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Interview with Viktoras Mongirdas 
 
 
Kl.: Tai pone, Viktorai, dabar tada pirmiausiai pasakykit savo vardą ir 
pavardę. 
 
Ats.: Taip, tai Viktoras Mongirdas, sūnus Klemenso. 
 
Kl.: Kelintų metų gimimo. 
 
Ats.: 1922 metais spalio 3 dieną. 
 
Kl.: Ir kur gimėte? 
 
Ats.: Ariogaloj, Uždubysių kaime, Ariogalos valsčius buvo, Kėdainių 
apskritis. Tuo laiku buvo, kai aš jau esu gimęs, nu, tai pas mumis jau 
taip jau klebonas čia jau mumis krikštydavo, darydavo, mu, tai tokia 
tradicija Lietuvos. Nu, ką daugiau, daugiau tai aš nežinau ką čia jums 
papasakot. 
 
Kl.: Nu, vat tuos metus prieš karą. Vat, kaip čia žydai gyveno 
Ariogaloj. Ar jums yra tekę su jais dirbt, bendraut, reiškia, 
laisvalaikiai. 
 
Ats.: Tai aišku. Tai mes tai bendravom labai su žydais. 
 
Kl.: Kas suvesdavo jus su žydais? 
 
Ats.: Kad niekas ten mūsų nevesdavo, kad mes patys susivesdavom, nuo 
pat 
mažens gyvenom. Ir visi taip lietuviai, čia per bendrą gyvenimo ir čia 
nebuvo jokio skirtumo ar ten žydas, ar ne žydas, ar ten čigonas, mums 
tas pats buvo visiems ir visi bendrai sugyvendavom. Čia nebuvo, kad tai 
koks, tai ten būtų... Tiktai maži vaikai tai tiktai gasindavo, jeigu 
neklausai, skaitosi, sako, ateis žydas į maišą ir išneš tave. Nu, tai 
kiti jau taip gasdindavo, bet mūsų, skaitosi, jau taip jau nedrausdavo, 
kad negasdindavo, tie vaikai, žinot, paskui bijo. Nu, tai ten to 
nebuvo, 
bet kiti ten taip darydavo. Tai kada gasdina, paskui tie vaikai lenda 
po 
lova. Nu, tai čia jau mažų tik vaikų, o jau kaip paaugę, tai 
bendraujant tie žydukai, žuvaujant, taigi čia kartu viskas ėjo. Mes jau 
su jais čia iš vieno ir bendrai čia jau į sodus samdydavo, viską. Nu, 
dirbdavo visi taip, kaip ir mes lietuviai, tiktai tiek, kad jie, 
daugiau 
jų bivo žmonių, katrie su prekyba užsiimdavo. Mūsų žmonės daugiau 
užsiėmė su žemės ūkiu, nu, bendrai amatas, va pagaudavo, uždirbdavo. 
Nu, 
pagal aną laiką tai buvo visas tas amatas, ką gi, skaitosi, tiktai 
brikas daryti, šlajas žiemą daryti, šlajukus pavažiuojamus. Mes patys 
kalviavom nuo mažens jau. Ten broliau jau vienas išmoko, nuo vienas 
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kito 
visi išmokom, taip ir dirbdavom. 
 
3:25 
 
Kl.: Tai žydams darydavot kokius užsakymus, ką jie užsakydavo? 
 
Ats.: Tai kad ir žydams tas pats buvo. Kalvių... Mes net pas žydus 
dirbom. Toksai Mickė - buvo jo pavardė - jisai kalvis buvo čia, paskiau 
čia netoli Leizeris toks buvo irgi kalvis, čia buvo keli. Irgi taip 
ten, 
kaip ir mes, jie dirbo ir per bendrą visi tardavomės, kaip geriau, kaip 
uždirbt, daryt, va. Nu, tai va, tai nebuvo kada, jisai jau buvo 
pamokytas, jisai būdavo kur jaunesnis, tai rašinėjo laiškus tenai, į 
teismus tuos rašinėjo, žinai. Čia kaip Ariogaloj, jau ten visokius 
tuos, 
nu, jis mokėjo ten kalbas kelias vokiškai, rusiškai ir lenkiškai, nu 
tai. 
 
Kl.: O žydiškai mokėjo? 
 
Ats.: Mokėjo labai gerai. Kaip augo, motina mokėjo labai gerai. Augo 
kaip tos, skaitosi, su Dvierkienė tokia, nu, tai gal jos pavardė buvo 
Mauša, vadino, Dvierkiene ją vadino. Nu, ir mes tai žinom tiek, kaip 
vadino, tai mes tiek ir žinom. O kaip ta tikra pavardė? Tai gal čia 
tikra, pravardžiuota ji buvo taip, kaip mūsų va. Ir mums, žinai, tuo 
laiku nerūpėjo ten taip, kaip vadino ten Mauša, lygtai ten koks tai 
Pečkelis ar tai Peckelis. 
 
Kl.: Tai jūs ir dirbot pas žydus? 
 
Ats.: Dirbom. 
 
Kl.: Ką dirbot? 
 
Ats.: Mes tai dirbom pas Abriejų. Tai čia toks jaunas žydukas buvo 
molodeckas, tai mes kartu draugaudavom, miegodavom, viską, į kaimą 
važiuodavom, jis odą supirkinėdavo. Nu, tai brolis vyriausias pradžioj 
vežė, paskui jau tie jaunesni pradėdavom vežt. Nu, tai gerai jis 
duodavo 
uždirbt mums ten, ir arklį jisai pats laikė, mes savo jau. Nu ir, 
būdavo, tuos kailius nuperka dovanų kai šalta, žinai, žiemom 
važiuodavom 
tolokai su varovais, žinai. Dovanų nupirkdavo ten tų odekolonų, žinai, 
tokie būdavo, paspaudi buteliuką išsiėmęs, susiėmęs myšt, myšt, žinai, 
nu tokių įdomumų gavom ne sykį. Nu, ir veždavom ten dobilus, jie 
pirkdavo po ūkininkus. Nu, bendrai va taip visi vertėsi, kaip ir visi. 
Kip mes ir jie kelius taisydavo, ir jiems duoklės uždėtos būtų kelius 
taisyti. Jiems buvo kalnas kaip ligi Dubysos. Tai jau čia miestelio 
žydams kalną taisyti, o tas kalnas bjaurus taisyti. 
 
Kl.: Nu, ir gerai sutaisydavo, jie jėgos turėdavo? 
 
Ats.: Nu, taip. Turi iškast duobiukus šonuose ir pažvyruot, užvešt. Nu, 

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. 



ten visiems išdalinta po biškiuką. 
 
6:06 
 
Kl.: Tai žydai patys dirbdavo ar samdydavo ką nors? 
 
Ats.: Patys, patys dirbdavo. Ir patys dirbdavo. Ten buvo malūnas ten 
pakalnėj, tai eidavo į tą malūną užsidirbt. Jie irgi veždavo, kasdavo 
su 
lietuviais kartu, kartu dirbdavo visi tuo laiku. 
 
Kl.: Na, o šventės kokios būdavo bendros, susitikimai? 
 
Ats. Būdavo, čia kaip tik būdavo. Čia būdavo Bunikovas toks, ot, čia 
dvaras buvęs Ariogalos kada ant kalno, tai čia jau ir mes mokėdavom 
pagroti, va eidavom. Ir brolis tai labai gerai grodavo vienas, nu, ir 
ten dūdų tam orkestre jau priklausė tarpais, nu, tai šokdavo bendrai 
visi. Jau čia jau skirtumo nebuvo, jau čia jau išeinam, tai jau 
tariamės 
su žydelkaitėmis, kad jau daryt, nedaryt, o žydai balaganus sustatė, 
jau 
skaitosi, kad nusipirkt ką būtų. Jau to tai būdavo, jau jie visada ten 
jau. Nu, žinai, kas ten būdavo, tokių bulkučių, baronkučių ten visokių, 
tai saldainių, tai ko, tai vat. Nu ir, būdavo, šoka ligi pat paryčių 
visi ten, duodavosi ir dažnai. 
 
Kl.: Ir naudodavosi visi tada. 
 
Ats.: Bendrai, tik bendrai. Žydų atskirai nebuvo šokių, mūsų atsirai 
irgi nebuvo. Mes neturėjom jokio skirtumo, nu kaip čia. Nebuvo, nebuvo 
skirtumo jokio. Nebuvo, kad tai, skaitosi, tam galima, tam negalima. To 
nebuvo, tenais nežinojom to niekas, iš viso. Nu, bendrai visi taip, 
kaip 
dabar mes, čia gyveno ir viskas. 
 
Kl.: Visi kartu augot ir buvot pažįstami. 
 
Ats.: Ir kartu augom, ir ant kapinių, ten dirbom, ir ant kapinių ten 
vežėm ir lyginom kur reikėjo ten, ir kiti mūsų kaimynai duobes 
iškasdavo 
kaip reikėdavo ten. 
 
8:00 
 
Kl.: Žydų kapinėms? 
 
Ats.: Žydų, žydų. 
 
Kl.: Kai laidotuvės jau buvo? 
 
Ats.: Taip, taip. Ir arklių, būdavo, duodam. Aš per Dubysą kilnodavau, 
kai pavasarį vat miršta. Nu, tai atveža lig Dubysos jie su savo 
arkliuku, paskui jau paima ten mūsų arklį. Nu, jiems duodavo jau ten, 
padėdavo. Aš kilnojau, aš pats kilnojau dar laidoti į kapines. Mes nuo 
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mažens jau kilnojom per tą Dubysą. 
 
Kl.: Tai kaip keldavot, su kuo, su valtim? 
 
Ats.: Su valtim. Buvo viena valtis didelė, kur jau galėdavom kelti porą 
arklių su brikomis, visos įvažiuoja. Buvo, ir dvi buvo kur žmones 
kilnojam, paskui turėjo dar mažesnes pažuvaut, va, visi ten tokias. Nu, 
žinai, kai jauni va tai taip mes ir... Ir žydų ta mada tokia, va jau 
kavos, skaitosi, jau kai veža, jie visi už važių neina, skaitosi, jau 
tiktai už apinasrį, už kanturo jau arklį paveda. Vienas biškį paveda, 
kitas paveda ten, o pats, čia pats nevairuoji jau to arklio, jie patys, 
tik duodi tą arklį. Nu, duobė ta irgi, paskui jie sudeda, skaitosi, 
drobulėj suvyniotą atveža, paskui lenčiukes sudeda šone, po galvom 
maišiuką padeda pripylę tų pačių žemių. Nu, tokia tradicija, paskiau, 
skaitosi, vienas ten valdytojas tvarko, duobės negilios būna, o paskui, 
po to skaitosi, uždeda ant akių šukes jau puodynių va, daleiskim, šukes 
ant vienos akies, ant kitos, ant burnos. Paskui palaužia trišakę tokią 
šakutę ten alksnio ar ten kokio medžio, ten vietoj ir pakiša čia ant 
krūtinės. Aš tą nežinau, ant krūtinės kaip pakiša, ką tai reiškia, nu, 
čia tuos tai žinau, kad nematytųm kad nevalgytų daugiau. Nu, ir paskiau 
pas juos dar mada tokia. Jau kai rabinas atbula ranka jau pasimeldžia 
visi, rabinas atbula ranka ten va lopetą paduoda, ale atbula. Biškį 
biškį užpila jau pradžią, paskui visi jau kasa atbulom lopetom jau tą 
viską, jau tvarkosi. O jau paskiau, po to jau kai užkasa, jeigu jisai 
jau sėdėjęs yra, jie naudoja, daleiskim, lazdą arba ten puoduką atskirą 
kada šeimynai, Nu, tai tą vieną daiktą prie to kapinėse palieka jau, 
skaitosi, tuo kartu. Paskui po to tai čia, žinoma, kaip tradicija, 
paskui paminklus statydavo. Bet paminklus statydavo jau gražius, mano 
nuomone. Anksčiau tai ten pristatyta ir dabar jų yra, kaip aš žinau. 
Visi tie, kur paprasti akmenai, visi ten yra, o tie kur gražūs, tai 
paminklai buvo, juos išvartė. Kada vokiečiai užėjo, kada iššaudė, tada, 
žinai, išniekino viską. Nu, tai tuos ten išvartė, o kitus, daleiskim, 
kur buvo tokie, atitempė ten ant tekėlų galast. Nu, tai tuos dar, bet 
tokių ne tiek daug buvo. Nu, kitus ten negali žinot, žinai, kas ten 
juos 
išnešiojo, ir kožnas vienas nesirodo kas neša, tik tie nyko nyko, taip 
vat ir išnyko. Nu, ir ten stovėjo tiktai trys, rabinų buvo būdelės, dvi 
buvo medinės, viena buvo mūrinė, tai toj mūrinėj buvo trys rabinai 
palaidoti. Buvo viena, skaitosi, aukščiau taip pusapvaliai, prie šono 
dar dvi. Ten vidury išbetonuotas, įėjimai tie padaryti buvo ur dabar 
dar 
ten yra turbūt. Aš dabar nebuvau tuo sykiu, tai ten dar tos žymės 
turėtų 
būt, tos medinės tai aišku supuvo. Bet aš tai žinau katrose vietose, 
biškį ten aukščiau, tai ten tarp jų. Nu ir va, ir tose, mes ten, jie... 
Pirmiausia, kiek aš žinau, tai skaitosi, pagal jau tėvų pasakojimus, 
kitų tetų, jau kaimynų, tai buvo jie pirkę tas kapines ten tokio 
Fancilos. Tas Fancila buvo pasiėmęs tos žemės daug, ligi pat ano tilto, 
ten kur dabar... 
 
Kl.: Jisai žydas buvo? 
 
Ats.: Ne, lietuvis. Bet jie pirko, ten nusipirkę buvo. Paskui po to jie 
pirko nuo tokio ???ckio žemės, jau dar pasidaugint. Nu, ir buvo dar 
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tos neužleistos tos žemės, kur ten yra dabar ten gryčiūtė, tai ten ta 
gryčiūtė buvo nuo mūsų mamos pirkta, mūsų mamos tėviškės. Ir aš 
atsimenu 
kaip pirko, dar ten piemuo karves ganiau, tai buvo ilgas toks namas ten 
mūsų mamos jau tėviškės, tai tą namą nupirko žydeliai. Jie jį pastatė 
sargams, skaitosi, tenais saugot kapines, iš jo padarė mažesnį, ten 
buvo 
didelis tas namas. Paskui jau ten jį išrinko ir padarė mažesnį. Tai ten 
gyveno, skaitosi, Mauša ir ten vienkiemis. Ten vaikai augo, ten trys 
tie 
Maušiukai jau. Tai mes ten su jais jau kartu, jie pas mus jau ten ir 
miegodavo, ir mes ten žaisdavom, ir sušusdavom, ir ant pečiaus 
gulėdavom 
visi, kaip žinai, senovės pečius buvo didelis, Nu, tai sugulam ant to 
pečiaus, nu, paskui kai užaugom, ten jie, būdavo, ir buteliuką su tėvu 
ten biškį išlenkia. Mes tai, žinoma, negerdavom. Nu, tai jau kai 
paaugom, paskui tokie kavalieriai tenai, žydelkytės ateidavo riešutaut, 
žinai, ten kur va po tuos kalnus, nu, ir žydukai kartu ateidavo. Nu, 
tai 
ten jau atsineša kartais jie buteliuką, mes mėginom biškį išgert su 
jais 
ten po krūmu, žinai va. Tai tik tiek, nu, tai mes ten, pusbonkiukai 
tokie buvo 250 gramų. Nu, tai mes, tie lietuviai neturėdavom taip labai 
tų pinigų. Jie turėdavo, tie, žinai, jau katrie ten jau mūsų tie 
draugai, nu tai... 
 
