
Interview with Justina Kirvelaityte 
 
Kl.: Aha. Tai dabar, ponia, jūs pasakykit pirmiausiai savo vardą ir 
pavardę. 
 
Ats.: Justina Kirvelaitytė. 
 
Kl.: Kelintais metais gimėt? 
 
Ats.: Trisdešimt pirmais. 
 
Kl.: Trisdešimt pirmais. Ir kur gyvenot? 
 
Ats.: Pilviškiuose. 
 
Kl.: Pačiuose Pilviškiuose? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Dabar sakykit, kada vyko čia žudynės toj vietoj? 
 
Ats.: Nu, čia... Čia rugpjūčio apie vidurį kažkur tai. Tų dienų, kaip 
sako, neatsimenu. Bet jau paskui mes labai greitai į mokyklą. Už 
savaitės ar už poros kokią, ėjom į mokyklą -- rugsėjo pirmąją prasidėjo. 
 
Kl.: Ir ką jūs matėt tą dieną? 
 
Ats.: Tą dieną... Tai jau ten šilelis, kur pravažiavom, rodžiau, tai mes 
su mamyte ėjom karvę melžti. Kadangi pas tą ūkininką... Va čia matosi 
tos fermos. Tai pas tą ūkininką mūsų buvo karvė. Tėtė dirbo pas jį. 
Lozoraitis buvo ūkininkas. To Lozoraičio, užsienio reikalų ministro 
buvusio, pusbrolis tikras. Tai vat. Mes ėjom. Ir tam šilely pamatėm, 
kad jau atvaro. Taip beveik susidūrėm. Visą koloną atvarė.1:35 
 
Kl.: Ar žinojot, kad tą dieną jau šaudys? 
 
Ats.: Ne. Niekas nieko nežinojom. O jau vyrai buvo sušaudyti ir 
jaunimas. 
 
Kl.: Kiek laiko šaudė? 
 
Ats.: Gal kokias, gal tris, keturias dienas prieš. Sušaudė. Kadangi čia 
juos atvarė, jie iškasė duobes. Iškasė ir sau duobes ir iškasė va čia, 
šitą visą. Didelę tą, kur jūs esat. 
 
Kl.: Sau išsikasė, reiškia, ir... 
 
Ats.: Sau išsikasė ir čia iškasė. Paskui jie jau organizavo tą visą... 
Jau, kaip sako, surinkimą, viską, ir... Į tą aikštę rinko. 
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Kl.: O ką jūs matėt vyrų šaudymo dieną? 
 
Ats.: Nieko niekas nematėm. Net tie patys žydai nežinojo, kad juos... 
Kad juos atvaro čia syšaudyti. 
 
Kl.: O ką jiems sakė? 
 
Ats.: Tai, kad į darbus kažkur tai varo dirbti, vat. Kadangi jie buvo 
atskirai jau, atskirti nuo... Kur dar savaitę, daugiau kokią buvo 
atskirti nuo šeimų ir uždaryti į tokį kluoną. Nu, tai paskui juos atvarė 
čia ir jie iškasė tas duobes. Išsikasė sau, ir paskui šitiems iškasė. Ir 
paskui juos čia sušaudė. Anksčiau... 
 
Kl.: O jūs šūvius girdėjot? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Girdėjot ką nors šaudant? 
 
Ats.: Nieko nesigirdėjo net. Nieko nesigirdėjo. Žinot, čia vis tiek pora 
gal kilometrų, ir nesigirdėjo tų šūvių. 
 
Kl.: Tai, o tą dieną, kai jau varė čia šaudyti, ar jūs jau žinojot, kad 
tie vyrai yra sušaudyti? Ar ir tada nežinojot? 
 
Ats.: Ne, nežinojom dar. Gal vyresni tie žmonės čia kur gyvena. Bet ne, 
turbūt kad nežinojo. Mes visi čia ganydavom. Mes čia nieko, kaip sako. 
Va čia visos ganyklos to ūkininko buvo. Mes čia karves ganydavom. Ir 
nieko nesimatė, nieko nesijautė, kaip sako. Nu, ir... Ir paskui mes vat 
su mamyte ėjom į... Jau kaip pravarė visą koloną, ir ėjom mes tolyn jau. 
Kadangi ten reikėjo nueiti pas tą Lozoraitį, ūkininką, ir šitą... Tą 
karvutę pasimelžti, nu, ir mes ten buvom. Čia jau juosius atvarė į čia. 
Matėm tiesiog, o ten toliau truputį yra Višakis. Ta upė eina čia pat 
jinai. Ten toliau mūsų girdykla, kur girdydavom. Tai mūsų gyvulių 
nuvaikščiota ten ???. Tai juos ten išrengdinėjo, mušė su lazdom ir su 
bananais. Su visokiais, kaip sako, kas ką turėjo. Ir varė nuogus į tą 
upę.3:35 
 
Kl.: Ar mušė už ką nors, kad jie neklausė? 
 
Ats.: Nieko visiškai, kaip sako, jau varydami. Vat tas Štūra... Štūra, 
Štūra... tas yra Jurgis. Jurgis Štūra labai žiaurus buvo irgi iš tų 
trijų brolių. Tai tas Štūra... Moteris nešėsi vaiką ant rankų. Tai tiek 
davė tai moteriai, kad nukrito. Tai paskiau jinai keliu nėjo, tai paėmė 
į vežimą įmetė su tuo vaiku. Nes iš paskos dar važiavo. Senelius vežė su 
vežimais ten. 
 
Kl.: Tai tas vaikas mėnesio buvo? 
 
Ats.: O tas vaikas ant rankų. Mėnesio, kaip sako, kelių buvo. Va taip. 
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Tai paskui vat iš tenai juos visus čia. Čia varė. Tai mes susėdę ten pas 
tą ūkininką Lozoraitį ir stebėjo visi. Kadangi čia jau nebuvo tų visai 
krūmų, čia nieko. Viskas čia dabar užžėlę, tie visi krūmai. Tai šitą... 
Mes susėdę ten visi žiūrėjom kokia gal dešimt žmonių, ar kiek. Ir atėjo 
vienas ginkluotas. Čia tiesiai per pievas atėjo taip. Ir pasakė: "jeigu 
žiūrėsit, tai jus šaudysim, jei nesiskirstysit jau". Nu, tai mes paskui 
išsigandę pas jį ten į virtuvę. Tokia didelė labai, kaip pas ūkininką. 
Susėdom visi ir sėdėjom tenais. 
 
Kl.: Kas toks buvo tas, kur nuvarė jus? 
 
Ats.: Ne, nepažinau aš. Lietuvis, lietuviškai šnekėjo, nes čia iš kaimų 
dalyvavo. Tų buvo tokių, kaip sako, ne tiktai pilviškėnų. Kurie iš 
miestelių buvo, tai pažinojom mes juos visus. O tokių... Ir iš kaimų 
dalyvavo. 
 
Kl.: Ar vokiečių buvo jų tarpe? Tarp tų, kurie varė? 
 
Ats.: Nebuvo, ne. Važiavo tiktai tas... Su kulkosvaidžiu mašina, 
vokiečių kariška atidengta. Tokie suolai šone ir kulkosvaidis. Tas 
vienas tai su uniforma vairavo. Jisai vokietis ar ne vokietis, tai... 
 
Kl.: Su vokiška uniforma? 
 
Ats.: Su vokiška uniforma ir kulkosvaidis įtaisytas tam... O ten 
sėdėjo... Tai Kaminską pažinojau, Baltūsis. Tai mamytė sakė, kad 
Baltūsis. Kadangi aš, kaip sako, jau Šerių kaime gyveno tenais... Tai tą 
Baltūsį daug kas matė, kad jis toj mašinoj sėdėjo, va. Ir tada jie čia 
traškino jau paskui. Girdėjosi pavieniai šūviai, bet daugiausiai toks 
"t-t-t". Iš to kulkosvaidžio, matyt, davė. O taip pavieniai šūviai 
daugiausiai dar buvo.5:30 
 
Kl.: Nu, tai vokiečiai, reikia, tiktai vienas buvo uniformuotas? 
 
Ats.: Vienas. Daugiau nebuvo tų vokiečių, ten nėjo. Mažu paskui 
atsirado. Bet kad nebuvo, daugiau nematyti buvo. Tas vienas tiktai 
uniformuotas buvo. 
 
Kl.: Nu, o tie lietuviai su kokiom. Buvo su uniformom? 
 
Ats.: Ne, ne. Kas jiems uniformas uždės. Tokie, žinot, visi tokie, kaip 
sako, žemo intelekto žmonės. Tai vieni arklius lupo, kiti vėl ten 
kokius. Kiti batus taisė, va tokie pusiau debilai. 
 
Kl.: Nu, o tokių policijos ar buvo su uniformom? Policininkų su 
uniformom, Lietuvos kariuomenės su uniformom? 
 
Ats.: Ne, ne, tokių nesimatė. Sakau, kai varė, tai varė tiesiog. Daug 
žmonių. Iš vienos pusės apstoję ir iš kitos ten koloną. Tai visi tie čia 
pilviškiniai daugiausiai. Pavardes tai jų čia visas turiu. Taigi jie, 
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visi nuteisti jie buvo. Po karo visus teisė už tą dalyvavimą prie žydų 
šaudymo ten. Ar jie šaudė, ar nešaudė, nepasakysi, kaip sako. Jie tą 
kulką paleido čia , bet jie dalyvavo. 
 
Kl.: Galų gale koks skirtumas, šaudė ar nešaudė. 
 
Ats.: Šaudė ar nešaudė jisai. 
 
Kl.: Jisai varė, jeigu jisai mušė... 
 
Ats.: Jisai varė, jisai mušė, jisai, kaip sako. Jisai ir prisidėjo prie 
to. Ir jiems ten, kad sakė, kad dar šaukimus kai kuriems nešė, o 
kelis... Keli ėjo savanoriais. Ten kokių šaukimų jiems nereikėjo, jiems 
nieko, kad Pilviškiuose tvarką reikia įvesti kažkokią. Tai vat. Tai 
Ambrasas buvo. Ambrasas seniūnas, ne seniūnas, kaip jo... Viršaitis buvo 
miestelio tada. 
 
Kl.: Kaip Ambraso vardas buvo? 
 
Ats.: Yra pas mane tenais. Negaliu dabar pasakyti. Jisai... Jisai yra 
Amerikoj, atrodo, net vat. Ar Amerikoj, ar Australijoj, nežinau. Kad čia 
kažkas tai gavo laiškus dar taip neseniai. 
 
Kl.: Tai čia jisai dalyvavo? 
 
Ats.: Dalyvavo. Tai jisai buvo viršaitis. Jis organizatorius. 
Kadangi ten, kur vokiečių komendantūra, ten buvo keletas tik tų 
vokiečių. Nu, gal kokie penki, gal šeši toj komendantūroj. Tenais jie su 
panom užsiiminėjo. Tie, šitie pamesdavo žydžiukių jiems. Tai ten tokios 
iš Antanavo buvo dvi  seserys labai gražios buvo. Tai  jiems buvo 
duota. Tai paskui dar tie vokiečiai jau kada sušaudė, jau čia viską, 
dar jas biškį laikė. O paskui jas paleido ir "eikit" sako. Tai... Tai 
mano tėtė jas paėmęs ir į Jankus vežė kažkur tai. Tai nežinau dabar, kas ten 
toksai, kad, vienu žodžiu, atėmė iš jojo, tas žydžiukes. Ir paskui 
nuvežė į Vilkaviškį. Dar Vilkavišky nebuvo sušaudyti žydai. Tai nuvežė 
jas į Vilkaviškį tenais sušaudyti. 
 
Kl.: O čia kai važiavo, tai jūs matėt tą kulkosvaidį. Reiškia, matėt, 
Kaminskas ir Baltūsis buvo. 
 
Ats.: Jo, jo. Kaminskas ir Baltūsis. 
 
Kl.: Jie dviese ir trečias vairuotojas, ar ne? 
 
Ats.: Dar buvo daugiau, ten sėdėjo. Bet aš taip, kaip sako, negaliu 
pasakyti. Gal atsimins Lukošienė gal, kadangi matė jinai irgi. Paskui 
sesuo matė, kad lipo į tą... Ten prie tos komendantūros lipo į tą mašiną 
ant aikštės.7:56 
 
Kl.: Ar Baltūsis buvo su uniforma? 
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Ats.: Ne. Juodai apsirengę taip, kaip dabar vat kaip matau. Atrodo, 
tamsiais rūbais, juodais. Be uniformos. 
 
Kl.: Su kostiumais. 
 
Ats.: Jo, jo, kostiumai. 
 
Kl.: Tai dabar jūs nuėjot. Ai. Dar papasakokit, kaip juos nurenginėjo. 
Ar visus nurengė iš karto, ar tiktai vat partija po partijos kai varė 
šaudyti? 
 
Ats.: Nieko. Varė, ten sustojo prie tenais. Sustojo ta visa kolona, kaip 
sako, ir juos nurenginėjo. Ar visus, paskui ne visus. Ar jie spėjo, 
nespėjo, bet juos ten, kaip sako, į vandenį įvarė. Matyt, aš skaitau, 
kad tik dėl to turto gal. Kad nusirengtų, kad paliktų tuos rūbus. Rūbus. 
Ten visi tie vat, visi, kaip sako, jųjų. Dar ką turėjo, nešėsi su savim. 
 
Kl.: Ar visiškai nurengė? 
 
Ats.: Jo, nuogai. Taigi čia jeigu norėtų, kaip sako, atkasti, tai va, 
rastų tenais, kad... Pasižiūrėti, kad jie nuogi. Ir čia kada... Kada mes 
ant rytojaus atvarėm karves va čia... Nu, tiesiog čia, sakau, tų krūmų 
nebuvo. Čia nieko nebuvo visai. Čia ganykos to ūkininko. Tai mes atvarėm 
dar su seserim ir... Aš dar čia va radau, kaip pasakojau jums, tokį 
raudoną, kaip čia, saga. Išardau, išardau, ten trys čirvoncai rusiški 
įsiūti į tą... Tai taip ir prisimenu labai jau, kaip sako, gerai. O čia 
kraujo tiesiog buvo! viskas, ką. Tas kaupas toks buvo, žinot, netilpo. 
Taip pakavoja ir juos užkasa, taip sumesta. Per viršų kraujas ėjo. 
Putos kraujo tiesiog veržėsi. Tai paskui atvažiavo tas jau ūkininkas 
Lozoraitis. Nuvažiavo į Pilviškius. Sako: "dar negana, kad ant mano 
žemės, sako, sušaudė, bet dar", sako ir šitą... "Paliko tokią betvarkę". 
Tai paskui atvežė kalkių, čia ko, pylė. Paskui dar darbininkus davė, kad 
užkastų papildomai. Ten, kur vat tie alksniai kaip stovi, tai mažiukai 
buvo tie alksniai. Tai ten vaiko rankutė buvo prie... nutraukta. Tai gal 
iš kokių kulkų, gal sprogstamų bivo, kad vaiko rankutė buvo... Mažiukai 
šitie visai tokie alksniukai buvo. 
 
Kl.: Tai čia viskas buvo Lozoraičio žemė? 
 
Ats.: Buvo Lozoraičio žemė čia. Buvo, o šitą... Ten, kur tas atskiras 
yra kapas, tai čia jie kada varė žydus, tai ten pieninė yra Baltušių. 
Ten dirbo toks Kairiukštis. Kairiukštis dirbo, nu, lietuviškai sako. Bet 
nepatiko, matyr, kažkuriam kerštą turėjo. Pasiėmė, jį atsivarė čia va. 
Tai paskui ir čia atsivarė dar tada gydytoją Dembovskį. Tai va tas, kur 
pasakojo, gydytojas, labai geras čia Pilviškių. 
 
Kl.: Kaip buvo jo pavardė? 
 
