
08/21/2000 

KIRVELAITYTĖ, Justina 
Lithuania Documentation Project 
Lithuanian 
RG-50.473*0075 
 
 
Šiame interviu Justina Kirvelaitytė, gimusi 1931 m. ir įvykių metu gyvenusi Pilviškių miestelyje, 
pasakoja apie 1941 m. rupjūtį Pilviškiuose įvykusias žydų moterų ir vaikų žudynes, kurias jai 
pačiai teko stebėti. Ji išvardina keletą vietinių, kurie dalyvavo žudynėse, pasakoja, kad jie buvo 
neišsilavinę žmonės, kurie jautė pavydą dėl žydų turtų, bei pasakoja, kokie jie buvo visapusiškai 
žiaurūs žmonės. Pasakoja apie tris brolius Štūrus, kurie visi dalyvavo žudynėse, o vienas vėliau 
įstojo į SS ir dalyvavo Panerių žudynėse. Pabrėžia, kad su vokiečių uniforma dalyvavusių buvo 
tik vienas. Taip pat išvardina vietinius žudynių organizatorius, tarp kurių buvo ir miestelio 
viršaitis Ambrasas. Ji teigia mačiusi Antaną Baltūsį, garsų Lietuvos partizaną, tiesiogiai 
dalyvaujat žudynėse. Papasakoja, kaip pavyko išsigelbėti žydams Kuškei ir E.Liorytei, įvardina 
šią priglaudusius žmones. Taip pat prisimena Feliksą Kupčinską, kuris dalyvavo varant žydus ir 
leido vienam – Kuškei – pabėgti. Užsimena apie žydų vyrų žudynes Pilviškiuose, tačiau teigia, 
kad nedaug apie tai girdėjusi – tik tai, kad jie turėjo sau kapus išsikasti, ir gyd. Dumbovskiui 
atsisakius, jis buvo užkapotas kastuvu. Pasakoja apie turto plėšimą, pabrėždama, kad pagrindis 
su vokiečių valdžia bendradarbiavusių lietuvių atlygis buvo žydų, kurie buvo priversti nuogai 
nusirengti, rūbai.  
 
 

