, tai dvaran, būdavo, suveža ant darbų, suveža. Suveža ant 
darbų, taigi valgyti jau jiems kas tai duodavo labai... Aš gi kepdavau 
duoną jiems, jau mane paskyrė kepti duoną. Tai kepdavau, tai aš jau... 
Būdavo, jau norma taip. Ir aš, jau man pažįstami, tai jiems duodavom 
didesnę normą duonos, jau ne tiek, kiek paskirtą būdavo. Duodavo po 
šimtą gramų tiktai, būdavo, reikia vienam žmogui duoti jau. 
 
Kl.: Per dieną? 
 
Ats.: Per dieną. 
 
Kl.: Tai čia gi žmogus negali išgyventi? 
 
Ats.: Nu, tai va. Pieno pageria, po puslitriuką pieno, būdavo, duoda. 
Nu, tai žinot, kaip jau ten dvare vis tiek jau pažįstami taigi žmonės 
visgi dar turėjo, tai atiduodavo. Gi duodavo, šelpdavo gi visi, 
šelpdavo. 
 
4:27 
 
Kl.: Tai ką jie dvare ten dirbo tie? 
 
Ats.: Visus darbus ūkiškus dirbo, dirbo darbus. Labai stengėsi, jie 
galvojo, kad labai gerai dirbs, tai jau juos jie paliks, jau jiems 
gyvybė. Jie žinojo, kas čia dedasi, bet jau labai stengėsi, tai jau 
atrodė jiems, kad čia viskas bus gerai labai. 
 
Kl.: Tai juos ten buvo šeimom suvežę? 
 
Ats.: Šeimom, šeimom, neišskirti, šeimom. 
 
Kl.: Ir seni, ir vyrai, ir vaikai? 
 
Ats.: Ir seni, ir vaikai, visi buvo, šeimom gyveno. Moterys, vaikai 
darban ėjo, o vaikai tai jau taip buvo. 
 
Kl.: Kiek jie laiko buvo dvare prie jūsų? 
 
Ats.: Nu, žinot, visą vasarą dirbo, per vasarą iki rudenio dirbo. Jau 
kaip darbai užsibaigė, tai tada jau juos ir išvežė. Išvežė, tada, oi, 
kad gaila mums buvo, mes raudojom moterys sustoję pagal mūrą kaip juos 
vežė. O, Dieve, kaip baisu buvo, tai ojojoj. Atvažiavo su arkliais 
tokie 
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kaip ir tokie katai (= žudikai), lietus tada lijo, tai apsisiautę 
tokiais juodais apsiaustais. Tai vieną metą aš mačiau, kad žydelis 
puolė 
vienam po kojų, "oi, sako, ponas, padovanok mums gyvybę", šitaip sakė. 
"Nelįsk, sako, ba šausiu", nesileido nei artyn. 
 
Kl.: Kokia kalba pasakė? 
 
Ats.: Lietuviškai, lietuviai gi buvo. Bet, nežinau, jau čia ne 
debeikiečiai, jau čia jau iš toliau kažkokie. Debeikiuose nebuvo tokių. 
 
Kl.: Tai jie tuos vežimus ir važnyčiojo ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. Po pora arklių sukinkyta, koros tokios didelės, nu, 
tai sukrauna ir veža. Nu, tik šituos išraudojom, išgailėjom, gaunam 
telegramą, kad mano tetos Vižuonyse brolis mirė. Nuvažiuojam, tenai 
laidotuvės. Ten buvo bravoras, varydavo... Nu, buvo bravoras valdiškas, 
jau ten degtinę darydavo, gamindavo. Tai buvo ten labai daug Vižuonų, 
Vižuonų tai daug buvo žydukų, ten buvo suvaryti visi. Nu, ir jau jie 
žinojo, kad juos išveš jau ant rytojaus. Tai, Dieve, kaip jie meldėsi, 
visą naktį meldėsi, taip meldėsi. Rytą žiūrim jau atvažiuoja bent keli 
jau šitie, bent keli jau ratai šitie, nu, ir vėl visus išvežė, o vienas 
toksai, motin... žmona nėščia, motina senutė. Išsiveda, nu, aš negaliu 
šnekėti, išsiveda, padėjo pagalvę gale ratų, pasodino žmoną, savo 
motiną, o jis atsiklaupė prieš jas ir išvažiavo. 
 