Ats.: Gimbovskis, žino Pilviškiuose. Dembovskis. Tai čia kai atsivarė, 
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tai tą duobę liepė jiems patiems išsikasti. Va ten atskirai yra kapas, 
matėt, ten gale. 
 
Kl.: Tai kada čiaDembovskį atvarė? 
 
Ats.: Atvarė, jau kai tuos... Kai tuos visus jau žydus šaudė ir atvarė 
dar šituos. Surinko, ką norėjo. Dar kažkas piktumą turėjo, tai, kaip 
sako... Bet ir taip atėjo pas tą Lozoraitį ūkininką išsivesti. Kažkaip 
tai jisai nujautė ir sako... Išėjo iš klėties į sodą dar ir pabėgo 
kažkaip tai. Tai, bet vienas, sakė, vokiečių uniforma, o kitas civilis 
buvo. Apsirengęs buvo. Tai čia... Tai tas Dembovskis... Šitie liepė 
išsikasti duobę, tai tas Dembovskis neėmė to kastuvo. Nekasė. Tai su tuo 
kastuvu užkapojo jį. Tai čia jau visi Pilviškiai šnekėjo tada. Matyt, 
pasigyrė tie visi, kaip...11:17 
 
Kl.: O kas jį kapojo, nežinot? 
 
Ats.: Nu, negaliu žinoti tuos. Kadangi Lukoševičienė man sakė, kad 
šitą... Josios ar ten vyro broliai čia kažkur tai krūmuose stebėjo. Čia 
vat, sakau, upė eina ir čia galima... Iš tos pusės viskas matyti būdavo. 
Ten per krūmus matėsi. Tai sakė, kad stebėjo. 
 
Kl.: Stop, stop.  
 
Filmavimas iš kito kampo 
 
11:41 
 
Kl.: Tai iš pradžių, reiškia, kai jūs matėt jau tiktai kai juos atvarė 
ir juos nurenginėjo, jūs sėdėjot šiapus kelio ar kitoj kelio pusėj? 
 
Ats.: Ne, ant kalniuko, va ten. Va, kaip dabar kampas šitas eina to, 
aptvaros, tvorelės, tai ten pro tą krūmą, va tiesiai, jeigu taip. 
 
Kl.: Anoj pusėj. 
 
Ats.: Nes čia viskas matėsi. Jo, anoj pusėj kelio ten, kur upė yra, nuo kalniuko. Ir 
viskas… Čia 
visai netoli, va taip kaip matai, taigi čia paprastai akiai, kaip sako, 
viskas matosi. Ir šičia buvo matyt,kad juos rikiuoja, kad mašina buvo 
čia, stovėjo. O paskui jau mes ėjom, jau norim eit namo su mamyte, turim 
pareit ir bijomės. Čia šaudo, šaudo, galvoju vis tiek reikia eit, tai 
mes... Toks griovys palei tą kelią. Senas kelias buvo, ten negristas, 
nieko visai. Tai mes tuo grioviu pasilenkę ėjom, ėjom. Tai vis girdėjom, 
rėkė "greičiau, greičiau", rėkė, komandas davė "greičiau" ir vis šaudė. 
Ir paskiau apšvietė, tos mašinos prožektoriai apšvietė. Kadangi jau 
temo, tai apšvietė tą viską. 
 
12:33 
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Kl.: Riksmai girdėjosi? 
 
Ats.: Oi, baisūs, baisūs riksmai. Vaikų, moterų klyksmai baisiausi, 
tiesiog siaubas. Baisu. 
 
Kl.: Kokia kalba šaukė greičiau? 
 
Ats.: Lietuviškai. Lietuviškai šaukė "greičiau, greičiau". Čia va už tų 
krūmų tuoj tas kelias visiškai. Aš sakau, nu, kaip vakare, tylu, visakas 
girdisi. 
 
Kl.: O moterų, vaikų kai šaudė, kokius nors žodžius galėjot atskirti? 
 
Ats.: Ne, tik toks. Toks riksmas, kaip sako, dejonės tokios baisiausios. 
Tokių žodžių tai nesigirdėjo, kad būtų ten atskirai kokie žodžiai. 
 
Kl.: Ir vaikiški balsai girdėjosi. 
 
Ats.: Iš vaikiški balsai, ir viskas. Ir ten va, kaip juos ten varė į tą 
vandenį, mušė, ten irgi vaikiškas riksmas buvo. 
 
Kl.: Kaip juos į vandenį varė? 
 
Ats.: Nu, nurengė, atvarė prie tos vietos ir nurengė, nurėdė vienu 
žodžiu ir juos į vandenį metė. Nemetė, o pačius varė prie... Čia labai 
šaltas vanduo, ten eglišakiais apaugęs, krūmais, tai jisai kažkaip tai 
būdavo, net mes, vaikai, maudytis neidavom. Ai, aš užsikišau šitą savo 
drandalietą, pajudinau. 
 
Kl.: Šitą, dar norėjot ką nors ar viskas. 
 
Ats.: Praėjom, tai ten už tilto vienas stovėjo, irgi sargyboj stovėjo. 
Matyt, buvo apstatyta, kad kur nepabėgtų ar ką vienu žodžiu, tai buvo 
irgi vienas, stovėjo sargyboj civiliai apsirengęs. 
 
13:54 
 
Kl.: Kaip juos nurenginėjo? Reiškia, sakykit, nurengė visus kartu ir iš 
karto įvarė į vandenį, ar nurengė partijom? 
 
Ats.: Ne, ne, taip, kaip sako, gaivališkai. Katras ten, kaip sako, 
priėjo, komandas ten, matyt, davė ten ir viskas, ir įvykdysi. 
 
Kl.: Ir visi nusirengė? 
 
Ats.: Nu, negaliu pasakyti ar visi, ne visi, bet rengėsi. Buvo matyt, 
kad nuogi bėga. 
 
Kl.: Ar drabužius sudėjo į vieną krūbą, ar kas kur? 
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Ats.: Krūva, krūva drabužių buvo taip jau sumesta. 
 
Kl.: Jie sumetė. 
 
Ats.: Jau sumesta krūva. 
 
Kl.: Nu, ir paskui vat, kaip juos į vandenį varė? 
 
Ats.: Nu, taip ir varė. Matyt, jau bijojosi žmonės, jie patys bėgo į tą 
vandenį. Bet aš tik vieno nesuprantu, kodėl gi jie negalėjo bėgt, o gal 
tikėjosi, kad čia juos pakankins ir paleis. Taigi čia aplinkui va tie 
krūmai, va ten tie medžiai didesni, tai jau seniai lauke, čia galėjo jie 
bėgt. Va, kada vyrus iš anksto sušaudė, jaunesnius visus, viską, žinot, 
ten daugiausia moterys, seneliai likę buvo, kad nepasipriešintų, matyt 
ir... 
 
Kl.: Vandeny juos laikė ar tik pervarė per vandenį? 
 
Ats.: Pervarė, pervarė. Ir varo taip, vienus varo, išlipo, kitus varo. 
Paskui ant čia tos bėgo, į šitą pusę, jau čia, matyt, juos komandavo 
prie, kad va prie tų duobių va čia bėgtų. 
 
Kl.: Kokio gilumo ten tas vanduo buvo? 
 
Ats.: Ai, mes būdavom, ten negilu, žinokit. Mes, būdavo, ten karves 
girdom, tai būdavo, namo kaip jau einam iš, ten suvarę karves to 
ūkininko, tai mes perbrendam ją. Va iki tiek būdavo. Jau kaip patvinsta, 
tai va šitiek, kaip sako, jau nebrendam, einam, čia lieptas būdavo. Bet 
kaip čia paskui jau tuos sušaudė vyrus, va jau mes, ir šitas sušaudymas 
- tai mes, vaikai, tokią baimę paskui turėjom jau eit pro tą vietą, 
būdavo. 
 
15:30 
 
Kl.: Nu, perbrido jie tą vandenį ir kaip toliau buvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ir kaip toliau, kai perbrido? O kodėl ??? ??? 
 
Ats.: Ne, neperbrido, o tiesiog į vandenį varo, apsisuka, kaip sako, ir 
vėl vieni pro kitus, vienas, vienas, ir vieni kiti, ir taip keičiasi, 
kaip sako. Matėsi, kad jie keičiasi ir varo paskui, ant čia varo jau, 
nuogi eina. 
 
Kl.: Kuriuo metu jus nuvarė va tas partizanas? 
 
Ats.: Tas mus nuvarė, jau, nu, jau šaudymas prasidėjęs buvo, jau čia 
šaudė. 
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Kl.: Tai pirmuosius kaip nušovė jūs matėt? 
 
Ats.: Jo, jo. Kaip čia juos varė vat ir, kaip sako, matėsi. Bet mes ir 
per langą virtuvės taip, kaip sako, matėsi tas visas čia varymas, kad 
mašina ta va čia stovėjo. Iš tos mašinos kulkosvaidžiu šaudė. Sakau, kad 
čia dabar va tie medžiai, krimai, tada čia nieko nebuvo. Čia viskas, 
gamtovaizdis taip pasikeitęs, kad čia... 
 
Kl.: O jie šaudė, jie kulkosvaidžio iš mašinos neišėmė, reiškia. Taip iš 
mašinos šaudė. 
 
Ats.: Iš mašinos ir šaudė, ir paskui prožektoriai mašinos, šviesos 
apšviečia. Apšvietė paskui, kai jau tamsu. Tai mes su mamyte tada ėjom 
keliu, va čia už tų krūmų ten kelias. Kelias eina ir ten toks griovys, 
tai mes pasilenkę tuo grioviu namo jau pareit. 
 
Kl.: O kur jie visi, vat tie, kurių dar nešaudę buvo, surinkti, kurioj 
vietoj jie jau laukė savo? 
 
Ats.: Nu, čia taip ir laukė. Va ta visa užpildyta, čia jų labai daug 
buvo, va čia viskas, kaip sako, ta visa, ta visa pieva, nes matyt, 
apstoję čia buvo, jie sargyboje. Iš visų pusių čia buvo užstota ir... 
Taigi čia jų nemažai dalyvavo, ten tų apie trisdešimt septynis kažkur 
tai dalyvavo. Tai ką čia tos moterėlės su vaikais, seneliai - tai ką ten 
jie pabėgs. 
 
Kl.: O šitų žydų kiek buvo? 
 
Ats.: Nu, žydų tai čia, kaip sako, buvo daug. Čia jie, kaip rašo, dabar 
čia tūkstantis ir ten tūkstantis sušaudyta. 
 
Kl.: Ar galėtų tiek būt? 
 
Ats.: Tai jo. Pilviškiuose matėsi apie porą tūkstančių, daugiau gal dar. 
Dar keturiasdešimtais metais į Sibirą išvežė tai jau kokias penkias 
šeimas turbūt, tai paskui grįžę. Žinau, Merkė toks, mano tėtė dirbo dar 
pas Merkę, prekes vežiodavo iš Kauno jam, tai šitą. Grįžo iš Sibiro ir 
pas tėtę atvažiavęs jau, nu, pasiklausinėti pas mus šeima atėjo, kaip 
ten, kaip viskas - galvojo gal giminių kas liko - kaip čia matėm viską 
vienu žodžiu. Tai tiesiog verkė, sako, būt geriau tas rusas mus visus į 
Sibirą išvežęs, sako, tai būtume gyvi likę. 
 
Kl.:Tai čia jie visi, kurie buvo surinkti, tai visos tos žudynės visgi 
ant jų akių vyko. 
 
Ats.: Ant katrų? 
 
Kl.: Nu, čia žmonės irgi matė, reiškia labai gerai tas žudynes. 
 
Ats.: Kurie? 
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Kl.: Nu, kurie suvaryti buvo, tie žydai, tos moterys. 
 
Ats.: Jo, jo, tai kaip jie nematys. 
 
Kl.: Viskas jiems prieš akis. 
 
Ats.: Viskas, viskas prieš akis. Tai čia kai vyrus, tai aš sakau, niekas 
nematė. Niekas nematė, tiktai ta Uleckienė,gal nuvažiuosim pas jąją, 
mažu rasim. Tai ta Uleckienė kaip paslėpė tuos tris, tai Trimanukas 
toks, Trimanas žydas buvo, tai atbėgo ir sako paslėpkit, sako, nes 
turim, sako, sušaudė vyrus, išvarė. Jau žinojo jie tada, kad sušaudė, 
tai paskui paslėpė va tris jinai pas save tenai miestely pačiam. Ant 
tvarto padarė ten tokią, perdengimą tokį padarė, tai jas paslėpė pas 
save, išlaikė, paskui į kaimus. Čia vieni į Šakių rajoną atidavė dvi, o 
kitą tenais už Pilviškių kaimas toksai yra. Dar brolis mano praleido per 
tvenkinį, nes elektrinė tenai stovėjo, bet ten tiltas toksai, tik 
pėsčiųjų buvo per tą Šešupę pereiti. Tai brolis budėjo kaip tik tą 
naktį, tai jis pažinojo tą Liurytę Gitą, perleido ir šitą, pas 
ūkininkus, ten labai irgi išlaikė ją gyvą. Paskui po karo čia visą laiką 
Pilviškiuos dirbo, paskui Kaune komise dirbo parduotuvėj. Dabar lygtai 
Amerikoje, sakė, kad ji į Izraelį išvažiavo, paskui į Ameriką išvažiavo. 
 
19:25 
 
Kl.: O sakykit, o kai jūs jau išėjot, tas šaudymas vyko ar jau buvo 
pasibaigęs? 
 
Ats.: Ne, jau greitai pasibaigė, nesigirdėjo. Kad mes jau, jau mes kai 
atėjom va šičia, tuojau va šičia už viso to čia ūkininkas, tiesiog ant 
kranto, tai mes per jo kiemą, būdavo, einam, tai ten sujudimas buvo 
vyrų, viskas. Jie, kaip sako, ant tvartų sulipę, kiti čia į krūmus 
lindo. Bet kai va pašneki, nori, kad pasakytų ką, tyli, bijo. Aš 
nežinau, kas čia per žmonės, ko čia bijotis. Ko čia bijotis tiesą sakyt. 
Kai mes... Jau čia nesigirdėjo tada šūviai, jau mes, žiūrėkit, kiek gal 
kokia kilometras, gal puse kilometro, gal daugiau mes kol apėjom iki 
tops vietos, kol čia pataikėm. Čia maždaug jau apie kokia šimtą metrų, 
gal iki to, bet upė skyrė tą vietą, tai čia jau nesigirdėjo nei to 
riksmo, nieko jau. 
 
Kl.: Tai dabar jeigu pasakyt, kada prasidėjo tas šaudymas ir kada 
pasibaigė, reiškia. Prasidėjo maždaug apie kelintą valandą dienos? 
 
Ats.: Nu, skaitykim kokią, gal kokią penktą valandą, gal pusę penkių, 
kažkur tai va panašiai. Nu, jau į pavakarę ėjom, kad karvę pasimelžt, 
tai juos varė. Bet gal biskį anksčiau, nes va Lukošienės, tai ji sakė, 
kad pietų jinai ėjo. Nu, kol dar juos atvarė čia nuo Pilviškių, pora 
kilometrų daugiau nuo čia, du su puse kokia pėsti taigi. Tai jinai ten 
matė irgi, ir tą mašiną važiuojančią. Pasakojo viską, ką jinai matė. 
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Kl.: O pasibaigė kada? 
 
Ats.: Tai pasibaigė, mes ėjom jau kokia buvo septynios, gal jau po 
septynių kiek buvo, nu, tai skaitykim, kokią aštuntą, pusę aštuonių gal, 
nes jau su tamsa. Tai jau toks laikas. Va dabar kai sako, tai maždaug 
kokia, taip ir bus apie puse aštuonių, apie aštuntą. Tai paskui kol jie 
susirinko visus turtus, kol čia tuos su arkliais. Taigi žydus atvežė su 
vežimais, jie atvažiavo, paskui jau grįžo į Pilviškius prisikrovę 
vežimus jau rūbų tų, turto. Va šitą, va tą Štūrą, kur buvot užėję, ten 
teradot tą dukrą. 
 