Kasetė 1 Dėžutė 1 
 
 
[01:] 00:41:06 – [01:] 09:58:03 
00:00 – 10:31 
 
Prisistato esanti Justina Kirvelaitytė, gimusi 1931 m. Pilviškiuose. Teigia, kad žydų žudynės 
Pilviškiuose vyko kažkur rugpjūčio viduryje (1941 m.). Pasakoja, kad tą dieną eidama melžti 
karvių– parodo, kur laikė karves, pas ūkininką Lozoraitį [pritraukiama ferma] – pamatė vedamą 
žydų koloną; teigia nežinojusi, kad juos vedė šaudyti; kad vyrai jau buvo sušaudyti kokias tris ar 
keturias dienas prieš tai; kad vyrai buvo atvaryti į tą vietą, kurioje vyksta interviu, išsikasė sau 
duobes ir vieną didelę duobę (kur vėliau buvo sumesti moterys ir vaikai) [rodo, kurioje vietoje 
buvo iškasta duobė]. Sako, kad tą dieną, kai šaudė vyrus, niekas nieko nematė, net žydai patys 
nežinojo kur juos veda, galvojo kad į darbus vedė; kad vyrai gal savaitę prieš sušaudymą buvo 
atskirti nuo šeimų ir uždaryti į kluoną; teigia, kad šūvių niekas negirdėjo, nes ši vieta nuo 
miestelio apie porą kilometrų nutolusi. Paaiškina, kad net tą dieną, kai šaudė moteris ir vaikus, 
dar niekas nežinojo, kad vyrai jau sušaudyti; kad jos su mama netoliese gyvulius ganė [rodoma 
kurioje vietoje], bet šūvių negirdėjo. Parodo, kurioje vietoje, prie Višakio upės, kur buvo gyvulių 
girdyklos, žydai (moterys ir vaikai bei senukai) buvo išrengti; teigia, kad buvo mušami lazdomis, 
kad visiškai nuogi buvo varomi į upę. Pasakoja mačiusi, kaip Jurgis Štūras [Štūra] trenkė 
moteriai su vaiku ant rankų taip, kad paskui ši nebepaėjo ir turėjo lipti į vežimą, kuriame buvo 
vežami senukai. Teigia, kad ji su dar kokia dešimčia žmonių stebėjo viską nuo Lozoraičio namų 
[pritaukiama ferma]; kad atėjo ginkluotas vyras ir pasakė, kad, jei toliau stebės, ir jie bus 
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sušaudyti; kad jie tuomet tuojau sulindo į namą. Paaiškina, kad tas vyras buvęs lietuvis, bet ji jo 
nepažinojo; kad žudymuose dalyvavo ir iš aplinkinių kaimų žmonės; kad vokiečių nebuvo, 
išskyrus vieną vyrą su vokiška uniforma, kuris vairavo mašiną su kulkosvaidžiu (vėliau sako, 
kad mašiną vairavo A.Baltūsis), tačiau nežinanti, ar jis iš tiesų vokietis buvęs; kad toje pačioje 
sėdėjo Kaminskas ir Baltūsis; kad tie lietuviai, kurie dalyvavo, buvo „žemo intelekto žmonės“, 
kurie lupdavo arklius ir taisydavo batus; kad su policininkų ar Lietuvos kariuomenės 
uniformomis dalyvavusių žudynėse nebuvo; kad lietuviai buvo apsirengę tiesiog tamsiais rūbais, 
su kostiumais; kad po karo visi nuteisti buvo už dalyvavimą sušaudant žydus; kad vieni šaukimus 
gavo dalyvauti „įvesti tvarką Pilviškiuose“, o kiti savanoriais ėjo; kad žudynes organizavo 
miestelio viršaitis Ambrasas – mano, kad jis šiuo metu Amerikoje arba Australijoje; kad vokiečių 
štabe buvo iš viso tik kokie penki vokiečiai; kad lietuviai jiems atvesdavo žydaičių 
„pasismaginti“ – vienos iš jų buvo dvi seserys iš Antanavo; kad visus sušaudę, tas seseris 
vokiečiai dar laikė, o paskui paleido; kad jos tėvas vežė jas į Jankų kaimą, bet kažkas pakeliui jas 
atėmė ir nuvežė į Vilkaviškį, kur dar nebuvo sušaudyti žydai kad jos buvo sušaudytos su kitais. 
Pamini, kad Lukošienė ir jos sesuo taip pat matė egzekuciją. Vėl pasakoja, kaip buvo 
nurenginėjami, patvirtina kad nuogai [rodoma vieta, kur buvo nurenginėjami žydai]. Pasakoja, 
kad kitą dieną atėjusi ganyti karves, rado raudoną sagą, kurioje buvo įsiūtos trys dešimtinės 
rublių; kad toje vietoje, kur buvo užkasti kūnai, buvo kalvelė ir per viršų veržėsi kraujo putos 
[rodoma vieta, kurioje buvo užkasti kūnai]; kad Lozoraitis važiavo skųstis į Pilviškius, ir buvo 
siunčiami darbininkai sutvarkyti žudymo vietą. Rodo, kurioje vietoje rado nutrauktą vaiko 
rankutę [rodoma, kurioje vietoje rado rankutę]. 