14:28 
 
Kl.: Pastatydavo jums. 
 
Ats.: Nu, tai jie, matai, atsineša, paskui mes atsitariam papirosais, 
žinai, užsirūkyt pradedam biškį, mes ten po biškį, nu tai. Tai būdavo 
ten paskui pariešutauja, nu, palakstom ir vėl išsiskirstom. 
 
K.: Nu, o te, kai Vokietijoje pradėjo kilti ???, ???... Ar jūs 
pasikalbėdavot vat, reiškia, vat kas čia darosi. 
 
Ats.: Mes tai, kai pradėjo per Vokietiją, tai dabar jau tada 
suinteresuoti buvom. Jau man buvo tada jau kokį septyniolika metų, ten 
panašiai, tai ką jau. Tai mes jau tada, jau net brolis mano buvo jau 
tarnavęs armijoj, toj ryšininku buvo. Tai tie braižydavo ant smėlio, 
kaip galai, pro kur galai, tik kas bus ir viską. Ir čia mes kada 
dirbdavom, jau tada kalbėjom, dirbdavom čia mes kartu. Tai vienas jau 
toks Meilachas žydelis buvo, iš visos Ariogalos - dažytojas buvo - 
baigęs tuos mokslus, jo tėvas dažus pardavinėjo, parduotuvę turėjo. Nu, 
tai jis vertės taip, jisai, skaitosi, užsakydavo medžius tuos, 
parvažiuojam iš ???, nu, kavalieriams važiuot ženytis ten ar ką. Nu, 
tai 
jisai užsakydavo, o mes apkaustydavom jam. Skaitosi, mes apkaustydavom. 
Tryse dirbom broliai kalvėj, tai mes, būdavo, rytą nusivežam jau tą 
medį, vakare apkaustę atvežam arba rytą, o jis juos nusidažo ir jis 
uždirba gerai. Už tą dažymą daugiau paima, kaip mes už tą apkaustymą. 
Nu, gražiai reikia padaryti ten slovikus visokius sudėt, viską. Nu, tai 
mes jau grynai nu tai buvom bendradarbiai, ne tik kad ten kokie 
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draugai. 
Mes nesivadinom draugais, ale vat bendradarbiai, nu, dirbom viską, eina 
biznis toks pat. 
 
Kl.: Ir jūs šnekėdavot, kas čia dabar vat darosi, su kuo susiję įvykiai 
visi. 
 
Ats.: Tai mes... Vokietis kaip pradėjo šnekėt, Hitleris, skaitosi, kad 
jau jisai eis ir jur jisai eis, ten neliks nei vieno komunisto, nei 
vieno žydo, kur jau batą žengs, va. Nu, tai mes čia šnekėdavom jau tada 
susiėję, skaitosi, vakarais dažniau taip va. Nu, tai čia jau į mokyklą 
susieidavom, čia mokyklos buvo mokytojas vienas, jie čia jau 
klausydavosi, turėjo radiją čia. Nu, tai jis mums jau versdavo, kad mes 
gerai suprasdavom. Nu, tai būdavo, mes ir išgeriam biškį kokį buteliuką 
tą, jisai greit pasigerdavo, tas mokytojas. Užsilipa ant stalo, jis 
mums 
pasakoja, skaitosi, jau aiškina, kaip jau tas Hitleris jau daro. Ten 
šneka jau, kad čia jau kaput, kad bus blogai. 
 
Kl.: Ir kad žydams bus blogai. 
 
Ats.: Nu, nu, tai jis sakydavo žydams. Nu, tai dar taip niekas 
netikėjo, 
kad čia taip bus, kad ten blogai, tai blogai, ale bet kad ten šaudyt, 
tai... Nu, bet Hitleris, tai jisai sakė, kad bus kaput, nu. Ale bet kas 
tau sakymą tikėjo, dabar daug tiki, nu, tai taip čia. 
 
17:30 
 
Kl.: Tai galvojo, kad čia gali, reiškia, Hitleris ateiti, o kad iš 
Rusijos turi ateiti, ar tikėjo. 
 
Ats.: Taip. Nu, čia buvo toks dalykas. Jie buvo, skaitosi, daugiau 
komunistai visi, skaitosi. Nu, tai mes visi išsprendėm, skaitosi. Tėvas 
mūsų buvo bolševikas, dirbęs prie Lenino, tai išsprendėm, kad čia, 
skaitosi, jau tie, skaitosi, vokiečiai neužims rusų, gi rusų. 
 
Kl.: Gi Rusija čia. 
 
Ats.: Nu, taigi Rusija taigi stipri valstybė, nu, taigi čia matai, kas 
čia gaunasi. 
 
Kl.: Jūs jau taip numatėt tada, kad Rusija čia užeis? 
 
Ats.: Taip, taip. Mes numatę buvo, kad čia rusai užeis. Čia buvo toks 
dalykas, kad mūsų tėvas, skaitosi, kada gerai rusiškai mokėjo, jisai 
važinėjo, skaitosi, po turgus ir visur su žydais čia, viską, 
bizniaudavo. Kiaušinius veždavo parduot, ką čia. Buvo toks momentas, 
kad, skaitosi, atvažiavo rusų kokie tai karininkai, ir aš juos esu 
matęs 
Ariogaloj, jie buvo, važinėjo jie po turgus, skaitosi. Ir jie, kaip jau 
tėvas nuklausė paskui juos vaikščiodamas taip jau nežymiai, tai mums 
tėvas jau pasakojo parėjęs, tai sako, jie labai stebisi, kad čia 
Lietuvoj daug yra maisto, skaitosi. Dideli turgai, čia suvesdavo 
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karvių, 
arklių jie, javų visokių, ten paršų, avių visokių, veršių ten, lūždavo 
tie turgai. 
 
Kl.: Tai jie buvo nematę, kad tiek daug gali būti. 
 
Ats. Nu, tai čia buvo jau, skaitosi, jau razvedka. Jie buvo apsimetę, 
tie rusai, tėvas nusiklausė, buktai atvažiavę į Lietuvą. Jie leidimus 
gavę susitarti dėl kuiliukų pirkti veislinių, jau laisvę veislinių 
pirkti, o jie ne tuo, jie tik buvo apsimetę. Mes paskui, kada jie 
paskelbė, kad pirks ten kiaulaites tas, tuos kuiliukus, tai tie žmonės 
jau ten paaugino tų kuiliukų, į Kėdainius vežė. Tėvas irgi vieną 
kiaulaitę vežė specialiai, nuo jo priėmė paprastą tą kiaulaitę ir 
užmokėjo trigubai, kiek kainuoja. Jie mokėjo brangiai kaipo veislinė, 
tai nuo tėvo jie paėmė tą kiaulaitę dėl to, kad tas tėvas gerai 
rusiškai 
šnekėti pradėjo su jais, tai jie jį pirmoj eilėj. Tai tėvas juokėsi, 
kad 
gerai užmokėjo, o nuo kitų ūkininkėlių, tai jie vis negeri, tai tokie, 
tokie. Paskui kuiliukus vežė, tėvas nupirko paprastą kuiliuką, nuvežė 
ir 
tas jam ten praėjo gerai, o tiems visiems - tai triperį turi, tai tą, 
tai aną, lyg jie ten daktarai kokie. Ten taip buvo. Jie tiktai žiūrėjo, 
skaitosi, kiek čia ko yra, tai čia buvo tokia razvedka. 
 
20:42 
 
Kl.: Nu, tai jūs sakot, kad dabar tie žydai buvo į komunizmą linkę, tai 
ką jie veikė va taip? Kaip jie komunistaudavo? Ar jie buvo susivieniję, 
ar turėjo kokią organizaciją čia savo? 
 
Ats.: Jų organizacija, buvo iš viso vieningi, iš viso, jiems nereikėjo 
organizacijos. 
 
Kl.: Tai ten buvo ir turtingesni, ir biednesni, jie buvo? 
 
Ats.: Jiems tas turtingumas nebuvo jokio skirtumo. Pas mus tai buvo, 
skaitosi, mūsų žmonės, galiu pasakyti, tiesiog jie neišsiauklėję, 
"depeliai" tiesiog. Skaitosi, jeigu jis daugiau turi, tai kitas, 
skaitosi, vejasi, pats ir ubagu stoja, jisai vejasi, kad jis pasieks 
tą, 
nu, ir siekia. Bet jau katras jau žemės jeigu turi daug, tai jau sodina 
už stalo, už vidurio, o tas, kad jeigu tu neturi tos žemės, mažiau, tai 
jau viskas. 
 
Kl.: Pas žydus kaip buvo? 
 
Ats.: O pas žydus tai bendrai, tai ten nesvarbu bagotumas. Ten jokio 
skirtumo nebuvo pas juos tas bagotumas. 
 
Kl.: Na, o mūsų žmonės, jūsų tėvai, jie prikmdavo į komunistinę veiklą? 
 
Ats.: Nu, tai pas mūsų tėvą ateidavo ruseliai visą laiką, jau su jais. 
Jau kaip paaugęs jau jisai ten neturėjo tų, kad jisai eitų ten kur... 
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Ką 
jie ten darė, ten tiktai tuos atsišaukimus pakabindavo kur ant durų, 
kur 
ką, ten viskas. Tėvas tai juokdavos, kad sako, čia nieko nereiškia. Nu, 
bet veikė, nu, skaitosi, prikabindavo. Ant mūsų kalvės ten jau jie 
prikabindavo, dar ir nupiešia ten biškį kokią... 
 
Kl.: Kaip, jie ranka rašydavo tuos atsišaukimus ar spausdindavo? 
 
Ats.: Ne, buvo atspausdinta. 
 
Kl.: Su kuo? 
 
Ats.: Su mašinėlėm buvo atspausdinta. Čia buvo, jaunių tas jau buvo, 
daleiskim, štabas, jau skaitykim, taip buvo. Organizacijos tai buvo... 
Vynikas toks čia buvo, tai jau partijos sekretorius jisai buvo čia 
Ariogalos. 
 
Kl.: Ariogaloj? 
 
Ats.: Čia Ariogaloj, čia prie pat, štai va už tvoros čia jau jo ir 
namas 
buvo. Tai jo kieme buvo pastatytas toks namukas va kaip mano, va 
mažesnis dar, tai buktai šiaučiaus ten, skaitosi, susirinkti. Tie 
šiaučiai, tie biednesni, daugiausia lietuviai buvo jau prie jų linkę, 
komunistai jau ten įsirašę. Tai ten duodavo po penkis litus, daleiskim, 
ten šeštadienį ant pagirių tiems, kur geria tie šiaučiai ar ką, tai tik 
tiek. Ale mums tai jau sakė, kad "nesirašykit, skaitosi, ba sako, iš to 
jums naudos nebus, kada jūs mokslų nebaigę". Sako, "ką jūs, sako, ten 
paprasti, sako, nu, mums neišėjo mokytis, taip buvo susidariusios 
tokios 
aplinkybės". Tėvas tai buvo, jisai kilęs ten iš tų dvarininkų, iš ko 
ten, Jaugaudiškis. Jo ten buvo dvarai, ten ar kas buvę, atėmė, kada 
irgi 
tie ėjo. Užėjo čia Lietuva, viską ten, kada bolševikai būtų tie, nu 
tie, 
net į bažnyčią neleisdavo tėvą eiti jau, ba jis dirbo prie Lenino. Jie 
sužinojo per kunigus, per klebonus, nu, tai tėvą nepriėmė, o jis taip 
tai dirbo. Jis gi ministru dirbo, kai Lietuvą tvėrė va pradžioj, kaip 
dabar, kol sužinojo, kaip dabar KGB va kad, nepriėmė. Nu, tai pirma 
tuos 
komunistus taip nepriėmė, nu irgi. Nu, jisai kaip tik grįžęs buvo iš 
tos 
Maskvos, ten aišku, tų karų va, po to dar buvęs belaisvėje dar keturis 
metus pas vokiečius, nu tai va. Tai jis paskui, kol ne, kol nežinojo, 
tai jisai dirbo, skaitosi, burmistru Kaune, ten sužinojo per kunigus ir 
jį išmetė. Atsikėlė čia į Ariogalą, čia buvo jau ta žemė, kaip tai buvo 
jau, daleiskim, kaipo to dvaro, čia nu poilsinė tokia buvo, ten šeši 
hektarai buvę. 
 
Kl.:Tai ten žydai, kai reikėjo tuos ten lapelius spausdindavo, jie vis 
tiek turbūt susitikdavo, kalbėdavo. Ką jie dar darydavo? 
 
Ats.: Jie susitikdavo, kalbėdavo pas tėvą kaipo patarėją tiktai, ba 
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tėvas dirbęs prie Lenino ryšininku. Jisai mokėjo tas visokias morzės 
abėcėles, žinojo visus tuos ką versti, ten viską. Jis ten gerai mokėjo, 
tai pas jį ir vokiečiai ėjo, ir rusai kariai ėjo, ir miškiniai ėjo vis 
pasitarti, skaitosi. Kur randa, ten sušaudo tie rusai bunkerį kokį, jie 
iššifruoti neša pas tėvą. Tas tėvas jiems numeruoja, nušifruoja, jie 
čia 
durniai, nieko nežino, nu, taip ir baigdavosi. Tai tėvas mums tai 
pasakydavo, kad tų miškinių Kaune trys buvo štabai ten va Žaliam kalne, 
tai tą jisai žinojo. O tie, ką jie žinojo. čia stribai visokie, tie 
leitenantukai užvaryti, nieko čia. 
 
25:32 
 
Kl.: O tai žydai pas jį eidavo pasitarti dėl ??? ??? 
 
Ats.: Nu, žydai eidavo jau ten visi, jie ten eidavo, jau jie jų turėjo, 
skaitosi, savo žmogų. Jau jo, matai, nuo jo prikmdavo prekes į 
sandėlius 
kur į Vokietiją, jisai kad ir bizniavo. Jau kur turgui neparduodi , 
nuveži į sandėlį, užrašai ant dėžės su kreida, kad tiek ir tiek to ten 
yra, ir tiek, tau užmokėjo pinigus ir važiuok, ten buvo jau taip. Jisai 
turėjo tokius ryšius su jais. 
 
Kl.: Kaip žydai jautėsi, kada jau keturiasdešimtais užėjo rusai? 
 
Ats.: Nu, kada jau rusai užėjo, nu, tai čia jau tada jie patiko rusus. 
Patikop su gėlėm, su saldainėm, su dainom ir jau pasibučiuodavo tie 
žydai su karininku vienu čia susitikę. Tai aš dar jiems sakau, ką jūs 
čia dabar jį bučiuojat, sakau, tą ruskių čia dabar. 
 
Kl.: Tai jie ką sakė? 
 
Ats.: Tai man sakė, Dovydas čia toks buvo, tas atsakė, sako, "čia tu 
nežinai, sako, čia mūsų žmogus, sako, karininkas jisai, sako, yra, 
sako, 
mūsų žmogus, žydelis". Matai, jau jie jau tiki, patiko su malonumu. Jie 
patiko su malonumu ir tikėjosi, neturėjo kur kreiptis, jau jie... 
Vokiečiai... Tai čia ir pogromai buvo. Aš pats maudžiausi su 
vokietukais, grįžusiais iš Vokietijos, skaitosi, Dubysoj. Pilvai 
perpjauti, skaitosi, teka, dar juos už bufetų braukydavo su finkom, jie 
bėgo jau čia, pas mūsų. 
 