Kl.: Ne, turbūt žentas buvo. 
 
Ats.: Ai, žentas buvo turbūt, tai vat. Tai pas juos aš čia, kadangi 
mokykloj mokinausi su viena jų mergaite, ir taip čia va mes būdavom, tai 
bendraudavom, tai sako. Tai buvom nuėję, tai visas klojimas užvarytas 
buvo, visokių rūbų, visko privaryta. 
 
Kl.: Kokių ten dar daiktų, drabužiai buvo? 
 
Ats.: Drabužiai, drabužiai, o ten nežinia, kaip ten sako, bet jau būdavo 
pasirėdę tos mergaitės jau jųjų. Jau ir karakuliniai paltai buvo ir 
viskas, visko jie turėjo, kaip sako. 
 
21:52 
 
Kl.: Nešiojo drabužius. 
 
Ats.: Jau vaikai į mokyklą susirenkam, žinom kas ką, kas ką turėjo ir 
kas ką turi. 
 
Kl.: Jau jos geriau ??? 
 
Ats.: Ką čia kalbėt, jau visą laiką buvo, visą laiką turėjo. 
 
Kl.: Nu, tai vaikai nesijuokdavo iš jų, kad jos su tokiais drabužiais? 
 
Ats.: A, jo. Pirštais badydavom vienas kitą, tai "tu tokio žyduko 
apsirėdęs ten kokią, kaip sako, švarkelį ar ten kokią suknelę 
užsidėjęs". Nugi visi bendravom, visi, kaip sako, augom ir matyta, kad 
bobos, jo. 
 
Kl.:Na, o ką jos sakydavo? 
 
Ats.: Nieko, ką jos sakys, kad tenai parnešė ir viskas, žinot. Ką čia 
vaikas, jisai nežino. 
 
Kl.: O kai varė, sakykit, ar vat, kokius žydus jūs pažinojot? Jūs gi 
pažinojot daug žydų. 
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Ats.: Nu, va žinot, anis, kaip sako, mes jau taip nelabai ir lindom. Mes 
iš to miškelio, iš miškelio kaip per kokį va, gal daugiau kaip į tą, kad 
ten tas, kad tie apstoję. Šitie ėjo šalia, tai juos mušė, jie galvas 
nuleidę, žinokit, žmonės išsigandę tenais. Toks jau varant riksmas buvo. 
Jau jie bijojo, kaip sako, žinojo matyt, kadangi tie pranešė, kad jau 
buvo sušaudyta. Tai kai kas ir žinojo, kad veda turbūt šaudyt. 
 
Kl.: Ta viena moteris nukrito. Daugiau buvo, kad nukristų? 
 
Ats.: Ne, tai mes, šitam tarpe kai buvom, matėm, tai ten gal buvo 
daugiau, nes tikrai. Kažkur tai dar ir miestely sakė, kai varė tą senuką 
kažkokį, sumušė, irgi įmetė į tą vežimą, nepaeina. Tai katrie nepaeina, 
tai paskui į vežimus metė, su arkliais važiavo dar. 
 
23:16 
 
Kl.: Tuose vežimuose jie, kai važiavo, jie gulėjo ar sėdėjo? 
 
Ats.: Sėdėjo, sėdėjo jie tenai. Sėdėjo vienu žodžiu sustumdyti. Tai 
vieni ant kelių laiko galvas padėję kažkaip gal kur senesni, kur 
visiškai, žinot, jau. 
 
Kl.: Na, o tie, kurie mušė, vat tuos baltaraiščius ką jūs pažinojot? 
 
Ats.: Tai aš. Va čia va Vainulevičius Juozas, jo, Juozas Vainulevičius, 
mūsų kaimynas, visiškai kaimynystėj gyveno, batsiuvis buvo toksai, 
žiaurus labai jisai buvo. Jisai žmoną mušdavo visą laiką be jokios 
priežasties, kaip sako, mušdavo. Būdavo, ateina pas mus verkdama jinai, 
tai tas varė. Paskui Štūra Jurgis, žinojau, kadangi tie Štūrai visi buvo 
mūsų kaimynystėj, šitas Antanas va čia tai gyveno, apsiženijo, tai, o 
tie visi kaimynystėj, tai Antanas ir Liudas tas, Štūrai. Paskui 
Adomavičius toks batsiuvis buvo, irgi ten prie mūsų gyveno, paskui 
Kalinauskas Valentinas, va šituos aš pažinojau, Kaminską. Tai pas 
Kaminską sėdėjo, sėdėjo mašinoj kai važiavo. 
 
Kl.: Su Baltūsiu, sakėt. 
 
Ats.: Jo, su Baltūsiu. O Baltūsį tai mamytė... Aš to Baltūsio tai 
nepažinojau, ba jisai klierikas buvo. Sako, žiūrėk vaikeli, sako, 
klierikas mūsų, sako, buvęs, jisai kunigų seminarijoj mokinosi 
Vilkaviškij, o paskui, nežinau, iš trečio kurso, iš kiek jie ten, matyt, 
pašalino, tai vat. Jisai paskui Lietuvos kariuomenėj dar tarnavo, paskui 
grįžęs jau. Grįžęs čia buvo policijos, iš pradžių baltaraištis buvo, 
paskui policijos viršinionkas. 
 
Kl.: Buvo jisai iš Pilviškių? 
 
Ats.: Už Pilviškių kilometro, gal pusantro čia link Vilkaviškio 
važiuojant Baltūsienė ten yra tokia dar. 
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Kl.: Tai Kaminskas, Baltūsis mašinoj buvo, kas dar buvo iš tų 
baltaraiščių? Ką jūs pažinot? 
 
Ats.: Tai šitie nebuvo baltaraiščiai. Brolis mano buvo baltaraištis, bet 
jisai, jam antrą dieną ten, kada jau, žinot, sušaudė... Žydus kai 
sušaudė, tai jiems reikėjo, nu, kai turtą visą, iš parduotuvių viską, ba 
žinot, išnešiojo viską, kai atvažiavo. Ai, tai dar palaukit, nebuvo 
sušaudyta turbūt, kadangi iš parduotuvių išplėšė, vokiečiai kai užėjo, 
atidarė visas parduotuves, žmonės kas ką norėjo, tas tą nešė tenais. Ir 
aš bato vieno ieškojau, ieškojau, vieną pasimieravau, pas vienus batas 
tiko, taigi ieškojau to vieno. Ten galėjau velnias žino kiek prisikraut 
tų batų, bet aš to vieno ieškojau ir dar per galvą skėliaus. Čia liko 
mėlynė, neradau to bato, taip ir išėjau verkdama. 
 
25:42 
 
Kl.: Tai ten buvo nauji batai ar panešioti? 
 
Ats.: Nauji, parduotuvėj, parduotuvėj. Čia kur nuo manęs kur sukat 
atvažiavę, kur į gatvę, tai tas kampinis namas buvo dviejų aukštų buvęs, 
tenai buvo parduotuvė pirmam aukšte žydų didelė batų, avalynės vienu 
žodžiu, nu, ir... Tai paskui juos varė va pirmiausia, dar nebuvo 
sušaudyti, varė surinkt, kad sugrąžintų žmonės viską, ką parsinešė vienu 
žodžiu. 
 
Kl.: Tie baltaraiščiai. 
 
Ats.: Jo, tie baltaraiščiai jau tokie, kaip sako, ta organizacija jų 
varė, ėjo po namus ir ragino. Ir pas vieną užėjo, Vandelevičius, atrodo, 
pavardė to, tai užėjo pas jį, ten vokietis buvo vienas. Tas vokietis per 
langą pasižiūrėjo, sako, kas čia tokie ateina, o jie su ginklais, ai, 
sako, čia kažkokie chuliganai. Tas vokietis išėjęs tarkšt vieną nušovė 
iš tų trijų, pusbrolis paliko ir tą šautuvą savo ir viską, taip ir 
nereikėjo nieko, nuo jo pabėgo. 
 
Kl.: Tai jis prie šaudymo nebuvo. 
 
Ats.: Ne, ne, nebuvo, nieko, nebuvo. Katrie jau šaudė, tai juos, teisė 
juos visus, bet jis toks jau patriotas. Kaip sako, jaunalietuvis buvo 
tais laikais, jaunimas va. 
 
Kl.: Tikėjo, kad čia jau išvaduoja. 
 
Ats.: Čia išvaduoja mus. Jo, jo. Ir dabar jisai iš mūsų skiriasi kažkaip 
tai visų. Jisai skiriasi, jisai, skaitosi, čia ta laisva Lietuva, čia 
viskas, čia jį gelbėjo nuo visko. Sibire dar jisai buvo išvežtas, bet 
tik tiek vežė, kad jisai nuo kariuomenės slapstėsi. Paskui po karo 
slapstėsi nuo kariuomenės, tai abudu brolius paėmė, jokių bylų nesudarė, 
nieko, tai, kaip sako, ir parvežė. Parvežė namo, parvažiavo.Porą metų 
pabuvo. 
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27:07 
 
Kl.: Tai jisai jau nematė nei vyrų šaudymo, nei šito šaudymo, jisai 
niekur nebuvo. 
 
Ats.: Ne, ne, jis niekur nedalyvavo. Nedalyvavo, jis išbėgo į kaimą ten 
pas mūsų gimines kažkur išvis išsigandęs, antiek jis bailys yra toks 
labai, tai jis išsigandęs. Kad tie baltaraiščiai greitai labai iširo 
kažkur tai, kad jie neilgai labai buvo, jie. 
 
Kl.: Tai kaip jūs vadinat tuos, kurie va čia mušė tuos žydus, ??? 
 
Ats.: O šituos tai čia, kaip sako, mes jų niekaip negalim pavadint, kad 
čia tokie, kaip sako, atsilikę tokie visi. Nu, juos surinko, surinko, 
kad tvarką padaryt. Dar čia kaip pasakojo, kas, kad juos prigirdė dar 
ten iš vakaro, davė išgert, o paskui jų neišleido. Ten vienam name šitų 
žydų, dideliam name, tai sakė, kad juos ten prigirdė ir neleido, 
užrakino duris, nes vieno sūnus pasakojo, vieno to tėvas buvo ten irgi 
papuolęs kažkaip. Jau pamatė, kad ten juos jau nori užrakint, jisai 
išsiveržė per tas duris kažkaip ir pabėgo, o tų jau nepaleido. 
 
Kl.: Tai čia buvo prieš vyrų šaudymą ar šitą? 
 
Ats.: Prieš šitą, prieš šitą. Tuos vyrus tai kažkaip, tai tikrai kad ir 
paslapčia. Nežinai, nei kas čia dalyvavo, nei kas čia juos sušaudė, taip 
jau. 
 
Kl.: Na, o varant kai jūs matėt vat tą dieną, ar jie, kaip jums atrodo, 
jie girti buvo? 
 
Ats.: Tie vyrai? Nieko, ne, ne. Man atrodo, kad ne, normaliai. Normaliai 
ėjo, rėkalojo. Tai aš sakau, Štūra, Štūra Jurgis, atrodo, atrodo, kad 
Jurgis, kad šautuvo neturėjo, tai tokią lazdą didžiulę turėjo, tai su ta 
lazda mušė eidamas. Kad ten tokie jie žiaurūs jau buvo. Mes, vaikai, į 
mokyklą eidavom, tai pro... Jųjų namus aplenkdavom, bijodavom praeit 
kažkaip, tokie žiaurūs. Nes tėvas arklius lupdavo ir supirkdavo tuos 
jau, žinot, nuvarytus arklius ir lupdavo juos, ir tie vaikai 
dalyvaudavo, tai tas, matyt, žiaurumas jau jiems. 
 
Kl.: Tai Štūra su lazda, o... 
 
Ats.: O kitas tas Antanas tai su šautuvu, o Liudas paskui, dabar nei 
neatsimenu tiksliai, bet tą paskui paėmė į Panerius, jisai į... Jau 
jisai, matyt, stojo į tuos, esesininkas buvo, jisai išvažiavo į 
Panerius, Vilniuj ten dalyvavo prie to šaudymo. Tai ir žmoną išsivežė, 
tada apsigyveno žydų name ten, matyt, o paskui jau jisai į Lenkiją, 
matyt. Dar sakė, lygtai į Baltarusiją, o paskui į Lenkiją prie to 
šaudymo išvažiavo, tai iš tos Lenkijos taip ir negrįžo. 
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29:35 
 
Kl.: O iš kur jūs žinojot, kad jie į Panerius išvažiavo? 
 
Ats.: Nu, tai žmoną buvo išsivežęs, abu prie mūsų gyveno, tai paskui 
žmona parvažiavo su turtais visokiais, brangakmeniais, kaip sako, 
apsikabinusi. Ji vietinė, ten netoli mūsų gyveno visiškai. Ir tai po 
karo paskui rašinėjo į Raudoną Kryžių, visur ieškojo jojo, bet niekur 
nesurado. Matyt, jau vokiečiai tokius budelius irgi sunaikino, kad 
nebūtų liudininkų. 
 
Kl.: Tai jinai sakė, kad jie buvo Paneriuose. 
 
Ats.: Jo, jo, tai žinojo visi, kad išvažiavę, kad Paneriuose. 
 
Kl.: Ir nebijojo pasakoti, kad Paneriuose žmones šaudė? 
 
Ats.: Nu, tai čia didvyriai, tokio proto žmonės. Žinot, pasigyrimas čia 
tiktai, kaip sako. Sakau, kad jie turėjo, paskui kada jau ji į Lenkiją, 
išvažiavo į Lenkiją jisai, tai jau šitą jinai parvažiavo vėl į 
Pilviškes. Kad ji jau jo labai ieškojo, jinai jojo laukė laukė 
grįžtančio. O tas Jurgis, tai jisai grįžo irgi kaip atsisėdėjo, tai jis 
jau čia į Pilviškes nevažiavo, nes bijojo žmonių, tiesiog bėgo, kaip 
sako, nesirodė. Tai jie Kazlų Rūdoj apsigyveno, kokį trylika kilometrų. 
Tai čia man vienas pernai ar kada pasakojo, sako, gyveno pas mus Gižuos, 
sako, Štūrukas toksai ar pažįstat, sakau, pažįstu, sako, tai jau pradėjo 
visi žmonės šnekėt aplinkui, kad sako jisai Pilviškių žydus šaudė, sako, 
labai budelis buvo. Tai pabėgo, į Kaliningrado sritį išvažiavo gyventi 
visai, iš Lietuvos išvažiavo. Kažkur kitus dar sąžinė biskį graužė dar. 
 
Kl.: Nu, vat kitą dieną kai jūs atėjot, reiškia, ką jūs matėt, reiškia? 
 
Ats.: Tai mes iš ryto va čia, jo. 
 
Kl.: Ranką nutrauktą. 
 
Ats.: Rankutė vaiko ta. 
 
Kl.: Kraujas. Daiktai matėsi? 
 
Ats.: Kraujas, daiktų daiktų nei nieko jau čia nebuvo, daiktų tikrai kad 
nebuvo. Tai čia viską sušlavė, nes jie tais vežimais kur važiavo, tai 
jie pasikrovė tuos pilnus vežimus ir jau grįžo atgal į Pilviškes. Ir dar 
mano pažįstamos tėvas tą šaukimą buvo gavęs, ten buvo parašyta. Vienu 
žodžiu pas tą viršaitį iššaukė ir sako, reikalinga, sako, čia biskį 
Pilviškiuos tvarką padėt įvest mums. Sako, "tu čia gali", sako, "ne, ne, 
sako, aš jau neprisidėsiu niekur, sako, neisiu". "Nu, ir tada va, sako, 
pro mus jau pravažiuoja", keliu jau grįžta vakare vėlai jau, tai sako, 
rodo mums. Sako, su tėte mes stovim, sako, va šitaip parodė ir sako, va 
jūs biskį, sako, matot kiek čia visko parsiveža jau jie prisiplėšę. 
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Kl.: Atseit, kad jau jie liko be nieko. 
 