7:16 
 
Kl.: Atsiklaupė vežime? 
 
Ats.: Vežime prieš jas atsiklaupė ir išvažiavo, senutę motiną išvežė, 
senutę. 
 
Kl.: O jie žinojo, kad jau veža šaudyti? 
 
Ats.: Žinojo, žinojo jau kur juos veža. 
 
Kl.: Kad žudyti, žinojo? 
 
Ats.: Nu, žinojo, kad žudys. Ten Rašėje, sako, kažkur prie Utenos, ten 
juos šaudydavo. O dėl Aknistos, tai vieną sykį buvo, Debeikių tada 
žydukai buvo, nu, ir žinot, ir atvažiavo, iš kur, nežinau, kad ten jau 
vis vaduodavo, kad partizanai jie, o kokie ten jie partizanai. Tai ten 
jau rikdė, rikdė ten jau juos, gal girti, kas ten žino, prisigėrę. Nu, 
ir vieną nušovė, varė, vieną nušovė, nušovė, dar pusgyvis, tai ten varė 
laukan visus. Varė gi kasti duobes naktį. 
 
Kl.: Žydus varė? 
 
Ats.: Žydus. Mes žiūrėjom per langus, kas ten bus. Iškasė duobę ir 
matyt, kad dar nešte nešė ir ten duobėn įmetė. Matyt, kad dar gyvas gal 
dar buvo, kad vis "gulk rupūže, gulk rupūže", vis rėkė ir tada šovė 
duobėn ir... 
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Kl.: Duobėn? 
 
Ats.: Aha, duobėn šovė ir užkasė. 
 
Kl.: Tai kas ten toksai buvo, kurį nušovė? 
 
Ats.: Tai Klionkė toksai, vadino. Kokia jo tikra pavardė, tai... Toks 
nesveikas buvo, su kupryte, toks šlubas buvo žydelis. Aš prisimenu 
gerai 
jį. 
 
Kl.: Iš Debeikių tas žydelis buvo? 
 
Ats.: Iš Debeikių, iš Debeikių. 
 
Kl.: O tai kaip ten jį nušovė? 
 
Ats.: Nu, tai jį nušovė ir tiek. Viduj nušovė, šovė viduj, matyt. 
 
Kl.: Tai čia dieną buvo? 
 
Ats.: Vakare, naktį, dieną taip nedarydavo, kaipgi čia viskas vykdavo 
naktį. 
 
Kl.: O tai kas naktį ten vykdavo, ką jie darydavo? 
 
Ats.: Nu, tai va kankindavo, kankindavo. Iš Utenos buvo žydelkyčių 
šešiasdešimt, atvarytų žydelkyčių, jaunutės, gražios visos. Atvarė, 
žinot, atvežė plonom suknytėm, rūbeliai jų suplyšo, o jos gi nepratę 
prie tokių ūkiškų darbų, nei daržų ravėti. Jau anos nei mokėjo, 
prižiūrėtojai bent keli su šautuvais, gi kad nepabėgtų, tai vieną naktį 
ką ten joms darė. Žvigdė žvigdė, rėkė rėkė šitos žydelkytės. Nu, į rytą 
nemiegojusias vėl darban išvarė. 
 
9:37 
 
Kl.: Ir dirbo jos po nakties? 
 
Ats.: Ir dirbo, ir dirbo, o paskui išvežė. 
 
Kl.: Tai ką jau jos sakydavo, tos žydelkytės? 
 
Ats.: Nu, kad žinot, neprileisdavo gi šnekėtis. Nieko aš su jais 
negaliu. Va taip dar prie Debeikių, tai dar pripuldavo žydelių. Ir 
dirbdavai su savais žmonėmis jau, o čia žydelkytės atskirai. Jos iš 
Utenos buvo ir su jom jau niekas net mešnekėdavo nieko. Kad buvo tokių, 
kad lietuviškai ir šnekėti nemokėjo. 
 
Kl.: Tai čia debeikiškiai partizanai buvo atvažiavę? 
 
Ats.: Nu, tai partizanai kažkokie. 
 