Kl.: Tai vokietukai buvo ar žydukai? 
 
Ats.: Žydukai atbėgę. 
 
Kl.: Iš Vokietijos? 
 
Ats.: Iš Vokietijos per pagromus, kaip ten darė tuos pagromus, nu va. 
Tai su jais mes maudydavomės kartu, kalbėdavau, jie man rodė, kaip 
perpjauti, viską, paaiškino, kaip ten yra, dar pas mus nakvodavo ten 
jie. 
 
Kl.: Tai čia Ariogaloj žydai jau žinojo, kas ten darosi? 
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Ats.: Žinojo, čia sakė, jie čia turėjo kiti giminaičių kokių tai čia 
va. 
Tai tie atvažiavo čia iš to... Nu, tai va taip tai jau ir buvo tas 
visas 
toks, iš po tų pogromų čia buvo keletą, daug nebuvo čia labai. Nu, gal 
daugiau buvo, ką čia žinau, nu, kaip maišėsi taip tai, bet jau man 
neteko jau taip. 
 
Kl.: Tai jie dėl to už tai taip ir tuos rusus sutiko, ar ne? Ką jie 
sakydavo? 
 
Ats.: Sutiko dėl to, skaitosi, kad jie jau prijautė rusams, jie kitur 
neturėjo. Aš kaip su jais įsikalbėdavau, kodėl su tais rusais, kad ir 
tėvas mums išaiškindavo, kad tie rusai biedni, prie jų nėra ko ten 
lipti 
per daug, kad jie, skaitosi, neduoda prekybos. Viskas draudžiama pas 
juos, viskas atimama, tėvas tai žinojo, tai vat dėl to ir viskas tas ir 
eidavo, tokie aptarimai, nu. Tai aš jų irgi klausdavau, sakau, tai kaip 
jūs, kad dabar jūs dabar einat sykiu, skaitosi, su rusais, jie 
komunistai ir jūs. Ir čia tokie Šimkiukai trys buvo, tai iš kalėjimo 
išeini, vėl jie pagauna, vėl pareini. Nu, čia tokie, žinai, nu 
pagaudavo, susekdavo jie, čia ta, ta mūsų policija jau. Nu, tai tokių 
buvo dar, skaitosi, jie sakydavo, kad nėra kur glaustis, yra kur, sako, 
glaustis, prie vokiečių jųk matai, sako, pogromai, nu. Sako, pjausto už 
bufeto, specialiai surenka jaunus ten vokietukus, Vokietijoje, 
skaitosi, sudaro tą būrį. Nu, tai va jie buktai jau ginasi, kad 
susidarė 
jie patys, tas būrys, o ten ne patys faktinai, skaitosi, susidarė, o 
ten 
organizuota buvo viskas ten slaptai. Nu, ir ten vietos jiems nebuvo. Ir 
ten buvo dar kas, skaitosi, kad juos apgavo jų pačių rabinas, kaip man 
jie pasakojo. Skaitosi, Vokietijoj buvo patikimas žydų vienas rabinas, 
jie man taip pasakojo, tai čia pasakoję jiems yra, ir, skaitosi, jie 
norėjo bėgti daugiau į Austriją, ten kur tai norėjo labiausiai, dar kur 
čia gali, dar ir pas mus. Tai jie atsiklausė savo to rabino ten 
patikimo, o tas rabinas, kaip jau jie sako, buvo Hitlerio papirktas. 
Tai 
tas rabinas pasakė, kad niekur nebėkit, skaitosi, būsite visi, 
skaitosi, 
išleisti į savo kraštą, į Jeruzalę ten, daleiskim, į savo jau tėvynę 
ten, nu va. Tai taip jie pasakojo, kad ten juos apgavę, jie nebėgo į 
tas 
kitas šalis ir juos ten paskui pradėjo, skaitosi, jau pogromus daryti. 
 
Kl.: Tada buvo galima išvažiuoti, reiškia? 
 
Ats.: O paskiau po to jau jų neišleido, kada čia jau, nu, čia toliau 
jau 
vystėsi, jau paskui nebuvo galima. Nu, yra išbėgę, buvo dar keletas, 
ale 
dar pradžioj, pradžioj. Čia Ariogaloj yra dar į Afriką išbėgęs, bet tai 
kad čia vienas, ar kitas, nu, gal trys kokie iš Ariogalos, tai aš tiek, 
tiek aš jau žinau, nu, tai jie buvo... 
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30:54 
 
Kl.: Nu, tai jie iš pradžių džiaugėsi, kai tie sovietai užėjo. 
 
Ats.: Labai džiaugėsi, o po to paskui tai, kad čia tas džiaugsmas 
neilgai, nu, kiek čia, pabuvo tas džiaugsmas ir tuoj pat tas vokietis. 
Nu, tai ką čia jau, pirmaisiais ką jis čia užims, kaip jį čia dabar. 
Trisdešimt devintais juk čia viskas tas prasidėjo, rudenį, man atrodo. 
 
Kl.: Nu, čia Lenkiją kai užėmė, paskui ??? 
 
Ats.: Taip, taip, nu, nu. 
 
Kl.: Mu, o paskui jau ten kai keturiasdešimt pirmais metais prieš tą 
birželį ar žydai jautė, kad karas prasidės ir ką jie šnekėjo? 
 
Ats.: Jautė, tai tą aš ir sakau, kad mes tą aptardavom čionais, jau toj 
mokykloj. Jautė viską, klausė, jautė, paskui repatrijavosi čia tie, 
skaitosi, vokiečiai. Jiems buvo įsakyta, čia jiems už turtus bus 
apmokėta kada karą laimės, čia buvo žinių tų. Čia net, mat, mes dar 
tokias čia, jeigu dar taip paėmus biškį anksčiau tą datą, vokiečiai 
irgi 
tą patį darė, leido skautus, skaitosi, čia į tą, į Lietuvą. Jaunus, 
skaitosi, daugiausia mergaites vokiečiai leido... Skautus. Tie skautai 
kitur pas lietuvius niekur neapsistodavo, jie apsistodavo tik pas 
vokiečius, čia vokiečių daug buvo. Jie apsistoję buvo... Pas mūsų, 
skaitosi, čia malūnas buvo. Antai du broliai buvo, jų motina čia buvo, 
dar gyveno. 
 
32:35 
 
Kl.: Jau jie vokiečiai buvo? 
 
Ats.: Vokiečiai jie buvo, bet jie nuo karo pasilikę čia buvo, vokiečiai 
Lietuvoje. Tai jie pas juos atsistojo, dar vienas toks Brimas vokietis 
buvo čia pas juos už berną, jau tokį gaspadorių buvo. Nu, tai jie 
tenais 
kai apsistojo, tai jie pranešė, skaitosi, tiems vokiečiams, kad jie jau 
kastų bunkerius, slėptuves, tie skautai. Jie darė braižinius visų 
kelių, 
skaitosi, tų paprastų keliukų visų ten per Dubysą, katrose vietose čia 
pravažiuoti. Tai tėvas mano ten buvo nuklausęs tą viską, skaitosi. Ten 
buvo vienas toks Edvardas vokietis, skaitosi, pas juos eidavo dirbti. 
Nu, tai anas, būdavo, ateina, su tėvu jie biškį išgeria ten kokį 
buteliuką ir jie išsikalba aplink tas eigas tų karų. Nu, tai anas 
papasakojo, kokiu tikslu tie čia skautai vaikščiojo, va. Paskui kada 
užėjo tas vokietis netikėtai sekmadienį, tai prie mūsų ten kalvė buvo 
taip ant kranto, kelias ėjo revu ir jie eidavo, galėdavo važiuoti kaip 
pavasarį kol neužsodinta, ir dar per daržus. Tai tie vokiečiai išlipo 
ir 
ieškojo, skaitosi, ąžuolo, mes tą ąžuolą, kalvę statėm ir nupjovėm, ir 
tas ąžuolas buvo pavilktas už kalvės, daleiskim, ten dar nuvilktas. Tai 
jie tą kelmą rado pagal planus ir atėjo pas tėvą klausinėti, tada tas 

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. 



ąžuolas ar kitas ąžuolas, tai buvo orientyras. Tai mums jau paskui 
visai 
išaiškėjo, kad tikrai tas sakė, tas, kaip sakiau, jau Edvardas, tas 
vokietis, kad jie karo tikslais čia eina. Nu, tai toks buvo momentas, 
paskui buvo toks momentas, kad aš pats užėjau su savo švogeriu dar. 
Vaikščiodamas padubysiais užėjau, tai buvo tokie jau čia atsiųsti, jau 
tokie jau vokiečiai, vokiečiai... Dar prie Lietuvos. Jie, skaitosi, jau 
tas brastas, nužiūrinėjo, čia žemiau, kaip mes vadinom, taip Vyngutu 
(?), tai ten po Birute, tai parku pervažiavo in mumis. Tai jie kalne 
susėdę ir tuos popierius pasiėmė, jie mūsų nematė, kaip mes, žinai, 
tokie jauni dar ten vaikščiojom, tai mes numatėm. Tai paskui sužinojom 
ten jau, mat, jie pas tėvą buvo užėję, jie irgi žinojo. Tai tėvas mums 
papasakojo, kad, sako, jie renka tas brastas, o čia brolis vienas 
dirbo, 
tai pas tą kleboną, skaitosi, kalvė buvo ten prie kapinių. Dar tuo 
laiku 
šviežiai apsivedęs, žinai, ir ten daugiau darbų buvo, tai čia bažnyčioj 
bokšte buvo, skaitosi, vokiečiai, va. Tai čia tie vokiečiai jau buvo 
prie, tris savaites, gal daugiau bokšte, mes žinojom, kad jie yra. 
 
Kl.: Tai dabar, kai jau šitie pasirodė, dar turbūt žydams nesakydavot, 
reiškia. Jūs pasakodavot žydams ar ne, kad jau čia viskas paruošta yra. 
 
Ats.: Mes tai pasakodavom, čia viskas tas tai buvo žinoma ir čia... 
 
35:58 
 
Antra kasetė 
 
Ats.: Pradėdavom ten viską, ką reikia. 
 
Kl.: Na, o sakykit vat, ar žydai domėdavosi, domavosi, ką tie vokiečiai 
daro, ką jie šneka, ką jie ruošiasi daryti, ir tais žvalgais, ir tais 
Ariogalos vokiečiais, jiems būdavo įdomu tada? 
 
Ats.: Pradžioj kol Lietuva rami buvo, niekas nebuvo įdomu. 
 
Kl.: O paskiau? 
 
Ats.: O paskiau kai tiktai jau pasiskelbė, kad repatrijavosi vokiečiai, 
tai jau paskui ėjom mes, aš irgi esu ėjęs su jais klausytis palangėj, 
skaitosi, ką jie šneka vakarais, naktim, va taip va. 
 
Kl.: Tai čia jums buvo įdomu? 
 
Ats.: Nu, tai jie bijodavo vieni eiti, tai mes eidavom, jie pavadindavo 
ir eidavom. 
 
Kl.: Tai jūs eidavot ir žydai eidavo? 
 
Ats.: Aš eidavau, brolis grodavo, kai išleistuvės buvo, ten kas. Nu, 
tai 
jie labai baugūs, bijo eiti, o jiems reikia žinoti, ir bijo. 
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Kl.: Ir klausydavotės? 
 
Ats.: Nu, tai mes eidavom kartu ir pasiklausydavom ką jie šneka, ale 
kad 
nieko gero ten nesusekdavom, kai jie, skaitosi, nešneka ko nereikia. 
Jie 
geria ir gert labai geria, prisigėrė šokt pradeda ant stalų, ir einam 
jau, jau ten nieko. 
 
Kl.: Jokių žinių ir jokių nieko. 
 
Ats.: Nieko, žinių mes ten negaudavom. Nu, tai ten tiktai tiek buvo 
pavesta jau, skaitosi, tiems jau komunistams žydeliams, skaitosi, kad 
žiūrėti, kad jie, skaitosi, neparduotų to turto. Jiems, vadinasi, rusų 
valdžia apmoka už tą turtą, o jie prie to dar tuos viską, ką surašo, 
kur 
apmokėta, jie paskui taikys lietuviams parduoti. Nu, tai tuos mes tik 
prižiūrėdavom, ale paskui kai nuperka tas pažįstamas ir mes davai 
išimti, nu, tai ką rupūžė, jisai įsidėjęs vežasi, tai tada atimsi ten 
iš 
jo, nu, ir vėl taip nuleisi. Žinai, ten spintas nuperka, geresnius tuos 
baldus. Nu, būdavo, ten klojimą nuperka kaip tokie lietuviai, nu, tai 
mes skaitom, toks čia menkniekis. Žinai, toks, kad čia daiktą, spintą 
nuperka ten ar ką, ką jie ten turėjo per daug. Tie vokiečiai irgi čia 
gyveno ne kažin kaip. Jie kare mandriau, nu, tai tik tiek va, tai čia 
buvo užduotis lyg tokia, tiktai. Nu, ir labiausiai ką jie šneka, 
skaitosi, žinai, nuo tų šnekų, kad jie irgi, jiems gana to judrumo. 
Tiktai tiek jie sužinodavo daugiau per mūsų tėvą, ba tie vokiečiai kai 
susieina, tėvas ten išgeria. Jie žinojo, kad tas mokslus baigęs, jie 
daugiau tardavosi, tie malūnininkai ir čia kiti. Bunduras toks 
atvažiuodavo iš toliau čia pas jį, čia to Benduro brolis buvo, čia jie 
tokie va. Nu, tai jie ten pasišnekėdavo, kada tėvas užmeta jiems tą 
politiką truputį ten, kad taip, taip ba, nu, tai čia žinom nu tai šiek 
tiek va. Nu, tai paskui čia kamera buvo, kapitonas ten toks Vitkauskas, 
jisai turėjo aštuoniasdešimt hektarų žemės, dar mes jam paną ten 
įfundinom, tam kapitonui. Ten gyvena perkrikštas žydelis Dranceika, 
pavardė. Nu, ten, bet jau ne pervaros, jau ten šunio kaimas tas, dabar 
pamiršau pavadinimą. Tai su tuo mes va ten jau daugiau jau 
nuvažiuodavom 
kada pas tą Vitkauską, su tuo ten aptardavom biškį ten aplink tuos, 
kaip 
eina, kada jisai buvo kapitonas tos jau armijos. Susipažinę ten jau 
tėvas ir mes visi pažįstami jau paskui pasidarėm, jau ten dažnai jau 
pabaliavodavom nuvažiavę, nu, ir Dranceika ir kad ten buvo, skaitosi, 
jisai buvo senas jau labai, jisai turėjo tuo laiku apie devyniasdešimt 
metų. 
 
4:50 
 
Kl.: Bet jeigu jisai buvo persikrikštijęs, tai ar šitie žydai ??? 
 
Ats.: Jisai persikrikštijęs buvo, jisai, tas Donceika buvo labai 
plačiai, skaitosi, viską žinojo. Jisai plačiai važinėjo, jisai visą 
Rusiją išmaišęs taip, kaip mano tėvas. Jie susieidavo ir jie turėjo 
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bendrą kalbą, aptarti tą viską, va. 
 