[01:] 09:58:04 – [01:] 19:26:11 
10:32 – 20:23 
 
Patvirtina, kad žudynės vyko Lozoraičio žemėje. Parodo atskirą kapą [apsodintą gėlėmis]; 
paaiškina, kad ten sau duobes buvo priversti išsikasti Baltrušių pieninėje dirbęs Kairiūkštis, kuris 
buvo lietuvis, ne žydas, bei gydytojas Dumbovskis [Dambovskis], žydas; kad Dumbovskis 
atsisakė kasti, tai jį kastuvu užkapojo; paaiškina, kad visą tai matė Lukošienės vyro broliai; 
užsimena, kad jos tėvas pasakojo, kad jo buvo atėję ieškoti – vienas su vokiška uniforma, kitas 
civiliai apsirengęs – pas ūkininką Lozoraitį, kur jis dirbo, bet jis spėjo pabėgti. [Kamera 
sustabdoma; vėl įjungiama.] Rodo, kurioje vietoje sėdėjo ji pati, kai vyko žudynės [kamera 
nukreipiama į tą pusę]. Pasakoja, kad sutemus ji su mama besislapstydamos ėjo namo, ir girdėjo 
lietuviškai šaukiant „greičiau, greičiau“; kad mašinos prožektoriai apšvietė įvykio vietą; kad 
girdėjosi baisūs riksmai, dejonės. Vėl pasakoja apie tai, kaip žydai buvo varomi į šaltą upelio 
vandenį [rodoma vieta, kur nurenginėjo; už kadro diskutuojama apie techninius nesklandumus]; 
kaip patys nusirenginėjo ir dėjo drabužius į vieną krūvą; kaip iš upelio juos varė prie duobių. 
Paaiškina, kad ją ir kitus stebėjusius nuvarė, kai jau buvo prasidėjęs šaudymas; kad toliau pro 
virtuvės langą stebėjo; parodo, kur stovėjo mašina su kulkosvaidžiu, iš kurios buvo šaudoma 
[sukama kamera; rodoma įvykio vietos aplinka]. Rodo, kurioje vietoje žmonės laukė prieš 
sušaudant. Teigia, kad žudynėse dalyvavusių buvo 27 žmonės; kad šioje vietoje sušaudyta apie 
tūkstantį ir kitoje vietoje apie tūkstantį; patvirtina, kad Pilviškiuose prieš karą apie du tūkstančiai 
žydų gyveno. Teigia, kad 1940 m. penkios žydų šeimos buvo išvežtos į Sibirą; kad vėliau sugrįžo 
iš Sibiro Mejerkė, pas kurį jos tėvas buvo dirbęs vairuotoju, ir buvo atėjęs pas juos ieškoti gyvų 
išlikusių giminių, kaip apgailestavo, kad visų į Sibirą neišvežė. Teigia, kad žudynės vyko prieš 
akis savo eilės laukiantiems žydams. Pasakoja, kaip pas Uleckienę iš Pilviškių atbėgęs žydas 
Fridmanas [Frydmanas] pranešė apie tai, kad vyrai buvo sušaudyti ir prašė kad paslėptų tris 
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žydes, kad Uleckienė paslėpė; kad tvarte padariusi pertvarą laikė; kad paskui dvi žydes išvežė į 
Šakių rajoną, o kitą - į kaimą už Pilviškių; kad J. Kirvelaitytės brolis, kuris tą naktį saugojo prie 
upės buvusią elektrinę, pažinęs praleido Egitą Liorytę [Eliorytę; Liurytę], kurią priglaudė 
ūknininkai, ir kuri vėliau išvažiavo į Izraelį ir į JAV. 
 