Ats.: Jo, jie liko be nieko, biedni liko. 
 
Kl.: Tai dabar juos, kai sušaudė tuos žmones, tai visi jų turtai liko 
anoj kelio pusėj. 
 
Ats. : Tai čia dar buvo. Turbūt kad čia jeigu susikrovė, gal ne visus, 
ten. Negaliu pasakyt, ar juos visus maudė, ar ne visus maudė, bet jau 
krūva tokia matėsi tų rūbų, stovėjo ten krūva, kaip juos varė. 
 
Kl.: Ar vandeny juos mušė? 
 
Ats.: Ne, tai ką jie bris į vandenį jau, šitie civiliai, kaip sako. Tai 
juos įvaro ir paskui jau, matyt, šaukia atgal, atgal kad bristų. Bet ten 
kad vienintelė vieta, ten vienintelė ta vieta, kur nuolydis toks ir 
negilu tenais visiškai būdavo. Tenai jau sakau, mes perbrisdavom per tą 
vietą ir namo eidavom. 
 
Kl.: Tai liepė jiems įbrist, o paskui atgal liepė eiti. 
 
Ats.: Jo, jo, apsipraust. O paskui jau ant rytojaus va tas mūsų kaimynas 
Vainulevičius, paskui kitas, kitas ten toks Kalinauskas, kur sakiau, 
Valentinas. Nu, daug vienu žodžiu. Dar to Šembergo buvo restoranas žydo, 
tai visi pasipuošę jau. Ėjom mes su mamyte ir klausia, sako, "kur čia, 
sako, Uršuliuke, dabar einat judu", visiškai pro mūs namus va taip, kaip 
sako, praeina visiškai, kaimynai tenai. Sako, "einam į pakasynas", jie 
sugūžė, labai jau balių didelį čia padarė tenais Pilviškėj visiems, 
šitiems, kurie jau dalyvavo prie to šaudymo. Jie tenai baliavojo visi 
susirinkę. 
 
33:27 
 
Kl.: Tai kas ten girdėjosi? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Girdėjosi kas nors? 
 
Ats.: Nežinau, gal Lukoševičienė ką. Gal Lukoševičienė ką sužinos, nes 
jinai tenais visai šalia netoli parduotuvėj dirbo. Duonos, bulkučių 
parduotuvėj jinai dirbo, tai jinai gali žinot. 
 
Kl.: Sakykit, kaip jie šaudė, ar ant duobės krašto, ar... 
 
Ats.: Ant duobės krašto va taip. Kad riksmas buvo toks, kad man atrodo 
čia jų pusė gyvų sukrito. Čia jie, žinot, kaip sako, pataikė nepataikė 
ta kulka, jie gyvi. Dar smėlis toks buvo sujudintas, tai toks, žinot, 
jeigu žmogus jau, jau užpylė tai taip ir stovės. Buvo tokie va , 

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. 



idubimai tokie nelygūs, tikriausiai gyvų daug labai prikrito. 
 
Kl.: Judėjo jie duobėj. 
 
Ats.: Nu, judėjo duobė dar. Kažkas pasakojo, bet aš nežinau dabar kas 
pasakojo, kad vienas lygtai pabėgo iš tos duobės. Gyvas krito ir, kaip 
sako, ir prasikasė, o jie jau tamsoje, paskui čia greit pasišalino. 
Kažkas tai pasakojo, kad lygtai vienas pabėgo. 
 
34:28 
 
Kl.: O kas čia toks? 
 
Ats.: Ar Irškė, ar ne Irškė, kažkokia pavardė vat, Aita, ar pravardė jo 
buvo Irškė. 
 
Kl.: Kas čia užkasė tą duobę paskui jau? 
 
Ats.: Tai čia jie patys ir užkasė tie, matyt. Tie, kurie, nes jie ir 
kastuvus turėjo, kadangi tą, sakau, Dembovskį daktarą užkapojo kastuvu į 
tą duobę. Tai sakot, kitur nesutvarkyta, ne, matot? 
 
Kl.: Medžiais apsodinti, aš irgi neprisimenu nieko. 
 
Ats.: Sakau, čia sesuo, tai labai sesuo ilgai, apie keturiasdešimt metų 
dirbo mokykloj Pilviškių. Tai va su tais vyresniais kur pašneki - 
mokiniai buvę, tai sako, va, sako, sesuo ta jūsų, sako, vesdavo mus, 
sako, tuos kapus tvarkyt. 
 
Kl.: Ir apie Baltūsį truputį papasakojot ir vat ??? 
 
Ats.: Yra. Aš turiu medžiagos, turiu, jo. 
 
Kl.: Kaip čia paskui klostėsi viskas. 
 
Ats.: Aš turiu ir šito, iš genocido centro, man laišką atrašė ten, kad 
čia baisus didvyris, kad čia viskas. Aš nenuleidau rankų, nenuleidau. 
Žinot, viskas, liudininkai visi gyvi, o jie, žinot, ten, kaip sako, iš 
nieko. Neatvažiavo, kad apklausti žmones ar ką. Kas jis per vienas, ką. 
Ne, didvyris. 
 
Kl.: Jam reikia didvyrių. 
 
Ats.: Didvyrių reikia sukurti. 
 
Kl.: Reikia, reiškia. 
 
2 kasetė 
 
Kl.: Ponia, tai jūs dar papasakokite dar apie tuos vaikus, kur jūs 
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sakėt, juos čia kai varė. 
 
Ats.: Aai, tai ta tarnavo pas žydus vienu žodžiu ir kada juos varė, tai 
žinojo... 
 
Kl.: ??? ??? 
 
Ats.: Sesuo tai žinos tą pavardę, tas pasimiręs irgi, atrodo. Sesuo turi 
žinot, žino sesuo tikrai. 
 
Kl.: O tos moters pavardę žinot? 
 
Ats.: Tos moters buvo Pastarnokienė, atrodo, kažkas Pastarnokienė. Ji 
gyveno kur tie Pastarnokai, tai ten motina tos Pastarnokienės, kažkas 
tai va tokio buvo. Jinai ten augo, senukė tokia buvo. Tai kai varė tą 
koloną, tai ten visiškai netoli nuo kelio, gal kokia, nu, pusantro šimto 
nėra metrų, tai ji tuos vaikus pastūmė, kad nuo tos kolonos, vienu 
žodžiu, į kelią, į tą šalikelę tokią, kad eitų pas tą... 
 
Kl.: Kokio amžiaus buvo vaikai? 
 
Ats.: Nu, kažkur tai šešių metų, gal septynių. Nu, tai sakau va tokio 
amžiaus, kaip sako, ba jie jau žinojo kur nueiti. Tai ji jau, ir kada 
atėjo, ir atsakė, nepriėmė ji jųjų. 
 
Kl.: Pastarnokienė. 
 
Ats.: Jo, nes bijojo. Bijojo, nes buvo prigasdinti visi žmonės, kad 
jeigu kas priglaus žydą, slėps, tai, vienu žodžiu, sušaudymas grėsė. 
 
Kl.: Ir jūs tą girdėjot? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Ir jūs girdėjot? 
 
Ats.: Tai jau tie varsai visi girdėjo taip pat. Nes ta Uleckienė tai 
slėpė tuos žydus, irgi žinojo, kad čia tas, gali tokis dalykas būt už tą 
slėpimą žydų. 
 
Kl.: Tai ar čia buvo kokie skelbimai, ar tiesiog žodžiu gasdindavo. 
 
Ats.: Tai ne. Turbūt kad buvo, gal kokias išleisdavo, krivulės tokios 
eidavo per kaimus. Anksčiau paleisdavo tokias krivules, praeina, 
praneša, o ten, nu, vaikai vienas nuo kito jas perskaito ir neša, vienu 
žodžiu. Tad buvo tokios, irgi tokios buvo krivulės, kad jeigu vokiečių 
kas nors kareivį kokį vieną kas nušaus ar ką, tai ten visą kaimą 
iššaudys, visą miestelį vienu žodžiu, va tokios. Visokie eidavo tokie 
lapai paleisti. 
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2:39 
 
Kl.: Jūs tų krivulių apie žydus matėt? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Apie žydus matėt? 
 
Ats.: Ne, kad toks amžius, žinot. Ten galbūt, kaip sako, tėvai gal matė. 
Buvo Regina sesuo, gal žino, matyt. Bet leisdavo tokias krivules, 
nešdavo. Buvo toksai, vadinosi jie seniūnai ne seniūnai, kaip tenais, 
ant tos, ant gatvės, tai jie platindavo tuos tokius. 
 
Kl.: Ponia Justina, o ką jūs prisimenat prieš vat dar tą sušaudymą? 
 
Ats.: Nu, tai prieš sušaudymą va čia toj aikštėj, tai, būdavo, čia 
vaikai bėgiojam, gatvėm einam. Tai jie su žvaigždėm vaikščiodavo, tiktai 
jau vidury gatvės eidavo vienu žodžiu. Tai ant nugaros būdavo ir iš 
priekio geltona žvaigždė užkabyta. O paskui jau juos šičia varė, tai 
susėdę, mačiau, kaip po aikštę va, ant šaligatvio, aplinkui visą aikštę 
susėdę. Ta aikštė pilna, tai ant to šaligatvio susėdę moterys su 
maldaknyge. Tokios didelės labai knygos ten, matyt, kažkokios yra 
tikėjimo jųjų, gal žydų, žinot. Tai jos iš tų knygų ten skaitė, taip va 
vaikščiojo visą laiką. 
 
Kl.: Garsiai skaitė. 
 
Ats.: Garsiai, garsiai skaitė, nes ten žydų škala, ta buvo bažnyčia jųjų 
šalia visiškai. Nu, tai vat. 
 
Kl.: Čia buvo žudynių dieną tas? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Žudynių dieną tas buvo? 
 
Ats.: Žudynių dieną, jo, jo. Žudynių dieną, jau čia iš ryto, prieš 
pietus jau čia juos taip jau varė visus į tą aikštę, varė. Iš visų namų 
varė į tą aikštę juosius, jau neleido niekur, jau paskui ten, ir mums 
maišytis jau neleido. Rėkdavo, nu, kaip vaikai, tai žinot, visur 
prilendi, kaip sako. O dar aš labai šviesi buvau, tiesiog balta 
garbanota tokia buvau, tai jau jie atskirdavo, kaip sako. 
 
Kl.: O tuos žydų ženklus nešiodavo tik suaugę ar ir vaikai? 
 
Ats.: Ir vaikams buvo užkabyta, ir vaikams buvo. Nes tokius, nu, kokių 
dvylikos metų mačiau, gal kokią dešimt metų va tokie žydukai, ant 
nugaros turėjo prisisegę. 
 
Kl.: Va tuos, kur ??? metų ??? 
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Ats.: Va tai tų negaliu pasakyti, nemačiau, ne, tokių tai ne, tokių 
turbūt kad ne. Bet jiems neleisdavo išeiti iš, būdavo iš kiemų griežtai 
draudžiama išeiti. Tai va, būdavo, ateina, tai per tvorą kas nors 
vandenio parneša, žmonės paduoda, tai duonos nuperka, įmeta per tvorą į 
kiemus. Tai jau taip neleido, taip jau taip vaikščioti masiškai, kad 
eitų jie. 
 
Kl.: Tai jums irgi yra tekę vandens nešt kam nors? 
 
Ats.: Ne, čia toks, Kalinauskas toksai, tai tas nešė su motina, ba jie 
irgi tarnavę pas žydus, tai jie nešioja su vandeniu, kaip sako. 
 
Kl.: Bet juos varė į tą šaudymą iš savo namų? 
 
Ats.: Suvarė į tą aikštę, o paskui jau surikiavo ir varė iš tos aikštės 
visus. Kadangi tęsėsi miestelis, tai čia link Antanavo kai važiuoji, ba 
tenais, kaip sako, kokia, nu, kokia gal du šimtai metrų maždaug dar tenm 
už tos Pilvės kai pervažiuojat upę. Tai dar ten ėjo šita, nu, gatvė 
tenais dar buvo, tai ten irgi buvo žydų namai. Nu, čia pagrinde tai visi 
beveik, čia lietuvių namų mažai buvo mieste. Pagrinde žydų buvo namai 
jau čia, o mes va čia, truputį ten, kaip pravažiavot va ten, kur 
mokykla, vat už mokyklos truputį, va ten jau mūsų prasideda. Ten buvo 
jau visas, kvartalai, kaip negrams, sako, lietuviams. 
 
5:45 
 
Kl.: Taip ir vadindavo negrais? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Kodėl taip? 
 
Ats.: Nu, kad tokia biednuomenė ten daugiausia, žinot. Visi biedni, 
vaikų daug turi jie visai. Jie pas žydus daugiausia tarnavo. Va tie, 
kurie dalyvavo, kurie šaudė, tai jie tokie, kaip sako, iš tų žydų 
trupinių išauginti. Taigi žydai, tie būdavo geri laikai (?), tai tarnavo 
kai pas tą, tai, būdavo, parveža mums šitą jau prieš Naują Metą. Macų 
labai daug parveždavo vaikams, rūbų, būdavo, atideda kur biskį 
panešioti, ten batai, viskas, tai, būdavo, tai tie mums parveža visą 
laiką, vaikams. Gerai jie sugyveno tiesiog. Ir čia visokius spektaklius 
statydavo, bendraudavo tas jaunimas visas lietuvių su tais žydukais, su 
jaunimu bendraudavo. Va čia turiu tam laikrašty, jeigu dar paskui laiko 
turėsit biskį, tai 907 metais  tai pastatė "Amerika pirty" spektaklį 
tokį. Nu, tai žydai vaidino, lietuviai visokie, kaip sako. Nu, tai 
paskui toks straipsnis, atsiliepimas jau labai kritikavo, kad galėjo 
padaryt vienu žodžiu. Žydų kluone buvo tas spektaklis jau ten jis 
rengiamas, kad galėjo padaryt dieną, o padarė vakare, kad prie šviesų 
vienu žodžiu. Nu, ir paskui sako, kas ten dėjosi, sako, jūs 
neįsivaizduojat kas dėjosi, sako, lietuvaitės šoko su žydukais, žydukai 
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su lietuvaitėm šoko. Sako, įsivaizduojat, tai kokių tėvų šitie vaikai 
galėjo būt, sako. Čia, sako, nekrikštytų tokių, nu, visokių, va taip. 
Nu, kažkur tai tokia propaganda vedama prieš tuos žydus, toks va. Tai 
tas augo toks jaunimas, paskui vat ir jie ėjo, kaip sako, keršyti. 
 
7:13 
 
Kl.: O jūs kai augot, vat kiek jūs prisimenat, jūs vaikas buvot, dešimt 
metų. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Ar girdėdavot kokią prieš žydus propagandą, kokius gasdinimus, kad 
žydai, kaip ten ką. 
 
Ats.: Tai jo. Mus, būdavo, gasdina, kad neikit, žydai jeigu jau kvies į 
kambarį kur nors. Turėjom savo parduotuves, kaip sako, mes. Buvo Rybakas 
toksai čia už kampo, kur aikštė buvo, tai jau mes visą laiką pas tą 
Rybaką imdavom prekes. Tai žino, kad mes tų pinigų neturim, kad mes 
biedni, tai, būdavo, į sąsiuvinį užrašo tenais, nu, tai visko priduoda, 
priduoda, į sąsiuvinį prirašo. Aš kartą kai atėjau, tai tėtė sako, jau 
vaikams neturėtų duot, bet vis tiek jis man ten šokoladų. Tokie būdavo 
kiaušiniai šokoladiniai, ten prasidarai tai ten žiedukas koks nors ar 
kokia saga yra, tai vis tiek į sąsiuvinį užrašo. Nu, tai nuo mamytės jau 
biskį gavom, kad "jau vaikai neikit jūs, aš paimsiu ką reikia". 
 