Kl.: Debeikiškiai? 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Ats.: Nebe, aš nežinau, kad ne, kad Debeikiuose labai nesigirdėti tokių 
buvo. Bet va čia iš vyžoniškių, bet žinot, jau katrie šituos darbus 
dirba, tai visiems tai rankos nudžiūvo, tai... ir gyvo nei vieno 
nebėra. 
Vienam, žinau, toks labai šaudė iš Barkuškių, vižuoniškis, tai koja 
nudžiūvo, nebepaėjo koja, numirė, dabar nebėra. 
 
Kl.: Kaip jo pavardė buvo? 
 
Ats.: Šermukšnis. 
 
Kl.: Tai bet čia prie Debeikių, čia nešaudė turbūt? 
 
Ats.: Ne, ne, čia ne. Taigi tenai juos šaudė, tiktai čionai, paskiau 
čia 
va tai buvo pirtelen suvaryta, čia vienkiemis, suvaryti gi žydeliai. 
Tai 
čia granatų, matai, gi per langą metė, duris turbūt užspyrė, kad 
neišbėgtų. Pirtelėn suvarė, tai kad čia va ir nušovė, gal ir vaikelių. 
Tai mes, kai sužinojom, kad čia jau Debeikių žydeliai taip jau, jau 
buvo 
Aknystos pagavę ir juos jau suvarė čionai. Suvarė jau juos ir juos jau 
čia pakankino. Tai mes nešėm valgyti. Mamytė mano sviestą sumušė, pieno 
įpylė, tai atėjom su broliene. Tai jau aš, žinot, dobilų žalių padėta 
ant grindų žydinčių, tai guli kruvini visi. Tai tada vokiečiai 
atvažiavo, vokiečių kareiviai ir juos susirinko ir išsivežė ligoninėn 
visus, ir nemirė nei vienas. Už kiek laiko pasveiko ir vėl Aknistosna 
tada dirbt, vėl dirbo Aknystosna. Mes jau manėm, kad jau jų gyvų 
nebėra, 
žiūrim, vėl Debeikių žydeliai Aknystose. 
 
Kl.: Tai juos iš Aknistos atvarė į tą, į pirtį ar ne? 
 
Ats.: Ne. Juos į pirtį gal čia iš Debeikių juos suėmė. 
 
Kl.: Iš Debeikių? 
 
Ats.: Iš Debeikių suėmė. 
 
Kl.: O tą sprogimą jūs girdėjot, kaip sprogo? 
 
Ats.: Ne. negirdėjom. Aknistose mes buvom, o čia gi va vienkiemy. 
Negirdėjom nieko, tiktai sužinojom, kad, sako, subombarduoti, sako, 
Debeikių žydeliai, tai mes ir ėjom pasižiūrėti. Dar nešėm valgyti 
jiems. 
 
12:25 
 
Kl.: Tai jie valgė, kai jau jūs jiems davėt? 
 
Ats.: Kurgi visi, niekas ten nevalgė, žinot, visi gi kruvini, išsigandę 
gi baisiausiai, kad ten baimės kiekvienam buvo. Visi sužeisti, tik 
vienas liko, sako, aš tai, va ten pirty, matai, tas gi, statinė 
vandenio, sako, aš įlindau šiton bačkon. Tai jam nieko neatsitiko, 
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sveikas tas buvo. Tas su kupra žydeliukas buvo. 
 
Kl.: Tai jūs paskui tą duoną, pieną jūs atgal namo nešėtės? 
 
Ats.: Atgal nešėm. Kad gi paskiau mums būnant vokiečiai atvažiavo ir 
išsivežė gi juos. Dar apraišinėjo, kad jie žaizdoti buvo, tai dar juos 
aprišo. 
 
Kl.: Kur jie gulėjo, tie sužeisti? 
 
Ats.: Kais taip? 
 
Kl.: Kur gulėjo tie sužeisti? 
 
Ats.: Ant žemės, ant žemės. Gi va, kaip sakau, dobilų pamesta ant 
grindų, ant grindų dobilų pamesta ir gulėjo ant žemės. 
 
Kl.: Tai toj pirtelėj gulėjo? 
 
Ats.: Ne, ne. Namas ten stovėjo, pirtelė ir namas buvo, tai name jau. O 
kas ten juos sunešė, o kaip ten buvo, ar jie... tai šito aš nežinau, 
negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Namas greta, reiškia, buvo? 
 