Kl.: Iš Rusijos tie prisiminimai. 
 
Ats.: Taip, taip. Tai tas Dranceika, mes jį paerzindavom biškį, sakom, 
dabar žydams bus jau kaput, dabar duos tau į kailį, jau kaip seniui, 
žinai, mes jauni. Tai jisai sako, žinai, mums, tai žinojo mumis, kad 
mes 
jau juokaujam, nu, pasijuokdavom. To laiko per dienas būdavo ten, kai 
nuvažiuojam pas jį. Nu, tai jisai mums taip pasakė, sako, vyručiai ne 
taip išeina, sako, vokietis dabar kaip matot, tai sako, labai stiprus, 
jisai, sako, jisai dabar dar, sako, eis ligi Maskvos. Kaip aš, sako, 
žinau ir aš tą Maskvą, sako, tą visur, visur tą Rusiją esu išvažinėjęs, 
nu tai, sako jisai, kada nueis iki Maskvos, jau toliau, pavyzdžiui, 
tuomet ta jo armija išsisklaidys, ant kaimo liks ten po vieną, kitą 
žmogų, ir sako, bus po vokiečio. Mes sakom, tai kaip, kaip 
išsisklaidys, 
tai jisai pasakė taip žmogui, Dranceika sako, kožnam miestely daug ar 
mažai, skaitosi, bet kelis vokiečius turi vis palikti kur nežymiai 
priežiūrai, sako, turėti. Tai, sako, vadinasi nusibarstymas. Tai, sako, 
jisai kol nueis ligi Maskvos, tai, sako, jis čia daug nubarstys, po to, 
sako, jam reikės atsivežti jau, sako, iš Vokietijos maistą, ginklus, o 
čia, sako, partizanų atsiras. Nu, ir teisingai buvo. Ir atsirado, ir aš 
pats žinojau tuos partizanus, ir buvo nuvaryti tie ešalonai, tie tiltai 
nuvaryti, va. Jau pradėjo keršyti tiems vokiečiams... Pradžioje labai 
juos gerbė tie lietuviai. Dėl to gerbė tie lietuviai tuos, skaitosi, 
vokiečius, pradžioje kai užėjo, kad jie tuos ūkininkus, skaitosi, jau 
nespaudė, laisvai davė jiems jau čia viską dirbti ir duodavo gazolio 
išsikulti ten, ir kavą pradžiai. Tai jie mįslijo, mūsų žmonės, kad jau 
čia bus vokiečiai, jau čia mūsų geri žmonės bus, va. Tik nekatrie, 
katrie politiką tą vedė, kaip mūsų tėvas, tai žinojo, kad mums irgi bus 
tas pats krachas, kaip ir žydams čia. Žinojom, kad, skaitosi, 
penkiasdešimt metų, tai jie šnekėjo, kad šimtas metų, skaitosi, praeis 
ir čia nei vieno lietuvio neliks. Bet jau buvo tikrai planas, tik 
penkiasdešimt metų, kol priaugs vokiečių vėl tų tiek, kad lietuvius 
visus čia tuos. Nu, tai dar jie sakė, skaitosi, pagal jų ten, kai 
apsvarstėm, kad visus neišnaikins, tuos lietuvius, juos nugrūs vietoj 
rusų tolyn ten į šaltesnius... Ale čia tai ne... Mums irgi tas pats 
buvo. 
 
8:15 
 
Kl.: Na, o kai karas prasidėjo, kada jau jūs supratot, reiškia, vat tas 
pirmas, tas jūsų. Kada jūs pamatėt, kad jau žydams bus blogai? Ar buvo 
kažkokie tai mušimai, ten areštai žydų, stumdymai kokie? 
 
Ats.: Pas mus nieko nebuvo. 
 
Kl.: O kai vokietis užėjo? 
 
Ats.: Kai vokietis užėjo, niekas čia žydų, niekas neužkabino, niekas 
nieko ne, nieko. Čia staiga užėjo, niekam nežinant, čia tiktai dar 
žinojom, kad yra vokiečiai. Jie tris savaites jie čia stebėjo bokšte iš 
čia, iš čia, tai tik tokie aptarimai buvo, o kad, skaitosi, čia taip 
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jau 
užeis ir čia ką tai darys kas tai, niekas čia nieko, žydo niekas 
nepalietė dėl to. 
 
Kl.: Atėjo vokiečiai, žydai gyveno savo namuose ??? 
 
Ats.: Savo namuose, tik jie užsidarinėjo langines, skaitosi, jau 
nesirodė į gatves, pradžioje čia niekas, viskas tyku buvo. 
 
Kl.: Tai nuo ko prasidėjo viskas? 
 
Ats.: Nu, prasidėjo, tai čia vėliau prasidėjo tas viskas. Jau mes 
nežinom, skaitosi, įsakymas tas buvo. Matai, dar buvo Ribendropo, ar 
kokio ten velnio, kad jau, skaitosi - žydus iššaudyti, nu, komunistus, 
žydus, 
lenkus. Lenkai irgi taip pat žvaigždes turėjo, bet faktinai, skaitosi, 
tai jau šaudė tuos lietuvius. Irgi kai vokiečiai užėjo, jiems buvo 
pasakyta, skaitosi, ką daugiau čia tų lietuvių irgi išpyškinti, tik 
slapta, skaitosi, bet kariuomenės tiems visiems buvo pasakyta, 
nežiūrėkit nieko, dėkit jau čia, kai ateis. Ba mano tėvas važiavo tuo 
laiku, kai užėjo vokietis, jisai buvo į Kauną važiavęs tuo laiku, ir 
jisai sustojo ten, kur krūmiukuose, ir ten jie buvo, aerodromą rusai 
ruošė tuo laiku. Ten buvo daug lietuvių suvaryta į tą aerodromą, ten 
vežė vasaros metu, net su šlajukais vežė tą žvyrą, ten visus suvarė 
rusai. O tėvas, kada jisai pasislėpė, pajuto, kad karas, arklį tą 
paslėpė krūmuose, o pats dar prislinkęs žiūrėjo, kas ten bus, kaip tie 
vokiečiai užėjo. Kada vokiškai gerai mokėjo jisai, jis girdėjo, kaip 
jie 
sakė, skaitosi, įsakymą davė, kad iššaudyti tuos visus ten aerodrome. 
Tai paskui, kai pradėjo šaudyt, tai tėvas atsiliepė, sako, mįsliju tai 
ir mane dabar nušaus, tai, sako, aš atsiliepiau vokiškai, kai 
atsiliepiau vokiškai, tai jie nieko. Jie, skaitosi, užustojo šaudė, ir 
tėvas sako, tai "kodėl, sako, čia darbininkai lietuviai, sako, kasa ir 
dabar iššaudėt tiek jau jų daug?" Ale dar visų neiššaudė, tai pasakė 
vokiečiai tėvui taip, skaitosi, kad "mes galvojom, kad čia komunistai", 
o, ir viskas. Tai jiems buvo taip įsakyta. Tai paskui mes... 
 
11:13 
 
Kl.: Na, o žydai kaip gyveno. Iš pradžių gyveno savo namuose, nu, 
paskui 
vis tiek tai vis vien nuo ko prasidėjo? Ar priverstiniai darbai 
kažkokie 
tai buvo, ar tai stumdė juos, ar mušė vat, kas buvo? 
 
Ats.: Paskui tai jau jie kai pradėjo, tai jau vėliau, skaitosi, tai 
pradėjo jau juos varyti pirmiausiai į darbus, jeigu jau apie tą dabar 
pradėsim kalbėti. 
 
Kl.: Vat, kada jau jūs pamatėt, kada jau jie teisių nebeturi, kad juos 
galima... 
 
Ats.: Nu, kada jau tų teisių neturi, jauč ia įsakymą tą davė žvaigždes 
prisikabinti, įsakymą davė, kad negalima šaligatviais vaikščioti, tada 
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užsidarė jau jie. Bet užsidarė, čia niekas jų nei nemūčino, nedarė 
nieko. Tik vienintelis atvejis buvo, kaip mes pastebėjom, skaitosi, kad 
buvo stipriausi žydai į mašiną susodinti, skaitosi, stambūs vyrai kur - 
čia buvo stambių, diktų vyrų, tai buvo mašina anksti rytą. Mes ėjom į 
darbą su broliu va tuo, kur jūs buvot - su Bronium, nu. Tai toj mašinoj 
jie visi sėdėjo, rytą toj mašinoj. Nu, tai jau buvom žinoję, skaitosi, 
kad jau čia, nu, gal žydus į darbus, nu, veža į darbus, kur veža. Jiem 
mums nieko nesakė, tik labas rytas, labas rytas ir viskas, mes praėjom. 
Kad jie būtų sakę, kad taip gali būti, viską nu, kad jie nieko. 
Vokiečių 
nei vieno nebuvo, ta mašina stovėjo viena, skaitosi, tik pakrauta žydų. 
Kiek jų buvo ten, nu nežinau, negaliu pasakyti. 
 
12:45 
 
Kl.: Kariškas vokiečių sunkvežimis, ar...? 
 
Ats.: Kariškas, kariškas tas sunkvežimis. 
 
Kl.: Kur kareivius vežiodavo. 
 
Ats.: Nu, taip, taip. Nu, čia kitoniško ir nebuvo. Čia visos kariškos 
ir 
buvo, kada jau vokiečiai užėjo. 
 
Kl.: O sargyba kokia buvo prie tų žydų? 
 
Ats.: Nieko nebuvo, visiškai nieko, nei vieno ir vairuotojo nebuvo, nei 
vieno vokiečio nebuvo. Bet ji ten buvo pastatyta prie vaistinės, ta 
mašina gatvelėj, skaitosi, va mažesnėj toj, ir jie susėdę visi ant 
suolų, ant tų bortų, ant lentų va eilutėm. Kur jie važiuoja, nu jie 
mums 
nesakė ir mes jų neklausėm, nu. Tik vėliau išgirdom, kad, skaitosi, per 
žmones, kitus, kad juos sušaudė kur tai Molupiuose. Molupiai ten 
kaimas, 
kaip ten vadinasi. Nu, dabar čia "Raudonoji žvaigždė" vadinasi, čia 
kolūkiai kaip buvo, ten gal Verėduva pagal anuos laikus va buvo. Tai 
jie 
jau negrįžo va čia, taip vat buvo. 
 
Kl.: Ir jūs sužinojot, ir žydai žinojo, kad jau tie vyrai sušaudyti? 
 
Ats.: Tai jau tada mes su jais negalėjom susitikti. Tik mes 
susitikinėdavom tuo laiku, jie nesirodė jau. Kaip čia pradžioje 
nusigandę buvo, nesirodė, tai mes tiktai turėjom ryšį su vienu, ir ir 
vat jau ko tiesiai, batsiuvis ten prie pat gyveno. Tas pareidavo, tai 
tas tik papasakojo, kad, skaitosi, išvežė kur tai, kur tai išvežė ir 
sušaudė, nu, tai va tik tiek. Tai jau nuo to laiko jau tada jau jiems, 
jau pradėjo tie vokiečiai juos, paskui mučyti pradėjo, čia gatves, 
stiklus daužo į juos. Vokietukas į šepetį prisikalęs vinukų vejasi juos 
čia, stiklus tuos liepia rinkti nuo bruko, pats mačiau. Paskui jau iš 
ten, nuo kapinių, jau nuo ano galo, atsisuka atgal vėl tie vokiečiai. 
Stiklus daužo, jų langus. 
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14:49 
 
Kl.: Langus daužo. 
 
Ats.: Ir mes vėl tokį bruką tai atgal užvaro, tai taip sykį pavaikė jau 
juos. Paskui jau, sakė, čia jau juos, kai jau kaimenę dirbti jau 
suvarė, 
bruiką čia iškasti toj va aikštėj čia, jau išrinkti akmenis saviems, 
skaitosi, jau ne su arkliais, su lopetom sukasti ten, išdirbti, žoliuke 
apsėti, va tai toks darbas buvo. Paskiau čia sodas buvo, tokios senos 
obelys, čia jau savi irgi jie su kirviais, turėjo viską ten, su 
pjūklais. Nu, tai išrauti tas obelis va, tai visas tas darbas, tiek to 
mučijimo buvo. Bet čia tai buvo labai negražu, kada jau veja visus 
būry, 
žinai, nu, ale pavaikė tą sykį, daugiau neteko matyti, kad kas vaikytų, 
ar ten partizanai, ar muštų, ar darytų, niekas nemušė. Nu, paskui 
vėliau 
aptvėrė getą čionais, va, ir Kaune aptvėrė getą. Tai paskui jau kaip 
aptvėrė getą, bet čia Ariogaloj tai jie buvo laisvai, skaitosi, jie 
nueidavo čia pas mumis, visur apsiprekindavo to maisto, visur viską. 
 
15:58 
 
Kl.: Sargybų nebūdavo? 
 
Ats.: Ne, čia tik buvo paskirta pradžiai, buktai ten vienas, kitas tas 
partizanas vadinamas jau vokiečių baltaraiščiais, kaip juos vadino. Nu, 
tai pasivalkioja dar čia iš tos pusės, nu, daugiau tai čia niekur 
niekas 
nieko, tiktai ką, įsakymas toks buvo. Nu, tai va, teko tik matyti vat, 
kai jie jau buvo užtverti tam jau čia, tam jau vadinamam gete, tam jau 
gete. Nu, tai mes skaitėm už tvoros, čia užtverta jau, dratais tvora 
apsupta kaip karvėms. Tai koks ten užtvėrimas. 
 
Kl.: Nu, kaip ten tam gete su jais elgėsi? 
 
Ats.: Nu, tai čia nieko taip jau jie nieko nesielgė, vokiečiai, nei tie 
lietuviai, nei čia partizanai, niekas nesikišo ten tarp jų. Dar 
vokiečiai vieną tik momentą pataikė, eidami į darbą rinko nuo jų auksą. 
Rinko auksą, skaitosi, buvo tokios dėžutės jau, nu, dešimt gal 
kilogramų būdavo vinių dėžutės. Pasiėmė tą dėžutę ir toj dėžutėj buvo 
gal trečdalis pririnkta ten žiedukų, kokių auskarų, ten ko, tai mes tą 
matėm. Čia jau buvo prie pat ir praeinam ir vokiečiai, tryse jie buvo, 
vaikštinėjo po vidurį ir vis jie ragina, kad atiduotų tuos auksinius 
patys jie, kad mestų. Jie taip nuo rankų netampė, nei iš ausų netampė 
gi, jie patys, kad atiduotų. 
 
Kl.: Tai jie patys ir nusiiminėjo tuos žiedus, auskarus. 
 
Ats.: Patys ten jie atidavinėjo, nieko nelietė, nemušė nieko. Tai mes 
pasižiūrėjom sustoję, jie neduoda žiūrėti, nieko. Bet tuo momentu išėjo 
tas jau vadinamas pusrabinis, kur aš sakiau, esterniukas. Atsistojo ant 
laiptukų, atsinešė Šventą Raštą, tą knygą vadinamą Talmudą, ir 
atsivertęs paskaitė, skaitosi, vokiškai jiems. Tie vokiečiai, kaip 
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pradėjo skaityti, nustebo, sustojo kaip įbesti taip, su ta dėžute, 
laiko, ir klausės, klausės, kai jisai skaitė ten viską, ir mes 
klausėmės, jis papasakojo ten viską. Nu, dabar aš nepasakosiu ten, ką 
jau jisai sakė, viską, nu, kad "tokie laikai, kad taip, kad anaip, ten 
taip", nu. Tai jie jau daugiau nerinko, nerinko jau, viskas. 
 