Kl.: Kad išlaidaujat. 
 
Ats.: Kad išlaidaujam, jo, o taip tai jau čia visą laiką. Turėjom, svo 
tas parduotuves tokias, pas katruos eidavom, žinojom, jie nuleidžia ten, 
pigiau duoda viską, jau žinodavo pagal šeimą. 
 
Kl.: Kad jau savas pirkėjas. 
 
Ats.: Kad jau savas, jo, pirkėjas čia visą laiką. 
 
Kl.: Nu, ir gasdindavo jus, kad žydai pavojingi. 
 
Ats.: Jo, kad žydai pavojingi, kad "neikit", nes va tai vienas remontavo 
tą, škalą ten. Pasakojo, kad ten sklepuose yra karstai kažkokie ten. 
Nu, tokių visokių, kad ten bačkos yra, kad tose bačkose vinių prikalta, 
ten pagauna kokį nors. Bet nebuvo tokių atsitikimu, kad va dingtų kažkas 
ar vaikas, ar kas nors, bet vis tiek va taip prigasdina. Sako, į paklodę 
susuka, į va bačką įkiša, paskui raičioja, jiems reikia, sako, prieš tą, 
kai jų šventė čia būna, kaip, kada čia, prieš Naują Metą būna turbūt, 
kad jiems reikalinga būtinai kraujo krikščionių ten į macus dėt, va. 
Tai, sako, ten raičioja, kol tas kraujas įsisunkia į tą jau, į paklodė, 
o paskui jau išsunkia ir pila į tuos macus ir jau tenai kepa. Bet, sako, 
šitų tai jie nebeduoda, bet tėtė mums parveždavo tų macų, sako, šitų tai 
neduoda. Sako, lietuviams, ba tiktai jiems jau galima tiktai, sako, jums 
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kur kepa, tai čia, sako, atskiri macai yra. 
 
9:03 
 
Kl.: Reiškia, galima ramiai valgyt. 
 
Ats.: Ramiai valgyt, jo. Sako, neikit į namą jeigu vadins. Mane kartą 
irgi ten, už Šešupės buvo futbolo rungtynės, tai aš tenais, ir stadionas 
buvo, žirgų lenktynės dar buvo. Tai aš irgi tenais nubėgau, grįžtu namo, 
ir žydelka prasidarius duris, taip sėdi ant laiptų jinai prasidarius. 
Sako, oi, ateik mergaite, kokia tu graži, oi, ateik, sako, pas mane, 
bulkutę duosiu. Aš sakau, ne, ne, sakau, jau aš sakau, neisiu, sakau, ba 
jūs čia papjausit mane. Prigasdyti buvo vaikai. 
 
Kl.: Užsigavo ta žydė, nusiminė? 
 
Ats.: Ne, ne, nieko. Nieko, kaip sako, sėdėjo ji tenais, o aš jau paskui 
bėgt pradėjau net, tiesiog bijojau, kad neįsitrauktų kur nors ji. 
 
Kl.: Tai kas čia jums taip sakė, tėvai? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Tėvai sakė? 
 
Ats.: Nu, tėvai, visi taip jau, masiškai visi kalbėjo, tokia propaganda 
ėjo. Tai ten, kur Kaune, ten, pavyzdžiui, iš Leningrado pasakodavo ten, 
kad ten irgi atidarė, tenais kažkas tai buvo, dėžė didžiausia ten vienu 
žodžiu, merginos kažkokios tai lavonas irgi, jau visas kraujas 
išsunktas. Va tokių visokių pripasakodavo nesąmonių. 
 
Kl.: Ir mokytojai taip sakydavo? 
 
Ats.: Ne, mokytojai nesakydavo, mokytojai. Čia taip tokia propaganda, 
čia mandra, va čia ta visa tokia, kaip sako, čia tas tikėjimas, visas 
tas. Taigi dabar pasauly karai, viskas dėl tikėjimo vyksta, pjauna vieni 
kitus. Ir čia tie, kaip sako, va irgi tas laikraštis, ten krikščionių 
demokratų tas laikraštis, toks religinis daugiau. Tai irgi tiktai vat 
ant tų žydų, tai tas, tas, kad "jūs neikit pas tuos žydus, nepirkit 
nieko", vienu žodžiu. Kodėl lietuviai "jie visas parduotuves čia turi, 
viską, o jūs nepirkit pas juos, tai mes juos sužlugdysim", va. Va tokią, 
kad pavydas toksai, kažkoks tai, kad jie darbštūs. Jeigu tie žydai 
protingesni, tai niekas nepasakys, kaip sako. Jie vaikus augino, jie 
neleido po gatves, kaip ten mes, kaip sako, kur norim tenais, tie 
vaikai, lakstom, o jie savo vaikus auklėt mokėjo. 
 
10:45 
 
Kl.: Bet jūs su žydukais žaisdavot ar atskirai būdavot? 
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Ats.: Žaisdavom, žaisdavo jie. Mokykla tai buvo atskirai žydų ir mūsų. 
Va taip per kelią, čia Šešupės tiltas tas jau, kitas dabar 
pastatytas,tai čia buvo Kazlierinė mūsų mokykla ir žydų mokykla kitoj 
pusėj kelio. Nu, tai ten būdavo, susimušam ant to plento išėję kartais. 
O paskui jau, paskui jaukai vokietis užėjo, tai šitą, tai vokiečių ten 
ta jau mokykla buvo, nes labai daug čia vokiečių, šičia Suvalkijoj buvo. 
Tai jie kada, kada jie jau grįžo, tai jie negrįžo į savo ūkes jau, bet 
grįžo į žydų namus daugiausia jau, užsiėmė irgi, arba žemę. Tai tie 
vokietukai, tai su tais vokietukais, būdavo, pešamės tenais irgi. 
 
Kl.: Jau priešas pasikeitė. 
 
Ats.: Jau priešas pasikeitė. 
 
Kl.: Na, o sakykit vat ponia Justina, o kai tos žudynės įvyko, prieš tas 
žudynes ar kunigai bažnyčioj kažką tai sakydavo? 
 
Ats.: Nu, aš nežinau. Tai girdėjau iš mamytės, girdėjau dar, kalbėjo 
lygtai, kad sako, negaliu atrast. Reikia, kad, mažu sesuo užsimins ar 
ne, kažkoks kunigas buvo Pėstininkas, ar kaip jo pavardė, neprisimenu, 
buktai kad jisai kažką vienu žodžiu ar pamokslą sakė ar ką tokį vienu 
žodžiu, smerkė labai. Tai paskui kažkokių jis nemalonumų lygtai turėjo 
dar, bet buvo kunigas vienas, toksai kunigas buvo. 
 
Kl.: Tai čia klebonas buvo jį išsikvietęs? 
 
Ats.: Čia jų ne vienas, čia buvo keli tie kunigai, čia buvo Pilviškėse 
jau. Klebonas ir dar čia jųjų, keletas net buvo jųjų. Sakau, tas vienas 
tai labai geras. Būdavo, apkalėdoja va pas mus, tai niekada neimdavo, 
jau pinigų neima kunigas. Tų vaikų daug, septyni pas mus, kaip sako, o 
biednai gyvenom. Tai jisai, būdavo, mamytė palieka dar pinigų, neimdavo 
nei, kaip sako, nei grašiaus. Sako, taip jūs čia, vaikams bus nupirkt 
duoną ar ką. Sakau, gal sesuo Regina, gal jinai atsimins apie tą kunigą 
tikrai, kad ėjo tokios kalbos, kad nemalonumų turėjo tada, kad jis 
per... kažką tai užprotestavo jisai. 
 
12:48 
 
Kl.: Mes dabar vat buvom, reiškia, žudynių vietoj, kur jūs matėt tas 
žudynes. Va ten apžiūrėjom, reiškia, viską. Dabar sakykit prašau, vat 
kokius jūs atsimenat, reiškia, dabar vat šituos žudikus. Reiškia, Štūrai 
buvo, reiškia, kai jūs ??? ? 
 
Ats.: Vainulevičius Juozas, kaimynas visai mūsų, visiškai va taip, kaip 
į tvorą va tenais, paskui šitas Kaminskas Juozas irgi, paskui 
Kalinauskas Valentinas, Adomavičius, vardą negaliu pasakyt, Juozas, 
atrodo, itgi čia kažkur sąrašą aš turėjau, paskui... Dabar čia mane 
pririšo, čia sąrašas yra pas mane, nu, nesvarbu, paskui pažiūrėsim. 
 
Kl.: Nu, va ką atsimenat, kas atminty stovi. 
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Ats.: Jo, Adomavičius, tas Kalinauskas, Vainulevičius, Kaminskas, va 
Štūrai visi trys, tie visai kaimynystėj. 
 
Kl.: Trys Štūrai buvo? 
 
Ats.: Trys Štūrai broliai, Jurgis, Liudas ir Antanas. 
 
Kl.: Kaip jums atrodo, kodėl jie visi. Ar jų buvo kiekvieno skirtingi 
motyvai, kodėl jie nuėjo į tas žudynes, kodėl jie dalyvavo tose 
žudynėse? 
 
Ats.: Mano supratimu, tai neprotaujantys žmonės buvo. Jiems gal ten, 
kaip sako, juos ir nugirdė iš vakaro, bet kad jie, anksčiau ten juos 
surinko, sako, jie dalyvavu jau tenais, ėjo jau, varinėjo juosius. Nu, 
tokį turėjo, tokį, kadangi jie iš tų žydų gyveno, kaip sako. Jie, tėvai 
tarnavo pas juosius, tai vėl kas tokio va, ir tie žydai buvo daug 
turtingesni, ant to turto, matyt, metėsi kas nors. 
 
Kl.: Tai, o tie žydai buvo juos nuskriaudę, kai jie tarnavo pas juos. 
 
Ats.: Ne, nebuvo tokių girdėt, kad žydai nuskriaustų, ne, ne. Sakau, 
labai padėdavo daug tiesiog. Kai va mūsų šeimai tai jie padėdavo tikrai, 
kadangi tėtė dirbo, sąžiningai dirbo viską. Sakau, prekes vežiojo iš 
Kauno jis, su arkliais veždavo prekes čia į jųjų parduotuvę, tai va. Ir 
daugiau tokių buvo žmonių. Grynai dėl to gal turto, tai gal jiems žadėjo 
vienu žodžiu, gal jie žinojo, kad čia, ne tik žinojo tikriausiai. Jeigu 
jie ten jau varė, jau šaudė ir tikrai, jeigu nebūtų sutikę dalyvauti. 
Tai jeigu matė, kad veda jau prie duobių, viską, tai būtų metę viską ir 
bėgę, jeigu būtų žinoję, kad juos panaudos. Tai tikriausiai jie žinojo, 
tai labai žemo intelekto žmonės, labai. Mokyklų dar nebaigę net, 
nesimokinę mokyklose net. Tai kas ten tokiam pasakyt... Jam pasakė ir 
viskas. Dar ką prižadėjo mažu kas, ką ten gali žinot, mažu jam ten 
žadėjo. 
 
15:39 
 
Kl.: Na, o tokių vat turtingų, turtingų šeimų, vaikų inteligentiškų vis 
tiek ten. 
 
Ats.: Nu, tai vat, tai tas Baltūsis buvo - tai jau čia jie ūkininkai 
buvo, tokie jau pasiturintys buvo, kaip sako, ir ten jau tėvai į 
kunigus, kaip čia, žinot, vaikus į kunigus. Tai vieną brolį ten į 
kunigus mokytis siuntė, tas ten nebaigė, pabėgo, paskui šitą, antrą va 
šitą, tą, Antanas vardas buvo. Baltūsio jau tą siuntė brolį, tas irgi 
tenais nebaigė kažkaip tai, va. Tokie pasiturintys, sakau, protingi, čia 
jisai mokinosi Pilviškio va čia gimnazija, už šitų vietų buvo, kur mano 
namas, tai šičia buvo mokykla, gimnazija Pilviškių. Tai jisai čia 
mokinosi, gerai labai mokėsi, viską, toks jau. Ir kariuomenėj Lietuvos 
tarnavo paskui jau, kaip kunigysčių neužbaigė jau, nu va, bet tas toks. 
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Kl.: Ką jisai darė prieš vokiečiams ateinant? 
 
Ats.: Prieš vokiečiams ateinant, tai jisai iki trisdešimt aštuntų ar tų 
lygiai kariuomenėj tarnavo, o paskui jisai šitą, kaip jie ten rašo, kad 
mokytojavo biskį kažkur tai. 
 
Kl.: Bet ne Pilviškėse? 
 
Ats.: Ne, nėra tokių. 
 
Kl.: ??? ??? 
 
Ats.: Ne, ne, Pilviškiuose jis čia nemokytojavo, kadangi jisai nebaigęs 
nieko, gal kur kaime. 
 
Kl.: Kada jis Pilviškiuose pasirodė? 
 
Ats.: Pilviškiuose tai jisai kai pasirodė, tai šitą aš tik tada, kai va 
mamytė. Ėjom kaip, mamytė sako, vaikeli, žiūrėk, sako, klierikas, sako, 
Pilviškių buvęs, ba jisai buvo, nu, praktika matyt. Kai atsiųsdavo juos 
į klierikus, gal įšventindavo ar kaip, kad jisai vaikus mokydavo. Tai va 
pas Lukoševičienę, tai jinai turi net nuotrauką, jisai prie komunijos 
ruošia vaikus vienu žodžiu. Sako, klierikas, sako, buvęs, sako, va 
Pilviškių, sako, Baltūsis, sako, važiuoja, jį daug kas žino. 
 
Kl.: Tai jūs jį pirmą kartą galima sakyti, kad pamatėt. 
 
Ats.: Aš pirmą kartą, kaip sakant, jį pamačiau, bet ten juodais tokiais 
rūbais, jie ten tamsiais rūbais apsirėdę abu civiliai ar kas. Vienas tai 
tik buvo vokiška uniforma apsivilkęs, vairavo mašiną tą, atvira mašina 
tokia, kariška matyt tenai. 
 
Kl.: Kuris galėjo iš tų kulkosvaidžių šaudyt? 
 
Ats.: Tai va, tai aš galvojau... 
 
Kl.: Šitie tamsūs galėjo? 
 
Ats.: Šitie tamsūs ne, čia galėjo... Šitas kariuomenėj tarnavęs, jau jis 
ten toks, kaip sako - galėtų Baltūsis šaudyt, pagal mane. Jau jeigu jis 
pasižymėjęs, jau jį vokiečiai paskui jį paėmė, nepaleido. Nepaleido jau 
jojo, ir jisai stojo į tuos esesininkus ir šitą, ir juos į Osvenciną 
išvežė jau. Nežinau, ar tą Osvenciną, Madaneke, atrodo, ten ta stovykla. 
Čia turi žydai suieškoję, radę paliktą visą tą, kur jisai tenais 
tarnavo. 
 
Kl.: Biografija, reiškia. 
 
Ats.: Jo, jo, ten, kadangi aš čia viską apie jį aprašiau, tai paskui jie 
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čia padėjo, padėjo suieškot. Tai tada jie čia nutilo ir nutilo, čia 
šitie visi. Kada jau matyt, jau valdžia pranešė, kad ne, kad to paminklo 
nestatyt. 
 
Kl.: Tai jūs iš pradžių žiūrėjot dar kol jūsų nenuvarė jau į tą namą, iš 
tos vietos kulkosvaidis matėsi? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Nu, kur jūs žiūrėjot, reiškia, iš tos vietos? 
 