Ats.: Greta buvo, tai negaliu šito pasakyti, kas ten jau juos, kas 
juos, 
kaip jie pateko iš... tai šito nežinau. Bet baisu gi buvo, kur ten, 
išgyventi buvo baisu. Paskiau kai vežė jau juos, jau iš Aknystų rabinas 
buvo. Ateina su visais dievais savo ir prašo mano mamą, oi, ponia 
Rimkevičiene, sako, priimk mano dievus. Mamytė neėmė, sako, žinot, kur 
būsi, tai būk ten ir su savo dievais. Neėmė, nu, kam jai jų dievų 
reikia, tai ir vėl išėjo. 
 
Kl.: O kam jisai norėjo tuos dievus atiduoti? 
 
Ats.: Nu, sako, gal kitas rabinas bus, tai perduosi kitam rabinui, va 
taip jau jisai sakė. O kad daugiau po to daugiau nebebuvo, jau čia buvo 
paskutinis. 
 
14:24 
 
Kl.: Tai čia tas rabinas Aknistoje buvo? 
 
Ats.: Nu, jis buvo, darban gi buvo atvarytas, gyveno su visais, ir su 
žmona jis buvo, ir su vaikiuku, turėjo. 
 
Kl.: Kaip pavardė, gal atsimenat ją? 
 
Ats.: Kad ne, ne, neatsimenu. Kad, matai, gi va pavardės buvo tai 
Nokamas, tai Elija, tai va vardais, o pavardžių tai aš negaliu 
pasakyti. 
Tai Garbariukas, va tokie buvo vardai žydelių. 
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Kl.: Nu, o ten, ponia, dar vat sakykit, reiškia, kaip jie ten tie 
sužeisti gulėjo, ar ne? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Po to sprogimo kiek ten jų buvo? 
 
Ats.: Nu, vat nepasakysiu kiek, bet nemažai, žinot, ciela eilė gulėjo. 
Bet niekas nei ten skaičiavo, nei ten buvo galvoj. Nemažai. 
 
Kl.: Pažįstami? 
 
Ats.: Visi pažįstami buvo, visi gi pažįstami. Debeikių visi gi 
pažįstami 
buvo, geri. Krautuvėles gi turėjo, tai, būdavo, neturi tėvai pinigų, o 
reikia, vis tiek tai cukraus, tai žibalo nusipirkti, tai druskos, tai 
pavarydavo, duodavo be pinigų. Kai jau prasimano pinigų, tai atiduoda. 
Nu, tokie geri buvo, sugyvenami žmonės buvo. 
 
15:49 
 
Kl.: Nu, o paskui kada jau kai iš Aknistos juos išvežė jau į Rašės 
mišką, taip? 
 
Ats.: Taip. Tada iš Aknystų į Rašes. 
 
Kl.: Visus išvežė? 
 
Ats.: Visus, nebepaliko. 
 
Kl.: Ar paliko dar? 
 
Ats.: Ne, ne, nei vieno nebepaliko, švariai išvežė visus. Pirmas šitas 
žydelkytes išvežė Utenos, o paskiau jau debeikiečius. 
 
Kl.: Po kiek laiko debeikiečius išvežė? 
 
Ats.: Nu, žinot, kad nebe užilgo. Matai, kad senas laikas, aš jau 
nebegaliu pasakyti tiksliai šito, pameluoti nenoriu, bet neužilgo. 
 
Kl.: Nebuvo užsilikusių tokių? 
 
Ats.: Ne, ne, niekas nebuvo. Tai Vižuonyse, pasakojo mano dėdienė, 
vieną 
pasiliko jie. Sako, vieną rytą išeinu, sako, stovi prie tokio namo, 
sako, su nešuliuku, sako, klausiu, "tai ko tu čia dabar lauki", "oi, 
laukiu, sako, ateis partizanai ir mane jau išlaisvins". Ir, sako, atėjo 
ir prie tos vietos ir nušovė jos akyse, matė mano dėdienė. Sako, atėjo 
vienas ir nušovė ant vietos. 
 
Kl.: Tai kodėl jie buvo ją palikę? 
 
Ats.: Nu, tai va sau pasinaudoti paliko. Graži tokia, bagota tokia 
žydelkytė. 
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Kl.: Pažadėjo jai. 
 