18:32 
 
Kl.: Bet ką buvo surinkę, tai jau neatidavė? 
 
Ats.: Neatidavė, negražino, nuėjo sau tylėdami. Nuėjo, nešnekėjo nieko, 
nuėjo. 
 
Kl.: O tą surinktą auksą? 
 
Ats.: Nu, tai tą nusinešė, tą nusinešė. Nu, tai tik tiek va buvo, jau 
visas jų apgrobsymas. 
 
Kl.: Tai čia jau gete tas buvo, kai jie buvo uždaryti? 
 
Ats.: Gete, kai buvo uždaryti, tai tik čia, taip jau Ariogaloj taip 
buvo. 
 
Kl.: Nu, ir toliau kaip jie gyveno ir viskas, ir jau tada pradėjo 
šaudyti? 
 
Ats.: Paskui jau jie ne. Kad šaudė, tai čia niekas negalvojo, kad 
šaudys. Ne, čia niekas, niekas nežinojo, niekas, kad šaudys. Čia tik 
buvo toks dalykas, skaitosi, kad jau kai šaudymą tą rengė, tai tik 
pasakė visą tą, Ariogalos tuos vyrus suvarė. Pasakė iš vakaro, va tokiu 
laiku sutemus lakstė partizanai, pasakė, kad "pasiimkit lopetas ir 
ateikit į tokią tai vietą". Čia va Ariogalos pradžioje, čia pat (?), 
čia 
turėjo susirinkti jau visi. 
 
Kl.: Ant kelių valandų liepė ateiti? 
 
Ats.: Nu, iš ryto anksti, pasakė. Tai ten tas ankstumas, jau kai 
praaušta, žinai, kaip visi. Nežinau tų valandų taip, nu, bet jau 
išaušus, bet mums liepė anksti susirinkti. 
 
19:55 
 
Kl.: Ir pas jus atėjo? 
 
Ats.: Atėjo, mes buvom. Nu, ir čia visus suvarė, susiėjo visi ir 
nežinom, kur jie varys į tą darbą. O drausmė tai buvo didelė, tuo laiku 
ten neklausyti irgi neišėjo, ba tuojau gausi irgi tos kaliūzės pas 
juos. 
 
Kl.: Na, o jie taip pat, kai užėjo, jie sakė kas bus tiems, kas 
neateis. 
 
Ats.: Jie nieko nesakė, tik būtinai prisistatytume. Mes žinojom patys, 
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kas bus. Į lėktuvą pažiūrėjai, dvidešimt penki metrai malkų iškirs 
tuojau pat, jeigu susiėjo keturi į krūvą, skaitosi, dvidešimt penkis 
metrus malkų duoda iškirsti, dar aš kirtau, rupūže. Susieinam už 
bažnyčios pasišnekėdami, lėktuvai tie skraido, nu, tai ten gal, sakom, 
rusai gal koks, čia visokių. Tai daug. Jie paskui atėjo ir taip jau 
keliu eidami. Nu, tai vat, niekas nieko nežinojo, paskui, skaitosi, jau 
nuvarėm mes į ten, padubysį va, jūs turbūt buvot pasižiūrėti. Ten buvo 
pirma dar krūmai apžėlę arčiau, dabar tai jau buvo išarta ta, ten 
viskas, susėti krūmai buvo kaip tas keliukas va eina. Tai buvo ten 
apžėlę, ten Jankauskio tokio Česiaus buvo žemė, ten buvo apžėlę, tai 
ten 
tuos duobkasius visus į tuos krūmus suvarė, nu, ir nedavė niekur 
išeiti, 
skaitosi, jau kol nepaleis. 
 
21:20 
 
Kl.: O kaip jūs kasėt tas duobes? 
 
Ats.: Nu, atmieravo paprastai, skaitosi, ten vienas vokietis, vokiška 
uniforma, ale kad vokiškai kalbėjo, jisai lietuviškai nekalbėjo. Tas 
vienas tik buvo, daugiau tai mūsų buvo tie, kaip vadina plaktukais tuos 
policininkus ten, nu, ir paskui tuos jau baltaraiščius vadino, ten ne 
partizanais vadino. Tai koks jis partizanas, čia vietoj valkiojos, 
vienas kitą jie tiktai ten ėda. 
 
21:49 
 
Kl.: Tai plaktukai, jie buvo uniformuoti. 
 
Ats.: Uniformuoti. 
 
Kl.: Partizanai turėjo kokias nors uniformas. 
 
Ats.: Ne, jie tiktai baltą užsirišę ant rankos, jie neturėjo tų 
uniformų, nei jie čia tų šautuvų jie čia turėjo. Paskui kai jau jiems 
mat jau išdavė, kada jau ten reikėjo varyti juos, ką, tai davė, aišku, 
jau turėjo. Bet tada mes tai nieko, tik ką, nuvedė ir tie partizanai 
pameravo ten dvidešimt metrų ilgio, tris metrus taip, tris metrus 
gylio, 
tokio tarpo, tris metrus ten ir vėl tokią duobę kasti. Nu, ten bnuvo 
žmonių, tai ten kaip šitą, aš jų neskaičiavau, bet, kaip šnekėjo, kad 
ten trys šimtai jų buvę suvaryti. Nu, tai jie dėl savo apsigynimo visus 
surinko, kad kas nepakliudytų jiems tos egzekucijos. Ten paaiškėjo, nu, 
mums aišku jau pasidarė, kad ten, kada jau įvyko tas, jau, po visko jau 
tada. Nu, tai va, visus suguldė, nu, ir paskui taip po pietų, atrodo, 
jau jie atvarė pirmą būrį vyrų. Išrengė, ten buvo žvyrduobis ant kalno, 
tose žvyrduobėse išrengė, nu, ir atvarė tuos vyrus. Atvarė, tie 
šaudikai 
ten buvo, keli tie kulkosvaidžiai pastatyti, tų šaudikų ten nedaug 
buvo, 
keletą jų ten buvo, maškatavo šone taip ten, nuo anos pusės buvo 
pastatyti. Nu, ir paskui jau jie paleido tą seriją pirmą, nu, tai 
vyrus, 
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paskui po to tai būriais čia visi juos varė. Nu, mes ten turėjome 
laukti 
ligi pat prietemos, taip, ant galo moteris varė į tas duobes. Nu, įsakė 
vietoj stoti po du jiems jau paskui jie, pradžioj ne, o paskiau jau po 
du. 
 
Kl.: O kaip iš pradžių? 
 
Ats.: Iš pradžių kaip sustojo, taip sustojo, tik pradėjo šokti patys į 
duobes, patys šoko į duobes. Tik liepė, tik balsai: "nešokti, nešokti", 
rėkė tie ten, kur tvarko jau juos. 
 
24:06 
 
Kl.: Kokia kalba, vokiečiai šaukė? 
 
Ats.: Ne, lietuviškai, lietuviai partizanai, tie vadinami. Nu, tai tie 
juos ir varinėjo čia, vokietis ten tik vienas buvo. Tas vokietis ten, 
negirdėjau ką jisai, jisai nieko nešnekėjo, jisai tik paveikslavo, nu 
va. O tie, tai paskui kai jau tie šoko patys, kasė, atidarė ugnį, nu 
tai 
ką, sušaudė, paskui jau ten tie šaudikai atėję pribaigdinėjo po tas 
duobes, nu, ir taip toliau. Varė varė, kol suvarė, o mes visi taip ir 
išbuvom nei valgę, nei nieko ten, ir paskui ant galo liepė užkasti. Kai 
užkasėm, eikit namo ir tuo baigėsi ten visa ta egzekucija. Nu, paskui 
po 
to, žinai, nu, ten visi labai gailėjosi tų, nu, kaip ir savo žmones, nu 
iššaudė, nu tai. Paskui kiti net bludyt pradėjo, kiti eidami jau šneka 
nei šį, nei tą vieni. 
 
Kl.: Iš partizanų? 
 
Ats.: Ne, žmonės tie. 
 
Kl.: Tie, kur duobes kasė? 
 
Ats.: Ne, nu kur duobes, ne kur duobes, taip visi jau tie, aplinkiniai. 
Taigi čia susigyvenę visi, apgailestauja visi, nu, niekas nežinojo čia 
nieko. Nors ir žinojom, kur tie yra komunistai, kur viskas, bet jie 
buvo 
dar, kaip aš žinojau, tai apie devynis kilometrus Padusantyje (?) jie 
buvo. Bet kad mes nieko prieš tai niekas nežinojom čia, vat kaip išėjo 
čia. Nieko nežinojom, kad kas ten būtų tik pašaudę jiems, tiems ten 
šaudikams, ir būtų ten išsiblaškę viskas. Nu, ale kad jų rasė tokia, 
kad 
jie po tuos miškus tie žydeliai bijojo slapstytis, va čia va, kas čia 
darėsi, matai. Pripratę, prigimę po miestus daugiau ir miške jie 
negalėdavo būti, tik jie čia slapstėsi pas mumis. Ir čia slapstėsi, 
kada 
nereikėjo dar nei slapstytis, o paskui kai mato, kad nereikėjo, vęl 
visi 
susirinko į tą getą ir čia viskas ramu paskui buvo. Po tos ramybės 
staigiai juos sušaudė, nu tai vat. Ir tie slapstymai tokie pasidarė 
tada. Tada slapstėsi, kai užėjo, skaitosi, kad čia gal taip bus, gal 
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taip bus, ir pas mus, ir padarėm tas slėptuves ten jiems, ten ir rusų 
tų 
paskui buvo atsilikę čia tokių, žinai, likusių. 
 
Kl.: Tai pas jus slėptuvė buvo. 
 
Ats.: Buvo čia ir pas mus, ir ten karininkas buvo toks Lenis, ten prie 
jo namų buvo. Mes ten nurodėm, ten buvo gatavi jau tie bunkeriai 
iškasti, nu, ir čia buvo. Nu tai, kad jie pabuvo, nu kad viskas ramu, 
nu 
tai kiek gali pabūti, jie nerimauja, žinai, nu. Nu, kad čia ramu 
viskas, 
nieko negirdėti, kad kas čia darytų. Jau paskui kai darė, tai padarė, 
jau viskas. Dar tuo laiku nei Kaune šaudė, nei nieko, čia jie 
apsitvarkė 
taip. 
 
Kl.: Kiek laiko truko tas šaudymas? 
 
Ats.: Nu, vieną tiktai dieną. 
 
Kl.: Reiškia, iš ryto jūs susirinkot, kasėt duobes. 
 
Ats.: Iš ryto kasėm iki taip va, iki pietų ar kiek, kad laikrodžių tada 
neturėdavom. 
 
Kl.: Ar dvi duobes vienu metu kasėt, ar... 
 
Ats.: Vienu metu, ten užgulė ir iškasė greitai, tų žmonių daug privarė, 
nu, ir paskui sušaudė. 
 
Kl.: Kada jau juos pradėjo? Pirmą partiją kada atvarė? 
 
Ats.: Nu, tai ten panašiai, gal po pietų, aš negaliu pasakyti dabar, 
kokiu tai laiku, nu, dieną jau atvarė. 
 
27:41 
 
Kl.: Jums liepė sėdėti ir laukti. 
 
Ats.: Mums liepė gulėti ten ant paklanės, dar ir vaikščioti nedavė. 
 
Kl.: Saugojo kas nors jus? 
 
Ats.: Vaikščiojo partizanai, skaitosi, žiūrėjo, kad mes nepabėgtumėme. 
Iš mūsų niekas ten ir, nu, kad ir negalėjo nebėgti. Mums įdomu irgi 
buvo, kas čia darysis. 
 
Kl.: O žiūrėti jums netrukdė, leido žiūrėti. 
 
Ats.: Nieko, žiūrėti tai leido, ten netoli viskas kaip matosi, tuoj pat 
ėjo Dubysa ten, tai toj pusėj mus čia laikė jie. 
 
Kl.: Iš tos vietos, kur jūs buvot, ką jūs matėt? Reiškia, jūs žiūrėjot 
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į 
tą, mes buvom ten toj vietoj. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Ar jūs matydavot, kaip juos ar atvarė, ar atvežė iš geto? 
 
Ats.: Aiškiai visi mes, ten daugiau nieko negalėjom matyti. Mes tik 
matėm, kai nuo kalno varė į duobes. 
 
Kl.: Jau nurengtus. 
 
Ats.: Nurengtus. 
 
Kl.: O kaip nurenginėjo? 
 
Ats.: O ten kalne tik girdim, kaip ten jie jau tiktai rėkauja, kad 
"nusirengt, nusirengt", va tuos žodžius, ir viskas. O paskui, skaitosi, 
jau čia tą būrį kai nurengė, juos atvaro po apatiniais. Čia liepė stoti 
po du, tai vėliau po du, pradžioje tai nereikėjo ten, kai jaunesnius 
tuos šaudė, o paskui jau tuos, jau vyresnius, tai po du statyti. Jau 
jie 
ten nutarę buvo, po du statė, nu va, nu tai taip ir... 
 
Kl.: Ar šaudydavo, sakykit, iš karto prie abiejų duobių, ar pirma vieną 
duobę prišaudė, paskui kitą. 
 
Ats.: Prie abiejų, prie abiejų iš karto. Iš karto ir čia, ir čia, po 
didelį būrį varo. 
 
29:14 
 
Kl.: Tai tų šaudikų irgi kelios grupės buvo? 
 
Ats.: Ne, viena, viena. Viena grupė vienoj vietoj buvo, kaip dabar nuo 
Dubysos paėmus, tai dešinėj ten nuo anos pusės, va. Kaip mes vadinam, 
nuo pakalnės truputį taip jie atsistoję buvo. Nu, jie ten nusitaikę, 
žinai. 
 
Kl.: Tai ar jie keitėsi vat per visą tą laiką, kiek šaudė, ar tie patys 
visus ir iššaudė. 
 
Ats.: Tie patys, tiek žinojom. Paskui tie patys ir Kaune šaudė, ir 
toliau važiavo čia, ir Belarusijoj šaudė tie patys šaudikliai. 
 
Kl.: Ar jie buvo civiliai apsirengę, ar uniformuoti? 
 
Ats.: Civiliai, civiliai, jokių uniformų neturėjo, civiliai. Čia tik 
tie 
baltaraiščiai, tai jie tiktai ką padėjo, skaitosi, kaipo jie kaipo 
policininkai, nu, tokie, nu, tai padėjo tik varyti. 
 
Kl.: Varyti, pastatyti, išrikiuoti. 
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Ats.: Taip, taip, bet jie nešaudė, nemušė, negaudė, jie taip tiktai 
tiek. Nu, tai ten kur kitur, gal ten ir buvo kur kas, kokių ten va. Tai 
kaip girdėjau, tiktai Kėdainiuose, tai sakė, kad vienas žydas tam 
viršininkui jau milicijos perkando gerklę, jau tas neatsigavo. O čia 
tai 
mes visi dyvinomės, kodėl jie ėjo, skaitosi, ir jie ten nedarė, ten 
būtų 
puolę... Ten keli tie partizanai... Kad jie pasidavė ten. Stato net po 
du, tvarko visaip čia, jau čia tokio mes nei nepermainom dabar. 
 
30:45 
 
Kl.: Ar bėgo kas nors? 
 