[01:] 19:26:12 – [01:] 29:12:25 
20:24 – 30:21 
 
Teigia, kad stebėjusių buvo daug, [rodo, kur slaptėsi], bet dabar bijo kas nors apie tai šnekėti; 
kad šaudymas prasidėjo į pavakarę, pusę penkių ar penktą, o pasibaigė pusę aštuonių ar aštuntą; 
kad paskui tie, kurie šaudė, pilnus vežimus žydų drabužių vežė; kad pas Štūrą pilnas klojimas 
rūbų prikrautas buvo – pati mačiusi, kadangi su jo dukterimi draugavo; kad jo dukterys paskui į 
mokyklą žydaičių rūbus nešiojo; kad vaikai atpažindavo, kieno rūbus jos nešiojo ir tyčiodavosi. 
Sako nepažinusi vedamų žydų, kadangi jie ėjo galvas nuleidę, o ji iš tolokai stebėjo; kad 
vežimuose vežami žmonės sėdėjo, o ne gulėjo. Išvardina pažįstamus, kurie dalyvavo žudynėse: 
Juozas Vainulevičius, batsiuvys, kuris gyveno kaimynystėje, buvo žiaurus ir dažnai be 
priežasties mušdavo žmoną; Jurgis Štūras, Antanas Štūras, Liudas Štūras – trys broliai; 
Adomavičius, batsiuvys; Valentinas Kalinauskas; Kaminskas. Taip pat matė Baltūsį, nors ji pati 
jo nepažinojo, bet jai mama paaiškino, kad jis buvęs klierikas, kuris trečiais metais buvo iš 
Vilkaviškio kunigų seminarijos išmestas, paskui tarnavo Lietuvos kariuomenėje, grįžes buvo 
„balataraiščiu“, o paskui – policijos viršininku. Paaiškina, kad visi (išskyrus Baltūsį?) nebuvo 
„baltaraiščiai“. Pasakoja, kad vokiečiams atėjus be priežiūros buvo paliktos žydų parduotuvės; 
kad žmonės ėjo plėšti; kad ji pati batų ieškojo, bet neradusi be nieko išėjo [juokiasi]; kad kitą 
dieną „balataraiščiai“ nusprendė eiti surinkti daiktų, kuriuos žmonės išgrobstę buvo; kad jos 
brolis taip pat ėjo, nes buvo „baltaraištis“ – pirmiausia pas Vangelevičių, pas kurį sėdėjęs 
vokietis pamanė, kad chuliganai ir nušovė vieną „baltaraištį“; kad brolis viską palikęs išbėgo į 
kaimą ir pasislėpė [juokiasi], nedalyvavo jokiuose žudymuose. Paaiškina, kad jos brolis buvo 
didis patriotas, kad tikėjo, jog vokiečiai Lietuvą išvaduos; kad vėliau atsisakė tarnauti Sovietų 
Sąjungos kariuomenėje ir buvo išvežtas į Sibirą; kad dabar labai didžiuojasi Nepriklausoma 
Lietuva. Sako girdėjusi, kad tuos, kurie šaudė, iš vakaro vokiečiai girdė viename iš žydų namų; 
kad paskui jų neišleido; kad vienam pavyko pabėgti. Mano, kad tie, kurie šaudė, šaudymo dieną 
nebuvo girti; prisimena, kad Jurgis Štūras neturėjo šautuvo, tai einančius žydus su lazda mušė. 
Sako, kad visi Štūrai žiaurūs buvo, kad jų namų vaikai vengdavo, kad tėvas lupdavo arkliams 
odą, o vaikai padėdavo, spėja, kad gal iš to jiems žiaurumas persidavė. 
 
[01:] 29:13:00 – [01:] 35:37:12 
30:22 – 37:15 
 
Pasakoja, kad Liudas Štūras vėliau buvo paimtas dalyvauti žudynėse Paneriuose [Ponary]; kad 
kartu jis išsivežė žmoną ir apsigyveno žydų name; kad paskui į Baltarusiją ir Lenkiją važiavo 
šaudyti; kad iš Lenkijos nebegrįžo; kad žmona grįžo su didžiuliais turtais ir po karo jo ieškojo 
per Raudonąjį Kryžių, tačiau nerado; kad žmona pati gyrėsi, kad jos vyras Panerių žudynėse 
dalyvavo; kad Jurgis Štrūras grįžęs iš kalėjimo į Pilviškes nebegrįžo, nes bijojo žmonių, tai Gižų 
[kaime] apsigyveno; kad jai pažįstamas iš Gižų pasakojęs, kad žmonės kaime ėmė šnekėti, kad 
jis žydus šaudęs, tai jis išvažiavo į Kaliningrado sritį gyventi. Aiškina, kad kitą dieną, jai atėjus 
ganyti, daiktų nebebuvo jokių likę. Pasakoja, kad tie, kurie prisiplėšė rūbų ir turtų, tyčiojosi iš tų, 
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kurie gavę iš viršaičio kvietimus „įvesti tvarką” buvo atsisakę; kad kitą dieną po sušaudymo 
jiems buvo surengtas vakarėlis restorane, kuris anksčiau priklausė žydui pavarde Šenbergas 
[Šembergas]; pamini, kad į tą vakarėlį ėjo Vainulevičius, Valentinas Kalinauskas; kad eidami 
pro jų namus sakė, kad eina į „pakasynas”; siūlo paklausinėti Lukoševičienės, kadangi ši dirbo 
netoli to restorano. Aiškina, kad kai žydus šaudė, juos pastatydavo ant duobės krašto; spėja kad 
daug gyvų sukrito, kadangi kitą dieną buvo daug nelygumų, atrodė, lyg po žemėmis judėjo 
kažkas. Pamini, kad kažkas pasakojęs, kad kažkuriam žydui pavyko pabėgti iš duobės; bando 
prisiminti pavardę, neužtikrintai sako Irškė, bet kartoja nesanti tikra, ar čia pavardė ar pravardė 
[rodoma kapavietė]. Mano, kad duobę užkasė patys budeliai. [Pritraukiamas pamiklas, pasakoja, 
kad jos sesuo, dirbusi Pilviškių mokykloje, kasmet vesdavo vaikus tvarkyti kapavietės; 
interviuotojas ima dėstyti, apie ką žada klausinėti toliau.]  
 