Ats.: Tai mes ne, mes taip ir prastovėjom ten. Mūsų niekas nevarė, mes 
taip iš miškelio išlindę ir prastovėjom, kulkosvaidis matėsi. 
Kulkosvaidis va taip, tokios kojos kaip mūsų tas. 
 
Kl.: Iš kokio atstumo šaudė? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Iš kokio atstumo šaudė tas kulkosvaidis ??? ??? 
 
Ats.: Ai, kai jūs sakot, mes tai pravažiuojant dar matėm tą, o ta mašina 
pati, ta pati paskui tą koloną nusuko, kadangi mes jau ėjom, jau jie 
nusuko už tos pieninės jau į tą parašakį. Tai mes tada jau, kaip sako, 
už tilto ten, kur pravažiavom, užėjom. Mes pamatėm, kad tos kolonos jau 
mus, pamažiuku su mamyte ėjom į tą pusę, pas tą Lozuraitį, pas tą 
ūkininką, o jau jie tenais jau buvo šitą, jau sustoję prie to. Tos 
mašinos jau nesimatė, matyt, ji pravažiavo tolyn į tą vietą ten 
pasiruošt. O čia sustojo tie, dar juos rėdė vaikais, kaip sako. 
 
19:14 
 
Kl.: Ar tas kulkosvaidis šaudė iš mašinos ar ant žemės buvo? 
 
Ats.: Iš mašinos, iš mašinos šaudė. Jis kažkaip tai pakeltas aukštokai, 
buvo pakeltas taip tas. Nu, tai gal biškelį gal kiek norėjo, kadangi 
apšvietė paskui, lempom apšvietė tą visą, tą. Jau surikiuotus juosius ir 
ten apšvietė, o iš čia, čia tai nesimatė iš užpakalio, kaip sako, tas, 
tai jie ten. Bet tas garsas visas tik trat-ta-ta-ta, tik duodavo tokius, 
kaip sako, o retkarčiais šūviai buvo ir taip pavieniai tokie šūviai 
buvo. Tai gal ten katras norėjo ir nušovė, ginklus visi turėjo, 
pasismagint gal norėjo. Ir paskui jau greitai baigėsi, kai jau, sakau, 
sutemo, paskui jau greitai baigėsi, nes jau visai sutemus. Kai man ta 
Stelmokų Regina, kur tėvą josios norėjo jie paimti, tai jisai nesutiko 
eiti, tai jau jie grįžo, jau sakė, sutemę buvo, sakė, jau taip. Bet 
šitą, sako, ant vežimų kojas susikabinę, ant tų rūbų, ten pilna 
prikrauta tie vežimai, sako, sėdi jie tenais prisvaigę tokie pusiau. 
Sako, parodė, kad tu, sako, durnas, kad nevažiavai, su mumis nėjai, rodo 
į tuos čia visus daiktus, kiek čia mes to turto parsivežam jau 
prisikrovę. 
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Kl.: Ar matėsi tas kulkosvaidis iš tos vietos, kur jūs žiūrėjot į tą 
šaudymą, bent jau iš pradžių, kai jūs žiūrėjot? Tas kulkosvaidis kaip 
šaudė ar matėsi? 
 
Ats.: Nu, nelabai ten mums. Mašina ten stovėjo, kaip sako, taigi turbūt 
kad jo neišėmė, nes šaudė, iš tos mašinos šaudė. 
 
Kl.: Iš kokio atstumo maždaug? 
 
Ats.: Nu tai, atstumas tai buvo, nu, skaitykim ten taip jau grubiai 
paėmus tai penki šimtai metrų, gal truputį daugiau, va. 
 
Kl.: Tas kulkosvaidis iki šitų žmonių penki šimtai metrų? 
 
Ats.: Ai, ne, ne nuo žmonių, nuo mūsų kaip. 
 
Kl.: Nuo jūsų kaip. 
 
Ats.: Nuo jūsų kaip, gal daugiau biskį kaip penki šimtai metrų, kaip per 
pievas čia tiesiai. 
 
Kl.: O kulkosvaidis iš kokio atstumo į tuos žmones šaudė? 
 
Ats.: O kulkosvaidis tai į tuos žmones, nu, tai skaitykim kokia... nu, 
kokia trisdešimt, dvidešimt metrų gal, kokia trisdešimt metrų gal. Ten, 
kur maždaug rodžiau, tai tie medžiai tokie ten trys dabar išaugę, kažkur 
tai stovi apie tą vietą. Kadangi kaip tas kampas, pro tą kampą, kaip va 
matosi ten tie medžiai, kur sušaudyti, tie kapai, be to kampukai pušyno, 
kur mes galėjom matyt, va taip ir matėsi ta mašina. O paskui, kaip ėjom 
mes, jau visai kai temo, ilgas šviesas įjungę jie šaudė, tai matėsi 
visai, sakau, gerai jau tiesiog. Ir ten tik riksmas, prie tos duobės 
riksmas baisus, riksmas ir šaudymas tas. Ir "greičiau" rėkė, "greičiau, 
greičiau" tiktai, va tokios komandos. 
 
21:53 
 
Kl.: Jūs matėt, kaip žmones išrikiuodavo prie duobės, reiškia, kaip 
jie... 
 
Ats.: Jo, suvaro prie duobės. Prie duobės varė tai juos iš to eglišakio. 
Matyt, jau nuprausia, kaip sako, numaudo ir varo prie duobės ir ten 
traškina, ir vėl partijas, kaip sako. Ten gal ne po vieną, gal du statė 
į eilę ten tokią, o paskui prieš galą tai tenais jau, matyt, suvedė 
visus, kad ten. Sakau, kad ten matyt, kai ant rytojaus žiūrėjom, tai 
tokios, smėlis, įdubimai tokie buvo, subyrėjimas. Tai, reiškia, vis tiek 
žmogus tai judėjo, gal gyvi įkrito. Kas ten pataikys į vaiką, kur ant 
rankų motinos laiko tenais. Ten iš baimės kitas krito jau ne... 
 
Kl.: Ar juos statė ant duobės krašto, ar jie buvo į duobę įlipę? 
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Ats.: Ne, ant duobės krašto, ant duobės išrikiuoti krašto. 
 
Kl.: Ir visi nukrisdavo į duobę iš karto? 
 
Ats.: Į duobę, į duobę. 
 
Kl.: O į duobę šaudė po to, pribaiginėdavo? 
 
Ats.: Nu, šito negaliu pasakyti, negaliu pasakyti, nesimatė. Kad ten 
turbūt tie sukrito, ir sakau, ir nereikėjo nei pribaiginėti jųjų. Ten 
jųjų tokie protai buvo, kad tenais, kur tie šaudė, kad tenais ir 
nedaėjo, kad šitaip reikia daryt. 
 
Kl.: O sakykit prašau, vat po šitų žudynių ar jūs šituos žudikus 
susitikdavot miestely, matydavot? 
 
Ats.: Susitikdavom, taigi miestely ir ten prie namų visai šalia gyveno. 
Normaliai (?) jau šitas, jau tas Vainulevičius, tai jau jis labai 
išsigando, kai rusai užėjo. Tai, nes mūsų namč visą paėmė rusų 
kariuomenės ten stomatologijos, jie gi vienu žodžiu kabinetą - gydytojai 
apsistojo mūsų name, tai mus iškraustė pas tą Vainulevičių, pas tą, va 
kur žydus šaudė. Tai, būdavo, ateina, kai tik rusų kareiviai kas nors 
užeina, tai jisai visas tiktai prakaitu bėga, bėga pas jį tiesiog, jau 
jisai dreba visas, nervuojasi. Taip jau jis jautė, matyt kad čia gal, 
tai būdavo dar rusiškai bando ten kažką sakyt, ba jisai jau ten dirbo, 
kad dirbo kažką tai, nemoka rusiškai, tai "danoz", "da sklad", "da 
karaul", va tokius žodžius mėto visas išsigandęs. Ir, būdavo, tiktai 
išėjo iš kambario, va mato, kad ateina rusai kareiviai, tai jis tuojaus 
į tvartą, tuoj į tvartą bėga išsigandęs. Paskui greitai surinko, juos 
visus paėmė. 
 
24:05 
 
Kl.: O kaip jie gyveno vokiečių metais, kol vokiečiai dar buvo čia? 
 
Ats.: Tai jie taip ir gyveno. Jiems skudurų ten užteko ar neužteko. 
Sakau, jisai pagrinde tai paminklus paskui ardė, tuos kapus va Pilviškių 
žydų kapų paminklus. Ten turėjo, žinot, kadangi kad ten ne visi tiko 
tiems tekilams daryt, tai jisai veždavosi. Toks karutis, žinot, dviem 
rankenom, toks su vienu ratu, kaip sako, kad būdavo labai sunkiai 
parpuškuoja nuo tų kapų įsivertęs tą paminklą. Ir ten užrašai yra, 
viskas, žydiškai užrašyta būdavo, tenai jų kalbos nesuprasime, tai va. 
Tai paskui jisai juosius tenais darydavo, kaldavo, kaldavo ir 
padarydavo, tokio dydžio maždaug tekilai tokie būdavo, per vidurį skylę 
išmuša, padaro tą tekilą, kojas padaro. Tai paskui ūkininkai važiuoja ir 
važiuoja pas jį, būdavo, eilė užsisako tų tekilų, tai jis veždavo, 
veždavo. Jis labai daug uždirbdavo už tuos tekilus, ba čia dar ne 
kiekvienas gali padaryti, kaip sako. O paskui areštavo, jau juosius 
paėmė. 
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Kl.: Ar jums yra tekę girdėt, kad jie pasakotų apie tas žudynes. Kaip 
ten viskas buvo, ką jie darė? 
 
Ats.: Nu, tai jie su pasididžiavimu, sakau, kaip ėjo į tą, ėjo į šitą, 
mamytė klausia, kur čia einat, sako, Uršuliuke, dabar pasipuošę. Jinai 
tokią suknelę labai gražią užsidėjus, tokią žalią, tai sako vat, 
neturėdavo, bet jau labai prastai. Iš kur čia gausi, kaip sako, matyt, 
jau parnešęs buvo jisai jau tai. Sako, "einam į pakasynas", abudu 
susikabinę ir nuvarė jau į pakasynas. 
 
Kl.: Tai ta suknelė jau čia buvo iš to šaudymo? 
 
Ats.: Jau čia žydų buvo turbūt už tai, kad neturėjo ten. Kai kaimynystėj 
gyvenom, jis labai biednai, o jisai labai žiaurus buvo, kad jisai, 
žinokit, savo vaikų. Mergaitę net močiutė augino nuo mažens, jisai 
tiesiog mušdavo savo vaikus naujagimius, kad negalėjo tiesiog prie jojo. 
Jis antiek žiaurus būdavo, jei ją būdavo išsiveda, tai į bulves 
daugiausia, ten į vagą ar kur tai, tiek primuša, tiek primuša ją iš 
niekur nieko, kaip sako. 
 
Kl.: Tai sadistas buvo. 
 
Ats.: Sadistas buvo. Tai sakau, tokie ir dalyvavo, šitie sadistai. Tie 
Štūrukai irgi tokie sadistai buvo va, ir čia šitie visi ir ėjo. Žinojo 
ką pasikviest, matyt, jau ta Pilviškių valdžia tokius surinkdavo. 
 
Kl.: Jie pasakodavo kokias nors detales, kaip tas viskas vyko? 
 
Ats.: Nu, gal ne, gal tarp savęs mažu. Tarp savęs mažu ir šnekėjo ką. 
Reikia dar biskį čia vat senesnių žmonių dar pasiklausinėt, mažu kartais 
ir žino. 
 
Kl.: O ką Baltūsis darė per visą vokietmetį jau po tų žudynių? 
 
Ats.: Po to žudynių jis greitai čia iš Pilviškių dingo. Jisai žydų namą 
labai gerą užsiėmė su visu turtu. 
 
Kl.: Kurį? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kurioj vietoj? 
 
Ats.: Ten, kur žydų kapai maždaug, ten Vilniaus gatvė ėjo, tokia trumpa 
gatviukė labai, tai va tą žydų namą jisai užsiėmė, tai aš juos taip ir 
sudirbau. 
 
Kl.: Kieno namas? 
 

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

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



Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kieno ten buvo namas? 
 
Ats.: Negaliu pasakyt, gal atsimins, mažu sesuo Regina atsmins ar čia 
anų. Reikia paklaust, kieno, ar čia jųjų, ar brolis mano žinos. Čia tas 
Kazlovas, tai jisai žinotų, ba jisai priešais irgi užsiėmė, bet jisai 
nesakys, kadangi čia tas jau žentas va žydus, dalyvavo prie to šaudymo, 
tai dabar nori reabilituotis, ieško teisybės. Siundo liudininkus 
visokius, kad paliudytų, kad vokiečių metais jis niekur nedalyvavo. 
Taigi su uniforma vaikščiojo, jisai niekur nedalyvavo. 
 
27:15 
 
Kl.: Kaip jo pavardė, to Kazlovo žento? 
 
Ats.: Laurinaitis. 
 
Kl.: Laurinaitis, o vardas? 
 
Ats.: Vytautas. Tai va jie nori įrodyt, kaip sako, kad jisai buktai buvo 
be uniformos, kad vienu žodžiu niekur jis čia nedalyvavo. Taigi žmonės 
žino. Jisai iš karto, kaip rusai užėjo, jisai pasidavė į frontą, rusų 
kariuomenę. Į Berlyną ėmė ir parvažiavo į Pilviškes su medaliais 
apsikabinęs už Berlyno ėmimą, va. Ir paskui čia staigiai, va čia matyt 
tų liudininkų buvo, ir ta žydžiukė buvo, Liurytė, gyveno čia kur, nes 
sako, josios tėvus išvarė iš namų, ji sakė, dar varė į tą aikštę, tai 
josios tėvus išvarė. Tai paskundė, moment areštavo jį ir nuteisė, o jis 
dabar čia giriasi visiems, kad jisai partizanas buvo, Baltūsiui čia 
tuojau. Visokių prigalvoja, tiek metų praėjo. 
 
Kl.: Bendražygis buvo. 
 
Ats.: Bendražygis, jo. Sakau, buvo bendražygis, kadangi kartu tada 
dalyvavo. Tai va, tai tas Laurinaitukas toks buvo pasiturinčiai,gyveno 
jau jie tokie ir šitas Baltūsis, va tokie iš tų jau. Nu, tai tas ???, 
paskui tas Ambrasas va, viršaitis buvęs, tai jau šitie, šitie tokie jau 
vadovaujantys, pagal juos reikėjo... 
 
Kl.: Kaip jie užsiėmė tą namą, reiškia, tų žydų? 
 
Ats.: Tai žydų name gyveno, taigi su šeimyna, jisai ženotas buvo. Paskui 
va paradoksas, kaip sako, tai jisai tą, kai išėjo jau čia partizanaut, 
grįžęs paslapstėsi, tai paliko žmoną su dviem vaikais. O ta žmona, jisai 
vaizduodavo čia, kad jisai jau vienu žodžiu neženotas, nieko čia tarp tų 
partizanų, kad jau viengungis. Nesirūpino nei tais vaikais, nei ta 
žmona. O žmona tuoj pat, Barzduose ten toksai, nu, stribai, kaip tie 
buvo vadinami liaudies gynėjai, tai ta žmona ištekėjo už liaudies 
gynėjo. Ir jeigu žmona Baltūsio buvo tais laikais, kaip sako, čia jisai 
toks, taigi būt į Sibirą išvežę visus, nieko. Jinai su juo nebendravo ir 
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nieko ne, paliko jisai. 
 
Kl.: Ir gyveno tam pačiam name žmona? 
 
Ats.: Tai vat, prie vokiečių gyveno, tai tą užsiėmė. 
 
Kl.: O kai po to vokiečius išvijo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: O kai vokiečius išvijo? 
 
Ats.: Kai vokiečiai išėjo, visą miestelį išbombordavo, nieko neliko, 
visą sudegino vokiečiai. 
 