Ats.: Tai bėgti, tiktai du bėgo, bet kai jie juos paskui nušovė 
pasiviję 
tie baltaraiščiai ten. Tai bėgo tie du viršininkui, kaip jau girdėjom, 
tai prižadėjo auksą atiduoti. Jie juos susisodino į motociklą su 
lopšiuku, turėjo ten motociklą tokį, nu, ir nusivežė prieš kalną. 
Paskui 
juos, tuos, kur nusivežė, tai pačiam pavakary negreit, ten tokia 
pertrauka buvo po to nusivežimo. Tai juos atvarė su moterim, jau paskui 
vakare nerengė, aprengtus visus jau šaudė, paskutinį būrį prie vakaro. 
Jau jiems nusibodo, matyt, ten to rengimo. Ir tuos du, kur nusivežę 
buvo, nu, aš jų pažint, ten pavardžių, nepažinau, žinai, iš toliau, kai 
jie ten bėgo ne pro mumis, biškį toliau. Nu, tai ten juos nušovė 
bebėgant, tai, bet bet jau jiems ten. Mes jau jutom, kad, skaitosi, ten 
tie, kiti paskui pasakojo, kad ten dėl aukso. Auksą jiems atidavė, 
skaitosi, pasakė "bėkit", ir jie bėgo, nu. Kad bėgo... Kad čia tų 
šaudikų ten atsirado. Nu, tai va taip vat tas visas įvykis. 
 
Kl.: Tai pirmiausia, reiškia, pirmą partiją jie sušaudė tuos, reiškia, 
iš karto pastatė, paskui statė po du. Na, o kai jau šaudė moteris ir 
vaikus, kaip tada juos rikiuodavo prie duobės? 
 
Ats.: Tada jau ten būriais atvarė, daug atvarė, didelis būrys, su 
vaikais mažais. Vaikai krinta iš rankų, riksmas, klyksmas, ir užvarė 
palei duobes ir sušaudė. Paskui katrie nesukrito, meta jie ten į tas 
duobes ir prišaudo. Visai va tiek, kad jau negiliai, ten kitus ir 
užkasė. Nu, ten ir gyvų biškį buvo po ta duobe dar, nu, žinai, kiti dar 
gerai nekliuvę, tai dar kitų ranka kur kyšteli, dar koks, nu žinai, per 
tokį daugelį ant galo. Nu, tai paskui, žnai, nu ką ten, visus sustatė 
aplink užkasti, tuoj pat ir užkasė ten. Taigi tiek žmonių sustatė. 
 
Kl.: Ir kasėt dar, reiškia, krutančius. Buvo krutančių. 
 
Ats. Buvo, buvo. Nu tai, kad tie žmonės patys stengėsi greičiau 
užkasti. 
Tai vis tiek, nu, taigi žmous, juk skausmas, jeigu dar kitas ir 
suvaitoja, žinai, dar. Nu, tai patys žmonės visi sako, greičiau 
skubikim, kad, skaitosi, nesimučytų žmonės, kur katriems nekliuvę. Per 
visus ten šaudo iš toliau, vienam gal čia, kitam čia, kiti gal gyvi 
sukrito. Nu, tai žinai čia geriau, kad greičiau. Jau vis tiek šaudo, 
nu, 
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tai ką. Nu, tai bendrai ten žmonės jau patys nuo savęs, ten nereikėjo 
jų 
raginti, jau užkasė ir viskas. Nu, tai va tokie reikaliukai. 
 
33:53 
 
Kl.: Tai tie, kurie šaudė, šaudikai tai čia jau buvo vietiniai. Nu, 
kaip 
jie buvo uniformuoti ar civiliai? 
 
Ats.: Civiliai, civiliai jie buvo. Nu, jie buvo, kiek mes žinom, jau 
tie 
partizanai pasakojo, viską, ten buvo specialiai savanoriais šaudikai, 
ten kitoniškų neėmė tuos šaudikus. 
 
Kl.: O jie ariogališkiai buvo? 
 
Ats.: Ne, čia ne... Mums nebuvo pažįstami. Bendrai, Kaune, kur 
kalbėjomės, irgi ten jiems pažįstamų nebuvo, nu, gal katriems, bet mes 
kiek kalbėjomės, tai čia ne, jau jie turbūt iš kur tai sutemo, 
prisidavę, kad jie savanoriai. Tie partizanai pasakojo taip, vokiečiai 
paskelbė ten kur tai Kaune, skaitosi, kas norit, skaitosi, jau 
pasirašykit į tuos ten savanoriais į šaudikus tuos, va. Nu, tai jie 
mums 
pasakojo, tie partizanai, nu, tai tie pasirašė, skaitosi, į tuos 
šaudikus, katrie tie, jie kaip pasakojo, jie važinėjo ir šaudė, jie 
tiktai, tie, katrie surinkti ten pasirašė. 
 
Kl. Iš ko jie šaudė, iš kokio ginklo? 
 
Ats.: Iš kulkosvaidžio šaudė, iš kulkosvaidžio. 
 
Kl.: Iš vieno ar dviejų kulkosvaidžių. 
 
Ats.: Ten buvo trys kulkosvaidžiai, atrodo. Atrodo, kad trys stovėjo 
ten 
kulkosvaidžiai. Nu, turėjo jie ir šautuvus, nu vat. 
 
Kl.: O iš šautuvų šaudydavo irgi? 
 
Ats.: Ne, iš kulkosvaidžių. 
 
Kl.: Šautuvus, reiškia, tiktai nešiojosi. 
 
Ats.: Nu, tai šautuvus katrie baiginėjo ten, atliekdavo koks ten. Kai 
jau sušaudė, paskui ten duobėj dar pašaudo, o taip tai jie tik tiek 
tiktai ir šaudikai buvo paskirti, jau jie tokie pasidarė. Bet paskui po 
to tie, kur buvo partizanai, čia jau jų dabar tai jau aš ir nežinau, 
jau 
nelikę. Jie sublūdijo, gėrė, tų pinigų rado pas, ten, kada tuos 
drabužius iškratė jie ten viską - taigi jie gaspadoriavo. Naršė tuos 
drabužius, paskui suvežė čia į škalas tuos drabužius, jau tuos 
prastesnius, gerus išsidalino. 
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Trečia kasetė 
 
Kl.: Tai, pone Viktorai, dabar aš noriu jūsų paklausti. Reiškia, kaip 
jums atrodo, žinoma, čia gi niekas skaičiuoti negali ir viskas. Bet vat 
kaip jums atrodo, kiek ten tų yra prišaudytų žydų? 
 
Ats.: Nu, tiksliai čia jau ir aš to negaliu pasakyti, kiek. Bet ten kad 
nebuvo kalbos, kad ten būtų tiek ar tiek, kad kas būtų ką sakęs per tą. 
Niekas nesakė, tik čia ką žinom, skaitosi, kad ariogališkius visus ir 
dar žinojom, kad iš Josvainių čia yra atvežtų. Nu, to skaičiaus niekas 
neminėjo, tiktai tada sužinojom, kai pomnikus tuos pastatė, ten tuos 
paminklus. Tai tada tiktai jau mes jau perskaitėm, kad ten aštuoni 
šimtai sušaudyta, o šiaip tai niekas nekalbėjo kiek. Ir nekalbėjo 
niekas, kiek Ariogaloje jų gyveno iš viso. Tuomet tie žmonės nebuvo 
raštingi, dar tuo laiku ir nerūpėjo, kiek čia kas gyveno. Nei čia 
žinojom, kiek tų lietuvių gyveno, nei kiek čia tų žydelių. Mes tik 
žinojom pagal vardus, pavardes, o taip tai jau kiek, skaitosi, buvo iš 
viso, ar jie visi namie buvo, ar yra dar, gal kitur išvykę buvo, mes to 
tai nežinojom, kiek čia galėjo būti. Tiktai tiek, kad kalbėjo, kad dar 
yra iš Josvainių žydeliai suvežti, o kiek jų, tų Josvainių, tai irgi 
čia 
niekas, niekas nekalbėjo, kad mums nežinoma, kiek tiksliai yra. 
 
2:24 
 
Kl.: O kau jūs priėjot prie tos duobės, kaip tas šaudymas pasibaigė? 
 
Ats.: Duobės tai buvo taip: galai tų duobių, kada jos ilgos po 
dvidešimt 
ten metrų, atrodo, buvo taip jau, taip jau sakė. Nu, tai galai tušti 
ten, vienas kitas tik ten byrėjęs, o šiaip buvo nubyrėję, taip per 
vidurį daugiausia, per vidurį, o į galus tai tuščia. Ir buvo čia per 
vidurį tai netoli jau viršaus, dar metras, skaitykim, buvo prie 
viršaus, 
per vidurį, toks kiekis. Vienoj ir kitoj duobėj taip panašiai, o kad 
kiek, tai niekas nekalbėjo. Nu, tada nebuvo tokių jau minčių, kad, 
skaitosi, kiek ten buvo, bet visi tik kalbėjo, skaitosi, Ariogaloj 
sušaudė ir, daleiskim, iš Josvainių čia suvežė ir sušaudė, o kiek jų 
gyveno Ariogaloj, tai mes visai negyvenom ir nežinojom, kiek čia buvo 
Ariogaloj iš viso. 
 
Kl.: Tai jūs pamatėt ten toj duobėj, ten jau faktiškai buvo tie, 
kuriuos 
paskutinius sušaudė. 
 
Ats.: Tai visus gi iš eilės šaudė. 
 
Kl.: Ant viršaus tai buvo tie, kuriuos jau paskutinius nušovė. 
 
Ats.: Nu, tai paskutiniai ant viršaus. Nu, tai bendrai žmonės, o ten 
kada sugriuvę, tai ten nieko, jau buvo pritemę, mes kada buvom. Bet 
prie, sugriuvę, kruvini, ten nieko neatpažinsi, nei nieko ten, kas ten 
jau buvo, tik ant galo moteris atvežė, atvarė moteris. Moterų labai 
didelį būrį atvarė paskutinį, o vyrus tai varė vis būriukais mažesniais 
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va, tada jau šaudė. Pradžioje tai, kaip sakiau, iššaudė taip jau, 
pastatė bile kaip, o paskui po du jau jie statė. Kad ten niekas 
nesipriešino, niekas nieko, kuo gražiausiai stovi. Tiktai buvo ten 
vienas, pasakė dar kalbą tenais, jaunas žydukas pasakė ten kalbą. 
 
Kl.: Ką jisai sakė? 
 
Ats.: Nu, tai ką ją čia sakyti, nežinau. 
 
Kl.: Sakykit, sakykit. 
 
Ats.: Nu, ką jisai pasakė. Jisai pasakė taip, skaitosi, kad "jūs mūsų 
kraują geriat, o ateis, sako, laikas, kad mes po jūsų kraują braidysim, 
o iš jūsų galvų tai brukus darysim", o taip pasakė. 
 
5:09 
 
Kl.: Ar jūs girdėjot, kai jis pasakė? 
 
Ats.: Taip, tai aš sakau jo žodžiais. 
 
Kl.: Ar pažinot tą, kuris taip sakė? 
 
Ats.: Ne, dėl to, kad nusisukę buvom, ant duobės, mes iš užpakalio. Ir 
paskui buvo - tiktai mes jau atpažinom - Dovydas buvo, čia kur paštas, 
tai jo namas buvo, seniukas. Tai tą šovė, šovė, o jis vis stovėjo, 
jisai 
nieko nesakė. Mes jį pažinojom, nu, iš viso pažinom, kai jis kaipo 
seniausias buvo čia Ariogalos. Tai, skaitosi, jį šovė, šovė į duobę iš 
tų kulkosvaidžių ir jis vienas kaip degtukas pasiliko ir stovi 
seniausias žmogus. Tai čia tik tiek vat, įspūdžiai tokie, o jau, 
skaitosi, visi nukrito į duobę, jau nei vieno nėra ant kranto, o jisai 
stovi, tai čia visi sako, kad čiūdai kokie. Tai paskui jie suriko, ten 
dar seriją duoti į jį vieną iš kulkosvaidžio, dar duoti ir dar duoti, 
nu, vis tiek jisai stovi. Tai paskui priėjo vienas ir nustūmė į duobę. 
Tik tiek, va tokių čiūdų, o daugiau kad ten ką, tai jau nėra ką jau 
čia. 
Dabar jums čia papasakojau ir anksčiau. 
 
Kl.: Nu, o ten jau kai moteris nuvarė, tai moterys su vaikais buvo? 
 
Ats.: Buvo su vaikais. 
 
Kl.: Kaip tie vaikai buvo, ar vaikus ant rankų laikė? 
 
Ats.: Ant rankų nešėsi, kitus vedėsi, katrie ėjo, kiti iškrinta iš 
rankų, iš tos desparacijos, kaip vadinasi, iš to išgasčio. 
 
6:57 
 
Kl.: Tai kaip būdavo su tais kritusiais? 
 
Ats.: Nuėjo, jiems liepė pasiimti, vėl pasiima, vėl nešasi. Iš palengvo 
eina, tie pilminėliai, tie vyrai, pradžioje tai dar bėgte bėgo prie tų 
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duobių tekini. 
 
Kl.: Su vyrais ar buvo vaikų sušaudytų? 
 
Ats.: Ne, vyrus vienus, pradžioje vyrus vienus, skaitosi, atvedė. Tų 
jaunesnių nebuvo, visus vyrus galingesnius pirmiausia. Tai tie jau ant 
kalno pamatė, sulėkė ir... Tekini ir patys sulėkė ant tos duobės, 
tekini. Jiems liepė "nebėkit, nebėkit, neskubėkit, nebėkit", o jie 
bėgo, 
ir mes dar galvojom, kad jie bėgs ir nubėgs, broli. O ten ant mūsų būtų 
bėgę, kad jie ant ten bėgę, tai jie negali šaudyt, mūsų ten pilna 
priguldyta, tų duobkasių. Bet jie, skaitosi, nebėgo, sulipę ant duobių, 
sustoję. Nu, vat kaip pasidarė ten, o paskui kai tie jau, kai kitus jau 
varė, kiti jau, paskui ten jau buvo ir vaikų, nu, jau visa žmonija jau 
paskui. Ir paskui jau bėgte nebėgo prie tų duobių, jau paskui nei to 
riksmo tokio jau nebuvo kažin kaip jau. 
 
Kl.: Vaikai nerėkdavo? 
 
Ats.: Nu, buvo ten to verksmo, užteko. Nu, ten toks vaitojimas, taigi 
tai visi rėkė, kaip jau dabar jau taip, tik kiti jau grynai nenori. Nu, 
moterys irgi verkdamos ėjo, ale kad taip jau labai rėktų, cyptų, tai 
nebuvo taip. Paskui jau, nežinau, ar jie buvo pavargę ar kaip, ar 
persigandę gal buvo, ir kaip ten atrodė, kad niekas nebėgo, skaitosi, 
nu, va čia taip. Pats svarbiausias reikalas, kad jie būtų bėgę, būtų 
išbėgę, ten nieko nėra išbėgt. Ir tegul būtų ir nušovę ten kiek, nu, 
kiek jie ten būtų nušovę, kiek ten tas atstumas, matėt, nuo duobių, ir 
tuoj pat ten visi tie duobkasiai, jeigu jie jeigu būtų pakalnėj, taigi 
bėgt lengva. Būtų pasileidę, ten negilu ir per Dubysą brasta, ir 
krūmai, 
ten buvo aukščiau krūmai aukšti, karklai buvo, karklynas ten buvo 
užaugęs ligi ten. Paskui prie rusų nurovė jau ten - ir kad tų traktorių 
prie Lietuvos nebuvo, kuom jau ten rauti. Ten buvo krūmynas tas, ir 
tuose krūmynuose, taigi ten prie pat bėgti, nu, kad jie nebėgo. Ir tų 
partizanų nedaug buvo vadinamų, kur varė, nedaug, ant pirštų 
suskaitytum 
ten, gal kokie ten buvo gal aštuoni, gal dešimt jų buvo, kai visų 
nežinai ten ant kalno, kur. 
 