 

Kasetė 2 Dėžutė 1 
 
 
[02:] 40:22 – [02:] 10:13:02 
00:00 - 10:38 
 
Pasakoja, kad kai žydus vedė sušaudyti, viena motina nustūmė savo du vaikus, kokių šešių ar 
septynių metų, į šalikelę ir liepė bėgti pas Pastarnokienę, kuri jiems buvo tarnavusi; neužtikrintai 
teigia, kad tų žydų pavardė buvo Mejerkės; kad Pastarnokienė nepriėmė vaikų, nes bijojo, visi 
žmonės buvo prigąsdinti, kad už žydų slėpimą jų laukia sušaudymas; kad iš kiemo į kiemą ėjo 
raštai, kuriuose buvo grasinama sušaudyti už žydų slėpimą bei iššaudyti visą kaimą, jei kas 
nužudys bent vieną vokiečių kareivį; kad pati tų raštų nemačiusi. Prisimena, kaip žydai turėdavo 
žvaigdžes nešioti ir per vidurį kelio eiti; kaip sušaudymo dieną moterys aikštėje susėdę ant 
šaligatvio meldėsi; kad žydams buvo draudžiama išeiti iš kiemų; kad žmonės atnešdavo jiems 
vandens ir duonos ir paduodavo per tvorą; kad ji pati nenešė, bet nešė Kalinauskas, kurio motina 
buvo tarnavusi pas žydus. Aiškina, kad miestelyje prieš karą daugiausia gyveno žydai; kad 
lietuvių kvartalus vadindavo „negrų“ kvartalais, kadangi ten jie neturtingi buvo, daug vaikų 
turėjo ir pas žydus tarnaudavo; kad ir patys budeliai „iš žydų trupinių užauginti“; kad jos tėvas 
irgi parveždavo macų per šventes, išaugtinių rubų; teigia, kad lietuviai su žydais gerai sugyveno. 
Pamini straipsnį jos turimame 1907 m.laikraštyje apie bendrai žydų ir lietuvių pastatytą 
spektaklį, kuriame piktinamasi, kad po spektaklio vakare žydai su lietuvaitėmis šoko. Teigia, kad 
žydai buvo geri žmonės ir į skolą leisdavo pirkti, pamini Ryboką [Rybaką], pas kurį jos šeima 
pirkdavo produktus; kad skurdesnėms šeimoms darydavo nuolaidas. Prisimena, kad vienas vyras, 
kuris remontavo žydų mokyklą, pasakojo apie karstus rūsiuose; kad sklido gandai apie tai, kad 
žydai gaudė vaikus ir susukę į paklodę įkišdavo į kubilą su vinimis ir voliodavo, kol paklodė 
kraujo persigerdavo; kad žydams reikėjo krikščionių kraujo į macus dėti; pamini, kad ir pati 
kartą nuo žydės, kuri norėjo jai bandelę duoti, bėgusi. Apibendrina, kad prieš žydus buvo varoma 
propaganda. 
 