Kl.: Ir namas sudegė žydų? 
 
Ats.: Viskas sudegė, nieko neliko, viską išbombordavo. 
 
Kl.: Ir tas namas žydų? 
 
Ats.: Jo, jo. Tai sakau, va šitas priešais čia vienas likęs žydų namas, 
dar čia pakalnėj vienas medinis yra, o viskas, viskas buvo vokieąių 
išbomborduota, sudeginta. Visi kaip ėjo jie ant to turto, taip ir nieko 
ne, kaip sako, nepasiliko nieko. Tai va. 
 
Kl.: Kur Baltūsis gyveno prieš žudynes, ką jisai turėjo? 
 
Ats.: Jisai gyveno kaime čia, už Šešupės čia visai netoli, kokia 
pusantro kilometro važiuojant ant Vilkaviškio. Čia jisai gyveno su 
šeima. Sesuo dar yra jojo, sesuo dar jojo gyvena Kaune. Čia tėvai 
palaidoti, tai čia mato ją atvažiuojant kartais ant kapų tėvų. 
 
Kl.: Ir tėvai ta pačia pavarde, Baltūsiai? 
 
Ats.: Baltūsiai, jo, jo. Tai jie turėjo tiktai, į Sibirą vežė, tai vieną 
brolį išvežė tą, ba jisai buvo neprotingas, psichinis ligonis buvo. Tai 
jis išvažiuodamas, į tą Sibirą kai vežė, tai žinot, visi tai tą, tai tą 
pasiėmė, o jisai iš spintos šitų petukų, pakabų visą maišą susidėjo, 
kaip sako, ale tokis... Paskui ten Sibire mirė, niekas nežiūrėjo, vienas 
ten jisai sušalo kojas, nušalo, sakė, ir mirė, čia pasakojo. O kad čia 
buvo, kad išdavė čia jį, tai skaito, čia rašo jau laikraščiuose, kad čia 
tokia tarnaitė pas juos buvusi. Dar aš su ja kalbėjausi, ta tarnaitė pas 
mane buvo atėjuasi. Jinai taip sako, nieko panašaus, aš visai nieko, nei 
kalbos, sako, negali būt apie tą. Seniai galėjau išduot, jeigu aš būčiau 
išdavus, o čia va iš tokių sužinojau, iš tokių patikimų kai dirbo čia 
Pilviškiuos, tų darbuotojų, buvusių NKVD. Tai ta sesuo pati atėjo ir 
Baltūsio sesuo sako, nusibodo tie visi valkatavimai jojo, tie visi 
žudymai, čia taip masiškai pradėjo žudyti visus, kad vat knygų programą 
jojo skaitau, kad vienu žodžiu į kolūkį pasirašė - du pakart, ten galvas 
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nupjaut, ten tokia, tokia jų programa, kaip sako. Tai čia tokia kova, 
tai prieš ką tu, prieš savo žmones kovoji tiktai. 
 
31:29 
 
Kl.: Tai čia jums pasakojo tas vienas žydas, kuris išgyveno per karą? 
 
Ats.: Jo, jo. Tas žydas va, tai reikia kada nors man ten į tą Perlotę 
nuvažiuot ir mažu kas likę iš tų ūkininkų, sužinot, pas ką jisai ten 
gyveno. Iš senų dar vis tiek žmonių dar likę. Kad ten draugės sako, tu 
neik, neik, sako, dar kas nors atsitiks, sako, matai, kad čia taip 
neramu. Ne, einu, sako, mažu kas nors likę, sako, gyvų dar kas išlikę, 
tai pabėgo ir pabėgo. O paskui čia tas vokiečių laikais nesirodė ten, 
tie žmonės, slapstė jįjį. 
 
Kl.: Ar žinot vardą, pavardę to žydo? 
 
Ats.: Kuškė, Kuškė pavardė, o vardo negaliu dabar pasakyt. 
 
Kl.: Tai tie patys ??? 
 
Ats.: Dar vienas yra gyvas, kaip sako, kuris jį paleido kai varė, bet 
jis, jisai šitą irgi... Jis gynė, tai jisai nieko, čia užgynė. Jisai 
futbolą žaidė, čia toks buvo sportininkas biskį, bet jisai prie to 
varymo... 
 
Kl.: Kaip jo pavardė? 
 
Ats.: Kučinskas, bet taip... 
 
Kl.: O vardas? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: O vardas? 
 
Ats.: Kučinskas, Kučinskų Feliksas, atrodo, bet vat taip. Aš ir norėjau 
biskį su juo susirišt, taip bendraudavom, kaip sportavom, viską, bet 
kažkur tai vat. Brolis, tiktai apgynė mano brolis ir dar ten kažkas 
sako, užsispyrė, sako, niekur jis ten nedalyvavo, bet tiktai jis čia 
prie to varymo, kaip sako, tai va. Apiškėse (?) sako paleido, per 
plytinę tai varė juosius į tą aikštą. Tai sako, jau lįsk čia po tiltu, 
tai jisai paskui pasislėpęs pabuvo po tuo Šešupės tiltu ir paskui naktį 
jisai vat ieškojo, link Bagotosios kažkur tai metėsi. Nu, tai šitą, tai 
vat jisai, paskui jau karas, kaip nuėjo frontas, ir jisai į čia, ir čia 
jį kažkur tai tenais rado. Rado negyvą jau, nušautą rado ir Pilviškiuos 
laidojo. Tai va į tas kapines paskutinį žydelį palaidojo, į šitas 
kapines žydų. Tai čia kaip nuo stoties važiuoju, tai tą kampą atsimenu, 
kad atvežė jį į paklodę susukę, be jokio karsto ir taip kaip juos 
laidodavo. Mes, kaip sako, vaikai jau visur žiūrėdavom kai laidoja, tai 
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jie susuka į paklodę, pasodina į rytus, į rytą galvą, kaip sako, kad jau 
jeigu bus prisikėlimas, tai jau jisai sėdi, jau jisai pasiruošęs, kaip 
sako, pirmas bėgti į tą pasaulio atsikūrimą. Tai tokia tradicija žydų, 
tokia buvo. 
 
33:39 
 
Kl.: Tai čia žydai taip laidojo? 
 
Ats.: Žydai taip laidojo. 
 
Kl.: Tai čia buvo, ir daugiau liko žydų? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Ir daugiau liko žydų ??? 
 
Ats.: Ne, aš irgi taip laidodavau. Bet vat po karo tai tik tą paskutinį, 
kaip sako, kurį jau jie ten nušovė vat ir atvežė. Mes iš mokyklos vaikai 
bėgom žiūrėt, kaip jį ten į tą pasodina, duobę ar tenais vienu žodžiu, į 
tą paklodę susuktas buvo, į vežimą, balta paklodė, be karsto. 
 
Kl.: Tai kodėl jį laidojo ??? 
 
Ats.: Ne žydai, čia jau lietuviai, tie kaimiečiai atvežė. 
 
Kl.: Kaimiečiai atvežė ir patys palaidojo? 
 
Ats.: Kaimiečiai atvežė ir palaidojo, jo, pagal žydų papročius, va. Bet 
vat reiktų, reiktų, nu, kad šitie keliai visi dabar pasikeitę, visur 
krūmais užaugę, kad čia negali davažiuot niekur, su ta mašina į tuos. 
Reikės dar bendrai pažiūrėt, kas čia dar tų gyvų yra, vis tiek turėtų 
žinot. Bet čia tai tiktai šitie nužudė jįjį. Miškiniai nužudė, kadangi 
tas buvo vienas, tas ir Baltūsis. Nu, tas gal, kaip sako, jisai toks 
pusiau vadas, gal ten nesikišo, bet ten buvo tas Jurkšas, atrodo. 
Pavardė ar Jurkšas, jisai Jurkšas ar Juška, tai jisai buvo irgi prie tų 
žydų šaudymo, tai matyt, bijojo, kad gali atpažint ar ką, va taip. Bet 
kaip sakau, tuos Šilajonukus, tai man nukirto galvas miške, antiek 
jauniems, visai vaikams. Grybavo ten apie Bagotąją ir užmušė miške. 
 
Kl.: Kaip pavardė tų vaikų buvo? 
 
Ats.: Vadindavo Šilajonukais, kaip tikra tai reikės irgi Reginos, 
sesers, paklaust. Bet mes, tai žinot, kaip vaikai, ten vaikų, taio 
Šilojanukai, Šilojanukai, bet kaip ten tikra pavardė, tai tikrai negaliu 
pasakyt. 
 
Kl.: Bet taip kol kas ir neišaiškėjo, nei kas Šilojanukus sušaudė? 
 
Ats.: Ne, niekas neieškojo. Čia išvis tai kažkaip tai, nežinau, labai 
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daug tų žmonių čia išžudyta ir čia niekas neužsiiminėjo. Nei jokių 
kompensacijų, nei jokių nieko, nugi žudė ir žudė, kaip sako. 
 
35:30 
 
Kl.: O kaip su tuo Baltūsiu dabar buvo, sakykit. Paskui jau, reiškia, 
nu,jau po tos Lietuvos atkūrimo, devyniasdešimtais metais, kaip čia ta 
istorija visa prasidėjo? 
 
Ats.: Čia prasidėjo, pradėjo, tiktai paskaičiau laikrašty, čia sesuo 
atnešė, vis jinai spaudos kioske nueina, tai tenais jai duoda perskaityt 
tų laikraščių vienu žodžiu, čia apie tokius. Jinai sako, žiūrėk, sako, 
atneša man Baltūsį, nori tam žydšaudžiui... 
 
P E R T R A U K A 
 
Ats.: Pamatė parašiuką, paskui jau jį... 
 
Kl.: Reiškia, pas ją. 
 
Ats: Pas Uleckienę. 
 
Kl.: Reikia, nuo pradžių pakalbėkim apie tai. Reiškia, pas Ulickienę 
slapstėsi kas? 
 
Ats.: Trys, trys žydai, žydelkos slapstėsi, kadangi Fridmanas iš vakaro 
atbėgo pas ją, sako, "Uleckiene, sako, gali gal priimti, sako, paslėpt 
šitas moteris, nes, sako, sušaudė vyrus iš vakaro, sako, sušaudė vyrus". 
Tai reiškia jau žinojo, kad jau sušaudė juosius, jau Fridmanukas, nu, ir 
sako, gerai. Tai jisai atvedė paskui va jąsiasir pas ją slapstėsi. Tai 
sakau, du kartus darė kratą, tai tą antrą kartą jau kai darė kratą, tai 
jis sirgo šiltine, jie išsigando atėję ir... 
 
Kl.: Jų pavardės, kas ieškojo žydų? 
 
Ats.: Čia va yra mano pavardėse pas Uleckienę kur, aš kai buvau, tai 
parašytos, kas ten, Kaminskas, paskui Ramanauskas, Kaminskas ir dar 
kažkokie, tryse jie tenais atėję. 
 
Kl.: Ir viskas. Vokiečių nebuvo toj kratoj? 
 
Ats.: Ne, ne, nei vieno vokiečio, nei vieno vokiečio. Ir nerado vienu 
žodžiu, ir išsigando, kad kad ta šiltinė guli lovoj, serga šiltine ir 
jie išsigando ir toliau tos kratos nedarė jau ten pas juosius irgi, jau 
pabėgo. Paskui jau pajuto, kad čia gali būti blogai, tai organizavo jųjų 
iš savęs išvedimą jau. Tai ten dvi tas moteris į Šakių rajoną kažkur tai 
išvežė į kaimą, o tą Liurytę Gitą tai, buvo penkiolika ar šešiolika metų 
maždaug, tai ją išsivedė čia į Parūsių kaimą, tokie Varauskai gyveno. 
Tai pas tuos Voverauskus irgi ten išbuvo apie du ar tris metus, jau irgi 
paskui, žinot, vis tiek skiriasi, kaip sako, mato, kad jau pastebi, kad 
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jau čia žydžiukė. Tai irgi jie paskui sumetimais, tokie saugumo, tai ją 
jie į Karklinių kaimą, čia link Marijampolės, tenai pas gimines, pas 
Basikius tokius atidavė. Tai tie Basikiai paskui ją pakrikštino, jai 
Danutės vardą davė vienu žodžiu ir jaiplaukus nudažydavo jau šviesiai 
visą laiką, kad... Tai iki galo paskui jinai išbuvo po karo. Baigėsi, 
kaip sako, pagromasčia jau praėjo, viską, jinai į Pilviškius čia sugrįžo 
ir dirbo jinai parduotuvėj Pilviškiuose. 
 
Kl.: Tai šitos trys išsigelbėjo. Tas Kuškis išsigelbėjo. 
 
Ats.: Jo, tas Kuškis išsigelbėjo. 
 
Kl.: Tai čia išeina, kad keturi išsigelbėjo. Daugiau niekas? 
 
Ats.: Daugiau išsigelbėjo biskį. 
 
Kl.: O kaip kiti išsigelbėjo? 
 
Ats.: Nu, negaliu... Tai matyt kur nors buvo išvažiavę ar kur. 
 
Kl.: O buvo tokių pagautų žydų, reiškia, kurie slapstėsi, bet juos 
pagavo, kaip va ten Pilviškiuose, kai ieškodavo? 
 
Ats.: Nu, tai šitą, tai va tas merginas dvi, kur paleido, pagavo, ir tai 
va prašė, kad va šitą Baltūsį, kaip pradėjo. Nu ką, nežinau kokios, kaip 
sako, melus tokius sukurt, kad išvis, kad išgelbėjo šeima Baltūsio 
žydaitę, šitą Liurytę Gitą, nepasakė ten jie pavardės, tai tik. Nežinojo 
tikriausiai, jisai vaidindavo, tėvas Lipkė buvo josios. Tai visi, 
parduotuvę turėjo čia, tai visi, būdavo, pilviškiečiai tai pas Lipkę, 
pas Lipkę, ten pavardės niekas nesakydavo. Tai jie parašė Lipkutę 
išgelbėjo Baltūsio šeima, o kad vienu žodžiu perkrikštino ją, kad 
kasdien eidavo į bažnyčią, Pilviškiuose melsdavosi, nu, tokias sukūrė. 
Jau kaip perskaičiau tai tiek sujudino mane, tai aš jau paskui sėdau į 
mašiną, per visus liudininkus, žinojau, kas gelbėjo ir susiskambinau, 
tai viską už tai paskui va čia surinkau, aprašiau, tai kaip dėjau 
straipsnį. Tai jau paskui ant menčių parguldžiau ir užsibaigė jųjų visi 
melai, užsibaigė. Sakau, neieško liudininkų, neina pas gyvus žmones, 
kurie dar yra gyvi. Nu, aš parašiau, sakau, "atvažiuokit, daug 
pilviškiečių žino apie tą Baltūsį, apie visus, apie tą žydų šaudymą 
viską, ir dabar vat atvažiavę, nežinau kokiu čia tikslu, kad va į 
miliciją šaukė Pilviškių čia jau, į policiją dabar vadinamą. Aišku, tai 
šaukė apklausinėt, ką žino apie tuos žydus kas. Tai va ta Lukoševičienė 
buvo nuėjus, paskui sesuo, sesuo tai Vilkaviškin važiavo, tai ne, ne, 
čia mums nieko nereikia, nepasakokit čia mums nieko, čia mums nereikia, 
Nežinia, kokiu tikslu, ką jie čia nori, kaip sako, vėl kažkokį tai 
apgint, matyt. 
 
4:30 
 
Kl.: Formaliai kad, reiškia, apklausti. 
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Ats.: Jo, jo. 
 
Kl.: Nieko nežinot, nieko nematėt, nieko neatsimenat. 
 