Kl.: Ar jums po karo yra tekę vatr su tais, nu, po žydų sušaudymo, su 
tais partizanais pasikalbėti, susitikti vat. Ką jie sakė apie visą tą, 
apie savo dalyvavimą, apie tą sušaudymą visą? 
 
Ats.: Nu, kad jie, matai, neteko, kad jie nekalba. Buvo tekę, čia 
Ringališkis vienas buvo, skaitosi, čia buvo tokie bagotesni į tuos 
partizanus užsirašė, čia tie biednesni nesirašė ir jų nepriėmė čia tie 
vokiečiai. Čia tų eilinių tokių va kaip ten kalviukas, tokie kaip mes, 
ten biedni, tai tokių ten ir nepriima ir niekas ten. Tie puolė čia 
pirmiausia tie, kur jau bagotesni visi tie, prie jų prisirašė. Čia 
tiems 
vokiečiams jų nereikėjo, tie vokiečiai sakė, kad jau kai čia jau po 
karo 
susitvarkys, tai pirmiausia tuos partizanus sušaudys vokiečiai, 
pirmiausia. Tai mes, tai dar klausiau aš jų, sakau, "tai dėl ko, sakau, 
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dabar juos čia šaudys dabar, kad jie padeda", "dėl to, sako, kad jie 
yra 
jūsų išdavikai, sako, jeigu jie savo žmonėes, sako, išdavinėja, sako, 
tai jie niekam netikę, sako. Pirmiausia, sako, mes juos ištratysim". 
 
10:57 
 
Kl.: Tai kas čia taip pasakė jums? 
 
Ats.: Vokiečiai kariškiai. Mes su jais suguvendavom, būdavom, ten tai 
pagrojam, tai į vakaruškas einam, tai išgeriam, išsikalbam, jie... 
Pažinojom tą visą jų eilę, žinojom, pasakydavo, pas mus ateidavo čia, 
ur 
tie sandėlius dabodavo, tie vokiečiai, dar su tėvu šnekėdavo. Mes 
žinojom jau tą eilę visą tų vokiečių, ką jie darys. Nu, kad čia paskui 
kai tie karai taip nusvirinėjo į kitą pusę, tai čia jie neįvykdė to 
visko, bet taip tai būtų jie įvykdę. 
 
Kl.: Na, o kaip jums atrodo vat tie, kai ten jau varinėjo tuos žydus, 
nu, katri iki duobės varė ten, ten saugojo, viską, ar jie galėjo 
atsisakyti to darbo daryti, nedaryti šito negalėjo ir negalėjo. 
 
Ats.: Nu, kas? 
 
Kl.: Tie partizanai. 
 
Ats.: Nu, partizanai, tai čia savanoriai jie buvo. Taigi čia jų per 
prievartą tai niekas nevarė. Čia, skaitosi, jeigu jisai, kaip ir dabar, 
pavyzdžiui, jeigu pasirašei būti policininku, tai turi ir vykdyti, ką 
jis sako, tai ir jiems. Visai paprasta, čionai įvykdymas buvo. 
 
Kl.: Bet jie galėjo atsisakyti? 
 
Ats.: Atsisakyti, taigi kas juos gali priversti, ba kur čia priverst 
neprivers, bet įsakymą davė jie ir, kaipo tarnyba. 
 
Kl.: Tai kodėl jie ėjo tada tų žydų varyti mirti? 
 
Ats.: Jie, tai kad jie ėjo varyti, kad jiems buvo įsakymas. Jeigu jis 
jau algą moka, jis privalo ir dirbti. Aš kiek kalbėjau jau su jais, 
išgerdavau ten ir viską, ir kalbėdavom, tai sakau, "galėjai ir neiti 
ten, į tą egzekuciją", o sako, "ko tu ėjai, sako, ko tu ėjai", sako. 
Sakau, "tai mane pakvietė iš vakaro, pats žinai kaip buvo", "o mumis, 
sako, irgi taip", sako. Pasakė, sako, "kad eisite, varysite, ten 
darysite ir viskas", sako, "o kaip, sako, neisi, taigi, sako, esi tu 
tuo 
įpareigotas". Nu, va taip, toks pasikalbėjimas. 
 
13:05 
 
Kl.: Ar jie turėjo kokios nors naudos iš tų žudynių, tie partizanai? 
 
Ats.: Nu, tai jie nieko neturėjo, tos naudos. Ir kiek jiems mokėjo, tai 
jie nesisakydavo, bet jie gaudavo tų pinigų, aišku, o kiek jie ten 
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gaudavo, aš nesiteiravau taip iš viso, kaip tos markės tokios ten 
palaidos. 
 
Kl.: Va ten drabužių kokių nors, aukso. 
 
Ats.: Nu, tai jie to visko, tai paskui kaip jau jie nurengė, tai jie 
tuos jau ten, vadinasi drabužius, tai jau jie ten rinkdavosi, ką jie 
norėjo. Tai mes nematėm to rinkimosi, bet žiūrim, kad paskui jau jie 
pardavinėja jau kai kur, ten viską jau. Nu, tų drabužių jie prisinešė, 
to turto, skaitykim, tie kur dalyvavo, ne kas juos ėmė. Tie pašaliniai 
prie tų drabužių nepriėjo, skaitosi, tik tie ten ir dalinosi tie 
partizanai, tie ten kokie kiti ten načialnikai. Nu, tai tie, pirmiausia 
jie iškratė tas kišenes, aišku, rado tų pinigų, rado to visko jie ten. 
Nu, tai paskui pradėjo gerti tol, kol nudvėsė ir užsibaigė, jų dabar 
kad 
ieškotum, jau nerastum, ba dėl to vienas čia per bruką lėkė prie 
Gelvos, 
krito ir širdis sprogo, ten kas. Pradėjo rėkti, jį vejasi kas, tie 
žmonės vejasi jį pagauti, ten sulaikyti jį ir plumpt ir iškrito patys. 
Pas mus ten aplinkinis (?) šuo (?) pabuvo, vienas atėjo, ten už lentų 
vaitojo, su broliu ėjom naktį, aš ten miegojau ant dobilų, vaitojo tas. 
Pelėda ne pelėda, koks apuokas ten, negaliu suprasti kas tai, paskui 
nuėjau brolį pasikėliau, pasiėmiau liktarniukę, turėjom jau 
pasišviesti, 
naktys tos tamsios rudenį. Nu, tai paskui jau aš su pagaliu kai 
paleidau, mat, iš tų ten lentų, kai daug buvo prikrauta, mes žadėjom 
namą ten taisyti, daryt. Nu, tai jau ten, matyt, biškį kliuvo, tai 
jisai 
rėkalojo paskui jau ten. Nu, tai paskui nulipom, žiūrim ten Galičinas 
jau, skaitosi, išlenda, kai mumis pamatė, pažįstamas, jau paskui čia 
viską, nu, tai nieko, tai šnapso atnešk, nu, jie pinigų, žinai, tų 
turi, 
nu. Nu, tai to šnapso atnešėm, išgėrė jau kelias čierkas, atsigavo, vėl 
žmogus kaip žmogus, šneka. Nu, jie tokie, paskui jau pamišo jau vienu 
žodžiu jie ir paskui vienas čia krito, kitas čia krito, taip ir... Nu, 
tai vienas dar buvo pabėgęs, ne vienas ten, ale tai tie tų žydų nevarė, 
biškį vyresnio amžiaus buvo, tai jie tik buvo pasislėpę, jau čia lėkė į 
Vokietiją tą. Į Vokietiją lėkė ir buvo prie jų prisidėję tie, kur 
turėjo 
partizanai tie vadinami, kur žydus tuos jau ten jau varė, darė, kur ten 
jie jau ten tą turtą, nu žinai, rado visur, buvo žydai turtingi. Nu, 
tai 
kai aš ten jau žinau, tai jie važiavo į ten su tais brikiukais, mes dar 
tuos brikus ten jiems kaustydavom, darydavom jau čia ant Juodaičių į 
Vokietiją. Ten pavažiavus nedaug, ten aštuonis kilometrus pavažiavo, 
paskui jau nusiminę ten, kur guli pakrūmiais ten jie jau ausis nuleidę. 
Nu žinai, kada jau rusas ateina, jau jiems prastai, nu, tai paskui dar 
ir kartu ten buvom su jais. Jie, žinai, tuos arkliukus pasikinkę jau 
toliau važiavo. Tai jie toliau nedavažiavo kaip lig prie medžių, ten 
dar 
už Juodaičių kokie ten šeši kilometrai, septyni, ten prie medžių va, 
tai 
ten vokiečiai jau tie stovėjo. Tie vokiečiai tuos vežimukus apvertė, 
tuos čemodaniukus atidarė, kur tas auksiukas ar ten kas geresni 
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daiktai, 
pasiėmė ir paliko juos. Ir tie paskui čia bijo grįžti, kad juos pažins, 
ten visi jie ten slapstėsi apie tuos parubežius. Čia paskui kai rusai 
atėjo, žinai, nu, tai čia paskui jau buvo tų stribukų, kada jau padarė 
tų sekliūnų, tai tuos pažįstamus stribukus pasiuntė į tą parubežį. Davė 
jiems ten pinigų prabūti, tie susipažino su jų mergičkom ten, pasakė 
tos 
mergičios kur ten jie laiko, jie pranešė saugumui ir saugumas juos 
susodino čia visus. Ir sutvarkė taip, kaip reikia ir ten viskas tvarkoj 
su jais, kiek aš žinau. 
 
17:44 
 
Kl.: Tai kas čia tokie buvo? 
 
Ats.: Nu, tai čia pavardės nėra ko mums minėti, nu, vienu žodžiu 
partizanai tie. Tie, kur jau šaudė, darė tie, kurie nešaudė, daleiskim, 
kad šaudė, bet kur varinėjo jau čionais tą visą egzekuciją atlikinėjo, 
tai jie bėgo į tą Vokietiją. Ten juos apvertė, nu, ten toks Mickūnas, 
kaip aš atsimenu, ten paskui toks Avižius, ten kiti tokie jau buvo, jau 
jie bagoti čia jau, žinai, jau. 
 
Kl.: Jie iš to šaudymo prabagotėjo. 
 
Ats.: Nu, tai jau iš to varinėjimo, iš šaudymo jie iš žydų turto, iš 
kur 
jie daugiau ten turės. Nu, tai jie jau ne taip, ale jie čia raskažiojos 
kaip reikiant. Kai sušaudė žydus, tai čia buvo jų daug, buvo to turto, 
tai jie rado, o jie tik pasilikę, kiti ten negalėjo prieiti, kitų jie 
neprileido. Būtų gal ėję tie lietuviai, tai čia ne visokių irgi yra tų, 
ten visko, ale kad jie neleido. Tie pirmiausia patys susiėmė, paskui 
tik 
ten skarmalus tuos jau visus į maišiukus įgrūdo, į laimės tokius 
maišiukus, jie čia mėtė jau, kas norėjo tas pasiėmė. 
 
Kl.: Laimės maišiukas vadinasi. 
 
Ats.: Nu, tai jau meta, niekas jų neima, tai meta. Jau jie jau 
pradžioje 
jie mįslijo dar pinigų gauti už tuos maišiukus, niekas neperka to gero, 
tai tie žmonės neperka. Dar gal būtų ir pirkę, ale čia kai iš kalosio 
tūsė čia būriai jau tų žmonių susiėjo, kad jie čia paskelbė, kad jie 
čia 
tą turtą jau pardavinėja žydų, nu, tai tėvas pasakė, sako, jokių turtų 
ten neieškokit jau, ale, būdavo, pasižiūrim praeidami. Pasižiūrim ir 
praeinam, vienas vokiška uniforma lietuviškai, kai tų žmonių jau 
susiėjo 
čia, būriukas jau tų ariogališkių čia prie tų jau laimės maišiukų 
pirkti 
dar pradžiai, pirkti ten po kiek tai. Nu, tai tada tas vokietis 
sustojo, 
pasižiūrėjo, tai dar vienas atsirado, mat, kai jie ten supuolė prie tų 
durų, tankiai sustojo. Vienas ką ten metė ant galvų, žinai, išjuokdamas 
visus, kad jie turtą to būna, tai, skaitosi, ten ateina, nukrinta per 
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vidurį, kai jie susispaudę ten. Tai tas vokietis sustojo ir lietuviškai 
pasakė, "ko jūs, sako, dabar čia stovit, sako, ar jums, sako, reikia 
žydų, sako, turto, ar jums, sako, reikia? Sako, jūs supraskit, kas ims 
jūsų turtą, jūsų, jūsų", jis dar pirštu parodė, "jūsų, sako, kas ims 
jūsų tuos džabužius, kas jūsų ims, ko jūs, sako, imat?" Nu, tai paskui 
išsisklaidė, žinai, tik paskui jau kai išsisklaidė, tai ten niekas 
neperka, tai mes čia atėjom (?), netoli čia dirbom. Nu, tai paskui jau 
jie, skaitosi, tuos maišiukus taip nemėtė. Mėtė tai ten, žinai, tos, 
kur 
buvo tokios biednos, kur šlavėjos tokios ar kas tuos maišiukus narstė, 
nešiojos. Nu, tai ten tokia Švelnienė rado, matai, auksinių pinigų dar 
vienam ten, kur tie partizanai neišnagrinėję visų, nu, tai ta sakė. Ale 
kad ten prasigyventų, vieną vaiką turėjo, ta Švelnienė, sena jinai 
buvo, 
ale kad nei tas vaikas nebagotesnis buvo, tik jau ten, matyt, surado 
kelis tuos pinigiukus, ten daug nerado. Daugiau kad taip ten rastų ar 
ką, tai negirdėti buvo, tik buvo girdėti, kad čia dar, skaitosi, toks 
vargonininkas mūsų, jau šventininkai tie. Ten paskui daktaras, čia buvo 
toks Kazys. Kazys buvo tai jo pavardė. Nu, iš kur jisai čia, gal iš 
Kauno buvo 
kilęs, iš kur, nu, jo nėra gyvo, ba ir mes su juo draugaudavom. Jis 
jaunas buvom mirė, vėžys jam buvo. Nu, tai tie ten juokėsi, tiktai 
kiti, 
kas matė, aš nemačiau, kai jie rado kokią tai auksinę ten tą taurę 
kokią 
ar lėkštę ten kokią. Tai vienas norėjo išimti, matai, kitas norėjo, tai 
jie tampėsi ten, tai tik tiek va, tai juokų tokių buvo, o daugiau tai 
ir 
nieko, tos, kaip jau... Tie tiktai, kas privedė jau, visi tie 
baltaraiščiai, kur tie, tai tie išsidalino juos ten, viską ir paskui 
jie 
lėbavo pradžioje, kol dar vokietis buvo. Ir jie, dar teko ir mums ten 
su 
jais ten pabaliavoti biškį. Tai jie staltiesę tiesė, kai keturi tie 
keturkampiai stalai, tai tiesė po tas, kad dvi staltiesės ???, ant to 
keturkampumo būtų, tai vis kelias staltieses, paskui kai įsigeria jau 
ten pjauna dešrą ar ką, tai per visas tas staltieses kiaurai pjauna. 
Bet 
jau jų buvo, skaitosi, jie prisinešę ten, nu, tai jau tokios. 
 