[02]: 10:13:03 – [02]: 19:52:03 
10:37 – 20:40 
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Užsimena, kad krikščionių demokratų laikraštis ragino lietuvius nepirkti iš žydų parduotuvių. 
Paaiškina, kad lietuvių ir žydų mokyklos buvo atskiros, bet viena šalia kitos, kad jie kartu 
žaisdavo, eidavo muštis; kad atėjus vokiečiams vietoje žydų mokyklos įkurta vokiečių mokykla, 
kadangi Suvalkikoje daug vokiečių gyveno, ir sugrįžę iš Vokietijos jie apsigyveno žydų 
namuose, o ne savo fermose. Teigia, kad tik vienas kunigas smerkė žudymus, kad girdėjusi tik iš 
mamos; spėja, kad jo pavardė buvo Pėstininkas; teigia girdėjusi, kad jis paskui dėl to problemų 
turėjo, bet gerai nepamena ir siūlo kreiptis į savo seserį Reginą. Vėl išvardija visus žudynėse 
dalyvavusius vietinius, kurių pavardes prisimena; patikslina, kad Kaminsko vardas buvo Juozas; 
užsimena turinti sudariusi sąrašą. Paklausta, kodėl, jos manymu, jie ėjo žudyti, vėl pakartoja, kad 
buvo „žemo intelekto“ žmonės, nelankę mokyklų; kad gal pavydėjo, jog žydai turtingesni buvo, 
daugumos jų tėvai buvo tarnavę pas žydus; spėja, kad gal jiems vokiečiai ko prižadėję daug ko 
buvo. Iš pasiturinčių šeimų žinanti tik vieną, kuris ėjo žudyti – Antanas Baltūsis, kuris buvo 
mokęsis gimnazijoje, iki 1938 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o paskui kažkur mokytojavo; 
pakartoja pati jo nepažinojusi, tik iš pasakojimų; kad Uleckienė turinti nuotrauką, kurioje jis 
ruošia vaikus eiti prie pirmos komunijos. Teigia, kad jis vairavo mašiną su kulkosvaidžiu. Spėja, 
kad jis žudyniu metu ir šaudė, kadangi buvo armijoje tarnavęs. Teigia girdėjusi, kad paskui jis 
stoto į SS, buvo išvežtas į Osvencimą. Ima aiškinti, kur buvo įtaisytas kulkosvaidis; paaiškina, 
kad šaudoma buvo tiesiai iš mašinos, jo neišėmus; prisimena, kad girdėjosi ir pavienių šūvių bei 
spėja, kad gal kas „pasismaginti“ norėjo. 
 
[02] 19:52:04 – [02] 29:16:05 
20:41 – 30:28 
 
Vėl pasakoja, kad tie, kurie šaudė, prisigrobę turto grįždami tyčiojosi iš pakelėje sutikto vyro, 
kuris buvo atsisakęs eiti, patikslina, kad tai buvęs Stelnokas, jos draugės Reginos Stelnokaitės 
tėvas. Vėl pasakoja apie žudynes, teigia, kad stebėjo iš kažkur 500 metrų ar daugiau, o šaudoma 
buvo iš maždaug 30 metrų atstumo; kad žydai buvo statomi šalia duobės krašto, o ne į duobę; 
kad nematė ar paskui šaudė į duobę. Teigia, kad po žudynių budelius susitikdavo, kad 
Vainulevičius gyveno visiškai šalia ir, rusams atėjus, jų be galo bijojo ir kiekvieną kartą atėjus 
rusų kareiviams jį išpildavo prakaitas; kad jis paskui iš žydų kapinių veždavo paminklus ir 
perdirbdavo juos į tekilus (girnapuses?) ir daug užsidirbdavo – dar prie vokiečių; o paskui buvo 
areštuotas; vėl ima pasakoti koks jis buvo žiaurus, kad netgi savo naujagimius vaikus mušė; 
prisimena, kaip jo žmona Uršulė ėjusi į vakarėlį po žudynių su nauja žalia suknele – spėja, kad 
žydės. Ima pasakoti apie savo kaimyno Kazlovo žentą Vytautą Laurinaitį [Laurynaitį], kuris, 
anot jos, vokiečių okupacijos metais su SS uniforma vaikščiojo ir žudynėse dalyvavo, tačiau 
dabar per teismus bando įrodyti, kad nedalyvavo; kad paskui Sovietų kariuomenėje buvo 
apdovanotas medaliais už dalyvavimą paimant Berlyną, tačiau grįžęs buvo nuteistas, kad prieš jį 
liudijo ir E.Liorytė, kurios tėvus jis buvo išvaręs iš namų. Vardina, kurie iš lietuvių vadovavo 
organizuojant žudynes: Baltūsis, Laurinaitis, Ambrasas, Lietuvninkas (?). Teigia, kad Baltūsis 
po žudynių buvo užsiėmęs žydų namą Pilveliškiuose Vilniaus gatvėje, kad gyveno ten su žmona, 
paskui išėjo į partizanus ir paliko žmoną, o ši už stribo ištekėjusi. 
 