Ats.: Nu, prižadėjo, kad jau ją išlaisvins. 
 
Kl.: Ir nušovė gatvėj? 
 
Ats.: Nušovė, nušovė prie namo. Sakė, su skaryte stovi, lietus lyja, 
sako, taip susitraukus, sušalus stovi. Sako, aš einu, žiūriu, ji, 
nebeatsimenu ir vardo. Ana sakė jau vardu, ką tu čia dabar va, oi, 
sako, 
ateis partizanai, mane išlaisvins, mane jau jie išleis jau laisvėn. Tai 
aną, matai, tą ir nušovė. 
 
Kl.: Tai kas čia toks ją nušovė? 
 
Ats.: O, kad nežinau. Matai, kad ten... Man tik pasakė ta dėdienė, nei 
man ten, aš jau ir neklausinėjau net, kas ten ją nušovė. Bet jau gi 
geri 
žmonės nušovė, aišku gi kas nušovė. 
 
Kl.: Nu, o sakykit, paskui vat tą žydų turtą, ar jį?.. 
 
Ats.: Pas Debeikių tai aš net nežinau, kad čia biedni buvo labai 
žydeliukai, kad čia nieko nebuvo. Va Vižuonyse, tai jau ten jie 
krautuves turėjo, ir aukso krautuvė buvo, magazinas ir rūbų, ir odų, 
apsiavimo gi visokio, tai tie... Tai mes jau po sušaudymo, po išvežimo 
ėjom su broliene vilnų karšti Vižuonyse, ten vilnų karšykla buvo. Nu, 
ir 
žinot, nueinam ir kaip tik jų dalinimas turto, jau pardavimas, Vižuonų. 
 
18:32 
 
Kl.: Tai kur čia vyko tas dalinimas? 
 
Ats.: Jiems taigi va per langą jau šitie jau partizanai gi jau nebetai 
iškiša tokį, va šitas tiek ir tiek kainuoja, tiek ir tiek. Dievuliau, 
žmonės kaip plėšosi, kaip trankosi, kaip jau ten griebia viską, 
visokius, kaip ten jau. Gal kas gero, tai patys susidaro eilę, ale jau 
kur, žinot, ką, ten puoduką, ar ten kibirą, tai va tokį bezmėną, tai 
mes 
su broliene pastovėjom, pastovėjom. Žinot, kad mes nesusikaršėm tų 
vilnų, parėjom, taip mums nuo vakar mums buvo labai baisu pažiūrėti. O 
žmonių net juoda buvo aplinkinių gi turto pirkti pigiai. Pigiai 
pardavė. 
 
19:16 
 
Kl.: Tai ką, tą turtą pirkdavo ir veždavo į kaimus? 
 
Ats.: Nu, tai va. Nusiperka gi žmogus va dėl savęs gi čia, dėl savęs 
nusiperka. Ką nusiperka ir turi jau. 
 
Kl.: Ir, aišku, jau čia žinojo, kad čia buvo žydų? 
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Ats.: Aišku, kurgi nežinos. Iš žydų gryčelių gi pardavinėjo, bet man 
tai 
rodos, man rodos, kiek turi savo uždirbta kruvinu prakaitu, tai tiek ir 
gana. Mes va nieko neturim, bet mums nieko ir nereikia kito. 
 
Kl.: Nu, o paskui jūs matydavot jau po šitų žudynių kai važiuojat į 
Debeikius ar Vyžuonas, kad eina su žydiškais drabužiais apsirengę 
žmonės, matydavot? 
 
Ats.: Nu, tai kad aš ir nebežinau, nei ten labai patrodavom (= 
žiūrėdavom), kad mes seniau žmonės, kas ten, apsivilkę žmonių būdavo, 
prastai visi apsivilkę. Būdavo, va einam bažnyčion iš Aknystų, tai basi 
gi, nešiesi tuos gi burliečius (?) kokius, kad plyšta gi, plyšta. Tai 
kaipgi tu eisi apsiavus, o gale miestelio apsiavei, nuėjai bažnyčion, 
iš 
bažnyčios vėl nusiavei ir vėl eini pėščia. Taip būdavo seniau. Mokyklon 
ėjom su mediniais. Tai dar, būdavo, vaikai norim pačiuožinėti, tai tėtė 
tarkas prikala, kad gi sudyla padai labai. Tai tuos su tarka tai 
prikala, tai tada jau nebegali čiuožinėti. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, vat kada vyko tos visos žudynės ??? ??? ???, ten 
vyrus vertė dirbtiir vat tas sprogdinimas, taigi tokie įvykiai, ar 
bažnyčioj kunigas sakė ką nors? 
 