22:55 
 
Kl.: Tai jau atėmė iš žydų, reiškia. 
 
Ats.: Iš žydų, kieno jie, tai jie savų ten neturėjo. Nu, tai va tiek 
pasiruošta, žiūriu, ale kad jie čia mažiau, ne taip ilgai, jau paskui, 
skaitosi, jau čia ir rusai, ir baigiasi jiems tie raškai, jie įkrito 
visi, paskui į juos gaila buvo jau žiūrėti. Kai jie bėgo su, visokius 
trantus, tuos supuvusius tekiniukus mes jiems ten apkaustėm ten bile, 
vasara ta karšta, jie nebūtų nuvažiavę į tą Vokietiją, ten su tais 
trantais. Paskui važiuojant mes juoku netveriam, skaitosi, tie 
ratlankiukai krinta, tai jie eina iš užpakalio, su akmeniu kala 
važiuojant, tai ilgai ten važiuosi su juo. Ten tokių, tai ką, staigiai 
nepridirbsi tų brikų, juk naujų niekas nepadaro, ale ten buvo tų senų, 
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kur mums tą ūkininką, tai tuos užmaustėm ir jie važiuoja jau ten, į tą 
Vokietiją. Jie niekur nenuvažiavo į tą Vokietiją, ir sakau, jie į 
pasienį nuvažiavo, vokiečiai juos apvertė, ką rado geresnio, atėmė. Kai 
viską atėmė ir jie liko, ausys nulinkusios ir paskui tie čia 
saugumiečiai, stribukai, tie sugaudė. Ir ten iš mūsų dar kaimynų buvo 
tas saugumietis, tas stribukas, tas man ir pasakojo, kai jis juos čia 
surinko nuvažiavęs, sako, ir viską. Nu, čia buvo tų, taigi paskui tų 
stribų buvo irgi žalių visokiausių, tai tie čia juos surinko, surinko, 
nu, tai kad jie, paskui jie čia jau ir gal nieko nedarė, kad jie ten 
išsisuko iš to saugumo, tai buvo paskui grįžę. Čia susitikau ant plento 
vieną, čia tai kitą, tai vienas dar slapstėsi čia padubysy kur, vis 
tiek 
kur jis gali slapstytis. Ten jo pusbrolis gyveno, jisai slapstėsi, ten 
mes žinojom, nei čia niekas jo skundė, nei nieko, ale kad jis pats 
nedabyvo, paskui jau pateko kokia liga jam ten ir tas mirė. Jie čia du, 
trys metai išnyko, po tų tokių va ir po tos tokios visos, jau šaudym, 
gaudymo tokio. Kaip jie gali gyventi, skaitosi, kad jie paskui nemiega 
naktimis, sapnuojasi jiems, viską. Jau jie pradžioje, nu, tai jie ten 
įsivėlė į tą visą egzekuciją, o kai paskui reikėjo pergyventi, pradėjo 
gerti ir persigėrė nuo to gėrimo, o paskui jau į galą nėra nei ką 
gerti, 
nei ką valgyti. Taigi vis tiek vokietis pabuvo kiek trumpai čionais ir 
jau viskas, jau rusai, o prie rusų jau tokiems ne vieta buvo. 
 
25:35 
 
Kl.: Na, ką turėjo, tąsyk pragėrė ir pasiliko be nieko. 
 
Ats.: Pasiliko be nieko. Nu, tai buvo, dar ariogališkis vienas Kaune 
buvo. Nu, tai ten Kaune mirė, ten jisai dirbo fabrike, o jis lėtas, 
matyt, niekas jau jo nepridavė. Nu, tai jisai ten mirė, ale va duktė jo 
buvo, paskui jį ten atlydėjo į Ariogalą, visi pažįsta. Tai tos moterys 
ten, žinai, šnipšt šnipšt jau ten, kad, skaitosi, buvęs jau partizanas, 
čia jau prie žydų dalyvavęs, čia ką. Skaitosi, gal reikia pranešti, 
pasakyti, kad jis čia toks buvęs, ale graži jo mergica, tai sako, 
pakenks tai mergytei tos bobos. Paskui sakau, "tai ką jūs čia dabar 
pradėsite". 
 
Kl.: Ta mergytė nekalta yra. 
 
Ats.: Ta mergica nekalta, nu nieko. Nu, ką ta mergica, jinai gi nežino 
visai gal, kai jis ten toks buvęs. 
 
Kl.: Kaip jo pavardė buvo? 
 
Ats.: Jankūnas. 
 
Kl.: Jankūnas? 
 
Ats.: Jankūnas pavardė. Jie buvo čia trys broliai ar keturi, tris tai 
tikrai pažinau. 
 
Kl.: Visi buvo prie šaudymo. 
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Ats.: Nu, tai vienas buvo seniūnu čia Ariogaloj, o jau tie du broliai 
tai buvo jie Stariuliai, buvo gal ir ???. Sakau, ten tokių jau labai 
nepriėmė dar. Nu vat, matai kaip ten... 
 
Kl.: O tas kur išprotėjo, kaip sakot, kad kaukė kaip pelėda, kaip to 
pavardė buvo? 
 
Ats.: Galičinas, Galičinas jo pavardė. Nu, tai jo nėra jau seniai, 
žinai, neilgai egzistavo. To samagono buvo, pinigų buvo, tai kiek ten 
gali raskažiotis su tuo viskuo. Nu, kai jie negalėjo nei miegoti, jie 
patys skundėsi, negali miegoti, jiems rodosi, jiems sapnuojasi, juos 
tai 
vejasi, tai tas darosi, tai anas darosi jau jiems čia kiek. Ir tokiu 
būdu mat, kad jie staigiai čia iškrito. Nu, aš nežinau, gal per visus 
kur koks ir yra dar, ale tai jau tai dabar ir tas amžius. Tada jie ten 
buvo susiėję visi tie partizanai, tai buvo jau man toks amžius. Aš 
buvau 
jaunas, o jie buvo jau vyresni gerai tuo laiku, gerai vyresni buvo, tai 
jų, aišku, nėra jau, jie ten buvo vyresnio amžiaus. 
 
27:58 
 
Kl.: Mano tas kolega dar nori jūsų paklausti. Jūs kai pasakojot, jam 
buvo labai įdomu, ką tas pusrabinis pasakė, ką jisai paskaitė tam 
vokiečiui, kad tie vokiečiai neberinko aukso, pasitraukė? Ar galite 
pasakyti, ką jisai sakė? 
 
Ats.: A, tai kad aš jau dabar taip smulkiai negaliu papasakoti, kad aš 
nelabai taip įsidėmėjau. Tiktai tie žinau, kad, skaitosi, tas sakė, kad 
jiems negalima. Ten žodžius tokius va pasakė, kad jiems negalima 
priešintis, skaitosi, kad jų toks įstatymas, daleiskim va, jiems 
nevalnia priešintis, o kad jau jeigu ima, tai jau imkit. Jie nieko 
nesipriešino ir pasakė savo tai žmonijai, pasakė, skaitosi, kad 
nesipriešintų. 
 
Kl.: Tai kodėl vokiečiai pasitraukė nuo šito? 
 
Ats.: Dėl to, skaitosi, kad jau toks yra jų įstatymas, daleiskim, 
įstatymas toks yra, ir kad jie priešintis negali, jiems nevalnia, 
skaitosi, o kad jau juos jau plėšia, tai jau neškit, atiduokit 
gražiuoju. Jie pasiklausė, pastovėjo kaip įbesti tenais, tai va tokius 
žodžius pasakė. Jiema negalima priešintis, skaitosi, kada tokiais jau 
atvejais. 
 
Kl.: Nu, tai bet tie vokiečiai. Nu, tai jeigu jie girdi, kad čia 
negalima priešintis, jie kaip tik turėtų rinkti daugiau ten. 
 
Ats.: Ne, ne vokiečiai, jie yra kiti žmonės, jie kultūringi tie žmonės, 
vokiečiai. Vokiečiai, nepasakysi, kad jie būtų, vat mūsų žmonės 
lietuviai, tai jie jau, kaip sakyti. Tie lenkai chamukai daugiau, o, 
skaitosi, vokiečiai jie kultūringi, jie jau jeigu ką pasako, tai taip 
viską ir vykdo, pas juos taip. Pas rusus tai žmonės, tai jie yra geri 
žmonės, dalinasi su vienas kitu, bėdose su jais labai lengva, o 
skaitosi, jau meluoti tai čia jau priimta. Nė vieno žodžio dar 
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negirdėjau, kad nemeluotų kas prie rusų. Lietuviai buvo, skaitosi, anuo 
laiku ne melagiai dar ir būdavo ten paslapty pinigus skolinosi ir 
viską, 
dar tada jau nebuvo. Ir neatsisakydavo ten vienas kitam, kad 
pasiskolinai ten, atiduodi paslapčia, sako, anas prašys, reikės anam 
paskolinti, dar tokie buvo. Nu, tai žy... išmoko visi meluoti, vogti, 
nu 
ir viskas, dabar tiems, jiems nieko neliko iš jų. 
 
30:37 
 
Kl.: Gerai. Tai va, aha, va. 
 
Ats.: Apie partizanus. 
 
Kl.: Dabar, reiškia, mano kolega klausia, reiškia, ten vat kur tas 
šaudymas vyko, kur jūs iškasėt duobes, tai ten gi buvo privati žemė to 
Jankausko, taip? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Kaip tas Jankauskas leido ant savo žemės šaudyti? 
 
Ats.: Ten niekas neklausė. 
 
Kl.: Na, o kaip jis toliau tą dirbo žemę? 
 
Ats.: Ten niekas nedirbo, ten vokiečiai įsakė įšakėti, suvaryti, 
išlyginti. 
 
Kl.: Nu, ir toliau. 
 
Ats.: Jau sėti. 
 
Kl.: Ir kas toliau. 
 
Ats.: Kokiom avižom ar kuom ten sėti. 
 
Kl.: Tas pats Jankauskas užsėjo? 
 
Ats.: Ne, jau, skaitosi, čia jau valdžia, skaitosi, ta, kokia čia buvo, 
viršininko įsakymas. Čia jau valdžios įsakymas, sulygino, kad nebūtų 
nieko ir užsėjo. 
 
Kl.: O kas ten augo toj vietoj prieš tai? 
 
Ats.: Ten buvo kalnai, niekas neaugo, ten buvo paprasta dirva. 
 
Kl.: Jankausko ten nedirbama žemė buvo. 
 
Ats.: Ne, ten nedirbama buvo žemė, paskui išlygino. Ten seniau kada gal 
buvo dirbamos, visi kalnai, bet tai seniau mano minimi, ten kalnų jau 
nedirbo. 
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Kl.: Na, o pats Jankauskas ką sakė apie tai, kad ant jo žemės sušaudė, 
užkasė, reiškia? 
 
Ats.: Jankauskas nieko nesakė, jis buvo mokytas žmogus, jisai buvo 
nevedęs. Jo sesuo buvo ir mokyta Kaune ir motina jo tik buvo. Motina 
irgi taip pat, ten aukšto luomo buvo žmonės, ir ten jie nieko niekas 
nesakė nei jie niekam skundėsi. Ką jie norėjo tą jie darė ten toj žemėj 
ir ten niekas jų neprašė tos žemės. Ten jie pasigalvojo, iškasė, užkasė 
ir įšakėjo ir dirbo, kad nebūtų žymės ir viskas. O paskui ten vat prie 
rusų tai buvo pradėję ten kasinėti, ieškoti aukso. Nu, tai ten jau buvo 
atsiradę tokių galbūt, žinai, nu, jau pasižiūrėti to turto, bet paskui 
ten jau statė sargybą rusai. 
 
32:46 
 
Kl.: Pagavo ką nors iš tų, kas kasinėjo? 
 
Ats.: Ne, nepagavo. Kad ten pradėjo vieną galą kasinėti, mes su ??? va 
dirbdavom tenais. Pamatėm, kad jau biškį ten jau pradeda knistis, tai 
ten paskui kitiems pasakėm, sakom, ką jie čia, sakom, jau čia pradės 
knisti tai išknis, jau čia ne taip išeis. Nu, tai paskui pastatė tuos 
jau stribus, tai atgal užkasė, paskui niekas ten jau, taip ir nustojo 
jau. 
 
Kl.: Na, o sakykit vat. Mes dar vat kai praeitą kartą kai buvom 
atvažiavę, jūs pasakojot tas Vinikas kaip žuvo. 
 
Ats.: Nu, tai Viniką, tai dar jį, skaitosi, dar visi jie čia buvo gete. 
Gete buvo ir tie, va tiktai svarbiausia, kad žuvo tai žuvo, bet 
varbiausia, kas jį išdavė, kad jisai buvo, skaitosi, partijos 
sekretorius. Va to tai aš nesužinojau, kas jį išdavė. Čia turėjo kas 
tai 
išduoti vis dėto, kad, skaitosi, ne taip greitai vokiečiai į jį šaudė, 
jisai netikėtai, viskas tyku, viskas gražu čia buvo. Aš tai mačiau tą, 
grynai pasitaikė taip, kad aš mačiau. Tai jį atvarė du vokiečiai, 
vokietukai čia ant kalno, tie. Dabar kryžius ten yra tų šaulių 
pastatytas. Nu, toj vietoj atvarė, skaitosi, ir liepė duobę kastis, nu, 
tai aš matau ką daro tiktai, bet iš toliau ten ką jie šneka, aš ten 
negirdėjau. Tik pažįstu, kad Vinikas, tik pažįstu ir skaitosi, kad du 
uniformuoti vokiečiai, nu tai. Ir dabar su lopeta, skaitosi, kasa 
duobę, 
kada duobę kasa, tai aš stebėjau kas ten darysis, ten niekas nieko 
nešneka. Tas Vinikas kasasi duobę, tą duobutę, ten vieta kieta labai 
buvo, karšta ta vasara, čia molis, kalnas. Nu, tai jisai iškasė ten gal 
iki kelienių, kad ten visai mažai ten iškasta. Nu, tai kasa, kasa, o ką 
darys tai aš nežinau, kad du tie vokietukai ten vaikščiojo. Jie 
vaikščiojo toliau, tas kasasi ten, paskui, skaitosi, liepė atsiklaupti, 
tie vokiečiai jam, tas atsiklaupė, tie pykšt. Nu, ir paskui biškį žemėm 
užžėrė, nuėjo savo, tuom ir baigėsi. 
 
35:24 
 
Kl.: Tie patys vokiečiai užmušė. 
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Ats.: Tie patys du vokietukai užkasė ir parėjo, užpylė. 
 
Kl.: Tai ten jisai ir pasiliko taip užkastas, negirdėti. 
 
Ats.: Tai jisai nepasiliko, tai paskui čia jau pasakėm tiems jau. 
Žinojo 
ir patys čia, ir nereikėjo nei sakyti jau, nu, kad jau jį čia nušovė, 
tai paskui jau kai pritemo, vakare, tai paskui iš geto atėjo žydeliai, 
skaitosi, ir iš ten pasiėmė, per tvenkinį, čia buvo pereinama, buvo čia 
tvenkinys. 
_ 
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