[02:] 29:16:06 – [02:] 35:59:12 
30:29 – 37:29 
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Pasakoja, kad vokiečiai prieš pasitraukdami subombardavo viską – ir Baltūsio užimtą namą – ir 
visus žydų namu sudegino, kad dabar tik du belikę. Teigia, kad prieš karą Baltūsis gyvenęs už 
pusantro kilometro nuo miestelio link Vilkaviškio; kad jo sesuo vis dar gyva Kaune ir kartais 
antvažiuojanti aplankyti tėvų kapų. Sako skaičiusi laikraščiuose, kad Baltūsį išdavusi jų buvusi 
tarnaitė; kad ji su ja kalbėjusi ir žino, kad tai netiesa; teigia girdėjusi iš buvusių NKVD 
darbuotojų, kad pati sesuo atėjusi jo išduoti, nes jai nepatiko jo žiaurumai; kalba kokia žiauri 
Baltūsio programa buvusi. Pasakoja apie žydą pavarde Kuškė, kuriam pavyko išsigelbėti, kad jį 
ūkininkų šeima iš Bagotosios kaimo priglaudusi; kad jį paleido Feliksas Kupčinskas, kuris irgi 
dalyvavo vedant žydus, tačiau žudymuose nedalyvavo, kad jį paskui visi gynė, tame tarpe ir jos 
brolis, todėl jo neareštavo kaip kitų; pasakoja, kad vedant per Šešupės tiltą F. Kupčinskas liepė 
Kuškei lįsti po tiltu ir pasislėpti; kad vėliau šis sėkmingai nubėgo į Bagotosios kaimą; kad jau 
frontui praėjus jis buvo rastas miške nušautas – aiškina, kad jį nušovę partizanai, galbūt Jurkšas 
[Juška], kuris irgi dalyvavo žydų šaudyme ir bijojo, kad jo neatpažintų ir neįduotų; kad Kurškė 
buvęs paskutinis žydas palaidotas Pilviškių žydų kapinėse; kad jį palaidojo tie ūkininkai, kurie 
buvo jį priglaudę pagal žydiškus papročius: susukę į paklodę ir pasodintą veidu į Rytus. Pradeda 
pasakoti apie Baltūsio istoriją Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, juosta baigiasi. 
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[03:] 00:40:19 – [03:] 10:20:22 
00:00 – 10:47 
 
Pasakoja apie Uleckienę, pas kurią slėpėsi trys žydės; teigia, kad pas ją namie du kartus buvo 
atlikinėjamos kratos; kad kratas atlikinėjo Ramanauskas, Kaminskas ir trečias, kurio pavardės 
nepamena; kad vokiečių su jais nebuvo; kad antrą kartą atliekant kratą Uleckienė sirgo šiltine, tai 
jie pabėgo neapieškoję; paaiškina, kad dvi moterys išvežtos į Šakių rajoną, o E.Liorytė, kuriai 
buvo 15 ar 16 metų – į Parausių kaimą, kur ją priglaudė Voverauskai, kur išbuvo du ar tris 
metus, o paskui saugumo sumetimai buvo išvežta į Karklinių kaimą, kur gyveno pas Basikius, 
kurie ją pakrikštijo, davė Danutės vardą ir perdažė plaukus, ir ji išgyvenusi iki karo pabaigos. 
Teigia, kad buvo ir daugiau išsigelbėjusių žydų, bet ji nežinanti jų istorijų. Piktinasi, kad dabar 
kai kurie tvirtina, kad Baltūsio šeima išgelbėjusi E. Liorytę, tačiau ji teigianti, kad jie net 
pavardės jos nežinoję ir vadinę Lipkute, nes jos tėvo vardas buvo Lipkė; teigia, kad ji pati 
išgirdusi šią istoriją ėmė rinkti liudininkus ir įrodė, kad tai netiesa. Vėl piktinasi, kad atvažiavusi 
komisija apklausinėti žmones apie Baltūsį, nesidomėjo detalėmis apie jo dalyvavimą žudynėse; 
kad buvo paruoštas projektas statyti Baltūsiui paminklą; kad ji siuntė protesto laiškus su 
liudininkų parašais į Seimą; kad galiausiai paminklas nebuvo pastatytas; kad Baltūsio vardas 
iškaltas tik toje vietoje, kur jis žuvo, kur pastatytas paminklas iš akmenų; kad šalia Baltūsio 
vardo paminėtas Balsys, kuris prie vokiečių buvęs kalėjimo prižiūrėtojas. Paaiškina, kad 
paminklo Baltūsiui projektą inicijavo Genocido Centras (Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centras). Teigia, kad nutarimas statyti Baltūsiui paminklą vis dar galioja, 
nors ir nebuvo įgyvendintas. 
 