Ats.: Kad nieko nesakydavo, nieko nesakydavo. 
 
Kl.: Mes čia gi vis tiek mes turim užrašyti. 
 
Ats.: Nu, tai baisu gi, baisu, bet kad ne. Kad čia irgi va ir kunigai 
buvo išvežti. Va ateina, atvažiuoja kokie tiktai. Čia va vietinis buvo 
toks klebonas, tai bent dvylika metų buvo kalėjime, jau atsėdėjo. Kad, 
žinot, nebuvo tokių labai. 
 
Kl.: O kas šitie partizanai buvo Debeikiuose? 
 
Ats.: Nu, kad čia gi toks Mizeikis buvo, toks Kaulinis buvo, taigi visi 
išlėkė Amerikon, gi šitie. Ir numirė, dabar jau nebėra nei vieno gyvo. 
Bet tai jis tai žydų tai jau nešaudė, jau nešaudė žydų. Ale taip jau va 
sumišime dalyvavo visi. Tai nebėra jau jų, tokie visi išlakioję buvo. 
 
22:04 
 
Kl.: O kas tą granatą įmetė va ten, kai jūs atvažiavot? 
 
Ats.: Nu, tai kažkoks tai policininkas, vat aš nebeatsimenu pavardės, 
nebeatsimenu. Kad aš jau nebe jauna, sklerozė, žinot, kad nebeatsimenu. 
Bet kalbėjo, kad policininkas, milicininkas ar ten policininkas, 
nebežinau, kaip seniau buvo. Sako, metė granatą. 
 
Kl.: Nu, o vokiečių čia būdavo prie tų žydų varinėjimų, saugojimų? 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Čia gi lietuviai viską darė, nebuvo vokiečių. Tai 
sakau, gi vokiečiai tiktai buvo, kai buvo sužeisti jau, bet čia gal 
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viskas tai buvo vis vien vokiečių įsakymas, bet... Ne, nebuvo. 
 
22:53 
 
Kl.: Viskas. Stabdom. 
 
Ats.: Ar jau šnekėti? 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Tokia senutė buvo Garbarienė, sūnus tai jos buvo atvarytas 
Aknystos. Bet jie labai, senutė, tai jos nelietė. Būdavo, einu, tai, 
Dieve, žiūri žiūri per langą. Tai duodi gi kokį daikčiuką, gi jau duodi 
valgyti jau, gal va ir vietiniai žmonės ką nors duodavo, o kai vežė 
šaudyti, tai ir šitą bobutę atvežė. Atvežė, matyt, gal ant ratų, ten ją 
pasodino, gal smagiai laikė, gal ana iškrito, kad va šitaip galva 
perkirsta baisiausiai, kruvina visa. Nu, tai ir išvežė ją sykiu, 
nebepaliko, čia jau vietoj nedavė jai numirti. 
 
Kl.: O kaip vežė juos, šeimom kartu? 
 
Ats.: Šeimom, šėimom, neskyrė, ne neskyrė, šeimom. 
 
Kl.: O jie daiktus vežėsi su savim kokius nors ar jie jau tušti 
važiavo? 
 
Ats.: Nu, tai su venzliukais. Nu, tai va tam kartui ką turėjo, kokius 
rūbelius, tai su tais rūbeliais ir išvažiavo, su tokiais rūbeliais. 
 
Kl.: O daiktai jų visi jau čia liko? 
 
Ats.: Liko, liko. Kur jų daiktai dėjosi, aš tai nežinau. Nei mes čia 
ėjom, nei mes matėm, kas kur. Nu, žinot, gal čia ir vietiniai 
išsinešiojo, kad jie čia biedni buvo, čia nieko gero jie labai ir 
neturėjo. Vargdieniai tokie buvo. 
 
24:25 
 
Kl.: Dėkui. Stop. 
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