[03:] 10:20:23 – [03:] 19:13:18 
10:48 – 20:02 
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Teigia, kad po žudynių ji pati Baltūsio nebematė, nors jis dar kurį laiką buvo, bet greitai 
išvažiavo – laikraščiai sako, kad mokytojauti, bet žmonės kalba, kad į Lenkiją šaudyti žydų. 
Paklausta, ar jis praturtėjo iš žydų šaudymo, ji ima kalbėti apie Liubą Golubovskaitę 
[Galubovskaitę] iš Opšrūtų kaimo – kuriame 1947 m. Baltūsis su savo žmonėmis išžudė 33 ar 34 
žmones – kuri tarnavusi pas Lietuvos vokietį pavarde Špėderis; kad Špėderis irgi dalyvavo 
žudynėse ir buvo draugai su Baltūsių; kad po žudynių jie grįžo kartu su vežimu pilnu drabužių. 
Perpasakoja iš Golubovskaitės girdėtą istoriją apie tai, kaip pas kaimynus buvo atvežti žydai ir 
siūlę daug aukso už leidimą pasislėpti; kad tas žmogus, paėmęs auksą ir neilgai palaikęs žydus, 
greitai nuėjo tų žydų įduoti vokiečiams – pamini turinti užsirašius to žmogaus pavardę; kad tie 
žydai buvo sušaudyti, o juos įdavęs žmogus prie rusų buvo nuteistas. Pasakoja, kad Baltūsis 
buvo grįžęs iš Lenkijos į Pilviškius, tačiau ji pati jo nematė; kad jis Lenkijoje dirbo Majdeneko 
[Majdanek] stovykloje, kur, teigia skaičiusi knygose, buvo viršininko pavaduotoju ir tiesiogiai 
šaudymuose nedalyvavo. Pasakoja, kaip grįžęs į apylinkę, Baltūsis dalyvaudavo žudynėse 
(Opšrūtuose), užsimena apie žiaurius jo kankinimo metodus; pamini Brazį iš Opšrūtų, kuris kartu 
su Baltūsiu partizanas buvo ir dalyvavo pokario žudymuose; tvirtina, kad aplink Pilviškius tikrų 
partizanų nebuvo – tik „nusikaltėliai ir žudikai“. 
 
[03:] 19:13:19 – [03:] 28:31:22 
20:03 – 29:44 
 
Teigia, kad Brazys žydų žudynėse nedalyvavo; kad jis po karo vadovavo Pirmajam Natangų 
būriui, kuriam priklausė jaunuoliai iš Pilviškių vidurinės mokyklos; pasakoja nutikimą, kaip 
Brazys ir jo būrys nužudė visą Astrausko šeimą už tai, kad šis pasišaipęs iš Natangų nario Jakšto 
žūties. Teigia, kad iš žydų žudynėse dalyvavusių į partizanus išėjo Baltūsis ir Jurkšas (nepamena 
ar Jurkšas ar Juška). Vėl pasakoja, kur slapstėsi Kuškė; kalba apie E.Liorytės likimą; mano, kad 
Liorytė nebijojo po karo gyventi Pilviškiuose, kadangi miestelyje buvo rusų įgula. Sako, kad 
šalia paminklo, Baltūsio vardu dar norėta pavadinti Pilviškių mokyklą, bet žmonės labai 
pasipiktino. 
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