Ats.: Nieko nežinau, taip, taip, nieko neatsimenu, nieko lygtai nebuvo, 
žymių nebuvo. O mes čia penkiolika dabar pasirašėm tų, kaip sako, 
liudininkų penkiolika ir ne, viskas čia, niekas nepakeis, čia 
Marijampolės to jau, kaip tas, vadinami jie, dabar tie apskričių 
viršininkai. Nutarimų niekas nepakeis, Vilkaviškio nutarimų niekas čia 
nepakeis ir čia mes galim ieškot, neieškot, ant durniaus, kaip sako, 
pavertė mus už durnelius tokius. Galvoju, ne ant tokios papuolėt, ir 
paskui va kaip pradėjo, aš tiesiai matau, kad jau čia teisybės nesurasi, 
aš tuoj į šitą, parašiau Zingeriui į Seimą vieną laišką, kitą laišką 
Vagnoriui ir nesiunčiau paštu, kadangi irgi daug yra tokių. Adresą 
matys, kad įdomu bus pasiskaityt, kaip sako. Tai čia Greimas, toks 
deputatas buvęs, jisai antro šaukimo, man atrodo, Vilkavišky. Tai paskui 
su juo susiskambinau, sakau, tu ten gali mažu prieit, nuvešk. Tai paskui 
jisai nuvažiavo ir įteikė tiesiai į rankas. Zingeriui įteikė ir įteikė 
Vagnoriui du egzempliorius vienu žodžiu paruoštus su parašais, su 
viskuo. Jau paskui vakare, vakare per Europos radiją jau duoda 
esesininkui Pilviškiuose paminklą statyt. 
 
Kl.: O tai buvo toksai projektas statyt paminklą? 
 
Ats.: Viskas, jau projektas buvo. Taip ir jie sako, projektas padarytas, 
viskas, jau pinigai investuoti, jau viskas, jau niekur dėtis, jau 
statysim, jau vieta parinkta, viskas. Tai dabar toj vietoj pastatė, prie 
sesers mano kaip tik to galinio namo, tenais ta vieta, jų sodelio dar į 
kampą įlenda, tai sako, toj vietoj statyt. Jau sesuo jau kaip pasiuto, 
sako, jau šito tai nedaleisiu, sako, versim šitą statomą paminklą. 
 
Kl: Tai kuri čia sesuo? 
 
Ats.: Regina, Regina, Emilija tai tokia taiki jinai. Tai šitą, tai 
paskui jau jie neturėjo ką daryt, tai jie pastatė herbą Pilviškių, stovi 
dabar toks medinis. Matėt, kur įvažiuojant ant tos vietos, kur Baltūsio 
trobesiai. O dabar neseniai tai pastatė, vasarą ar tai kažkada, pastatė 
ant bažnyčios, ant šventoriaus kryžių pastatė. Ir ten nebuvau nuėjus 
pažiūrėt, kaip sako, reiks nueit kada nors, tai užrašyta Tauro apygardos 
partizanams. Jie nedrįso Baltūsio jau niekur kišti, jau jie mato, kad 
pralaimėjo, jau galutinai, kaip sako, taigi viską išsiaiškino. 
 
6:47 
 
Kl.: Tai dabar Baltūsio vardo niekur nėra taip iškalto? 
 
Ats.: Ne, ne, nėra, tiktai yra va, yra kur, kur jisai buvo ten 
sušaudyta. Nu, pats nusišovė ten, kai kurie juos išdavė ir tą apsupo, tą 
namą, tą visą. Tiesa, jie ant tako ten buvo ir pats nusišovė ir uždegė 
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tą, kad ten dokumentai sudegtų, viskas jau, kaip sako, sudegė toli. Tai 
ten toj vietoj, toj sodyboj, Baltrušaičio tokia sodyba, skaitosi, nu, 
pusbroliai jie tenais su tais Baltrušaičiais. Tai tenais pastatė tokį 
šiknamį ir pamūrino tokį paminklą ir užrašyta, kad žuvo čia Tauro 
apygardos. Čia Baltūsis matė, Brazys kažkoks ne Brazys, Balsys, atrodo, 
ten buvęs šitų Barzdų valsčiaus, buvęs kalėjimo prižiūrėtojas tais 
laikais prie vokiečių. Va tokie susirinkę, kaip sako. O šitie neturėjo 
ką daugiau parodyti, ir juosius... 
 
Kl.: Tai kalėjimo prižiūrėtojas irgi prie tų žydų, ir ??? 
 
Ats.: Nu, tai taip. Tai juk žydus vežė, kaip sako, ten tuos žydus ir 
viskas, ir šituos gaudė visokius ten, prižiūrėjo, tai vat. Daugiau nieko 
ne... 
 
Kl.: Kiek buvo skirta lėšų, nežinot, tam paminklui Baltūsio? 
 
Ats.: Va čia buvo daug tų lėšų. Aš galėčiau sužinot taip, kaip sako. Ten 
tas Greinas dirba, dabar yra mero pavaduotojas Vilkaviškio. 
 
Kl.: Kaip turėjo atrodyt paminklas? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kaip turėjo atrodyt tas paminklas? 
 
Ats.: Oi, didelis tas paminklas jau taip jau. Dar net jie, nu, reiks 
pasižiūrėt, gal, man atrodo, laikraščius aš čia turiu, bet kad ne. 
 
Kl.: Su galvom ar be? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Su galvom? 
 
Ats.: Su galvom visur. 
 
Kl.: Su galvom turėjo būti. 
 
Ats.: Jo, jo, bet labai daug. Aš čia skaitau, žinokit, čia tas visas 
vajus čia yra pinigų plovimas per tuos paminklus. Šitiek stato tų 
paminklų, aš čia viena guliu ir galvoju, nu, kokio, kam naudingi tie 
paminklai statyt, kam. Kadangi taip visi gina tiesiog, piestu stoja visi 
tie viršininkai. Tai ten Vilkavišky dabar, pas Kudirką gal ir nebuvęs 
ten visai. Taigi Naumiesty Vinco Kudirkos ten ir paminklas yra, ir 
viskas, kaip sako, ir muziejus, o šičia visai prie Pilviškių tai jo 
tėviškė netoli, tai nors čia reikėjo. Ta klėtelė dar yra jojo, čia ta 
ūkė, kaip sako, ne, meras Mačys Vilkaviškio pasistatė paminklą prie pat 
lango, kaip sako, prie tos merijos tenais. Nu, kam jam. 
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Kl.: Kombinacija. Čia pinigai. Jie tūkstančius skiria, paskui ??? 
 
Ats.: Nu jo, čia dabar nėra apskaitos, anksčiau tai eidavo, grynais 
pinigais negaudavo. Dabar projektą padarė, va tam atskaičiavo tiek tai 
tūkstančių, o kaip tai, per pusę mažu pasidalino. O kas ten žino, kas 
ten žino, kiek ton žemėn įkasė ir kiek čia į viršų iškilo jau čia. Čia 
pinigų plovimas eina per tuos kryžius ir paminklus. 
 
9:19 
 
Kl.: Ar čia buvo tas Baltūsio projektas, čia ėjo iš Vilniaus ar čia buvo 
vietos valdžios nustatyta. 
 
Ats.: Čia buvo... Čia gi tas, žinot, genocido centras viską organizavo, 
bet čia viskas Marijampolės apskrities buvo. Taip ten parašyta, aš 
laikraščiuose, turiu vienu žodžiu, kad jau viskas, per vėlu, jau 
projektai yra, viskas yra jau. 
 
Kl.: Tai reiškia per vėlu. 
 
Ats.: Tai reiškia per vėlu. Tai, žinot, sportininko charakteris, taigi 
galvą guldau. 
 
Kl.: Jūs matėt tą projektą? 
 
Ats. Ką? 
 
Kl.: Matėt tą projektą? 
 
Ats.: Ne, nemačiau to projekto. Va, Greimo paprašysiu, ba jisai dabar 
tenais, nes jisai sakė, va kaip eisim jeigu ten, nu, kadangi tas 
nutarimas dar galioja, jojo niekas nepanaikino, nutarimo, kad Baltūsiui 
pastatyt paminklą. 
 
Kl.: Nepanaikino? 
 
Ats.: Nepanaikino. Tai aš su Greimu kalbėjau, tai sako, kai mes dabar, 
sako, ateisim, iškelsiu klausimą, kad reikia panaikinti tą visai, tą 
nutarimą. Tai paskui praeis kiek laiko, vėl sakys, aha, statom, va tokį 
daiktą pastatom. 
 
Kl.: Nutarimas galioja. 
 
Ats.: Galioja, jo, jo, tik nebuvo lėšų ar ką tenais. 
 
Kl.: Ką ten nugalėsi. 
 
Ats.: Nu, arba jisai sakė... 
 
Kl.: Dar apie Baltūsį papasakokit. Reiškia, po tų žudynių jūs matydavot 
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jį čia Pilviškiuose? Ką jis čia darydavo? 
 
Ats.: Čia jis labai greitai, labai. Aš, kaip sako, aš jau jo va taip, aš 
tik tuomet ten tik mačiau, kai važiavo va, o paskui tai čia, žinot, ką 
jis jau. Kaip sako, jisai buvo prie tos valdžios tenai daugiau ir buvo 
policijos, kaip ten, viršininku buvo. Taip sako, kad buvo policijos 
viršininku. 
 
Kl.: Tai kada čia buvo? 
 
Ats.: Nu, kaip tuos žydus sušaudė, jis paskui čia ir dingo. O čia jie 
rašo, kad jis išėjo mokytojaut. O kaip jis išvažiavo į tą, į Lenkiją, 
tenais darbuotis, tai jie va šitą viską dengia. Kada jie atidarė jau 
šitą viską jojo, atskleidė tą biografiją, išaiškino, ir jie neturėjo kur 
dėtis, kaip sako. Tai melas, melas, grynas visą laiką ėjo melas, kad jį 
kaip nors apgint, kad turėti didvyrį. 
 
Kl.: Ar jisai pasipelnė iš tų žydų žudynių, Baltūsis? 
 
Ats.: Nu, čia viena, dabar jinai Ariogaloj dar gyvena, pažįstu aš ją, 
žadėjo pas mane atvažiuoti, tai Golubovskaitė tokia. Tai jinai čia 
Opšrūtuose gyveno, tą Opšrūtų kaimą čia kaip jisai žudė, Baltūsis čia 
teisdešimt kažkas trys ar keturi buvo žmonės išžudyti, vaikai maži, 
viskas tiesiog. Žiauru čia buvo, viskas sudeginta. 
 
Kl.: Kelintais čia metais buvo? 
 
Ats.: Čia buvo keturiasdešimt septintais metais kovo mėnesį, atrodo. 
 
Kl.: Ir čia jau yra tikrai nustatyta, kad čia Baltūsio darbas? 
 
Ats.: Baltūsio. Jie didžiuojasi. Čia va, jeigu jums nesunku, ar paskui 
pasižiūrėsit. 
 
Kl.: Paskui. 
 
Ats.: Genocido centras atrašęs man, atsakymą davęs, koks jis didvyris, 
kad jisai išžudė, kad čia rusai buvo. Jokie čia rusai nebuvo. Vokiečiai 
kai užėmė Lenkiją trisdešimt devintais metais, tai ten vedė demarkaciją, 
liniją tą pagal Seinuose ten, Seinuose šitie visi, o čia tai trys šimtai 
metų, net neatsimena nuo kada jie ten gyveno, tie ruseliai tokie 
starovierai vadinami. Juos persekiojo ten Rusija, ba jau jie 
starovierai, tas stačiatikių tikėjimas kažkaip pjovėsi tarp savęs. Tai 
juos visiškai iš Rusijos iškėlė, tai jie čia atsibastė į tuos Seinus. 
Čia ir lietuvių buvo atvežtų, čia va Moliai tokie, dar va dabar gyvena, 
yra paskui. 
 
Kl.: Seinai taii yra lietuviškas kraštas, buvo. 
 
Ats.: Lietuviškas kraštas buvo, ten jie visi gyveno. Ten jų diedukas, tų 
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Golubovskių, tai šitą, į Ameriką tais laikais išvažiavę buvo, uždirbo 
pinigų, pastatė bažnyčią, kad ten. Nu, kad čia seni laikai, kaip sako. 
 
12:40 
 
Kl.: Čia buvo jų kaimas Apšutai. 
 
Ats.: O čia jų kaimas, Opšrūtuos išvežė. Kada vokiečiai išvažiavo, juos 
neišvežė, jie patys išvažiavo. Keturiasdešimtais metais išvažiavo į 
Vokietiją, kada repatrijavo. Čia labai daug iš Suvalkijos liko tų ūkių, 
o šituose Opšrūtuose ypatingai buvo grynai ten tų vokiečių, kaip sako. 
Tai atvežė, pagal susitarimą vokiečiai atidavė, kadangi ten jų griovė 
tas ūkes, žemės paėmė ir juosius va šičia sukėlė visus. 
 
Kl.: ??? 
 
Ats.: Į Lietuvą. Atvažiavo du traukiniai, jo, atvažiavo du traukiniai, 
kaip sako, Pilviškiuos. Vienas kažkur tai keturiasdešimtais gruodžio 
mėnesį, o antras traukinys sausio mėnesį, ten apie du ešalonai Pilviškių 
stoty čia. O paskui su arkliais, su gyvuliais, su viskuo čia juosius 
atvežė vienu žodžiu, apgyvendino, nu va. Ir skaito, ir jiems šitas žemes 
atidavė, ir dabar vat, jeigu šituo laiku pripažinta, atsiėmė jie žemes, 
šitie Golubovskiai, visi kiti. Jiems atiduota, kadangi juridiškai 
įteisinta. Jiems atidavė už tas žemes šitas žemes. Tai kokie jie čia? O 
čia rašo laikraščiuose ir filme va tam suko ten. Ten, sakau, jau gėdos 
neturi, ten komentuoja, ten nežinau aš josios pavardės, kokia ji tenai, 
istorikė vaizduoja kažką tai. 
 
13:45 
 
Kl.: Kuodytė? 
 
Ats.: Ne Kuodytė, gal kita kažkokia, jau Kuodytę būčiau atsiminus. 
 
Kl.: ??? ??? ??? 
 
Ats.: Va Kuodytės tai turiu su parašu tą, tą aprašymą visą, atsakymą 
duotą. Tai tenai tas filmas sukurta karas po karo, tai va čia apie tuos. 
 
Kl.: Kova už laisvą Lietuvą... 
 
Ats.: Jo. Čia jau didvyriškumas baisus. Šitas Apšutų kaimas, žmonės ir 
su vaikais šaudyti, ir seneliai šaudyti. 
 
Kl.: Tai čia Baltūsio, reiškia. 
 
Ats.: Čia Baltūsio. Aš turiu sąrašus visus tų žmonių ir gimimo metus, ir 
viską, ten nieko ne... Ten vienas iš jų tiktai dirbo Pilviškiuos, čia 
NKVD iš to viso kaimo, iš tų ruselių, o ten jų daug labai gyveno. 
 

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. 



14:14 
 
Kl.: Jo. Tai čia mes kalbėjom. Dabar vat aš klausiu, reiškia. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Ar Baltūsis turėjo naudotis tų žydų žudynių, reiškia, ??? 
 
Ats.: Tai va, tai kam, teisingai. Tai va, man ta Golubovskaitė, jinai 
tarnavo... Toks buvo Špėderis vokietis, tas Špėderis dalyvavo prie žydų 
šaudymo. Ji man taip sakė, kadangi mes tai čia dar irgi nežinojom, ką 
čia... 
 
Kl.: Pilviškiuose. 
 
Ats.: Jo, jo, kadangi Apšutai čia apie kokią, nu, gal šeši kilometrai, 
septyni tie Opšrūtai. Tai tas Špėderis, jisai buvo vienu žodiu, nu, 
gyveno. Matyt, jie neišvažiavo kai repatrijavo tuo metu, tai jisai su 
tuo Baltūsiu buvo draugai ir parvažiavo po žydų šaudymo Baltūsis ir tas 
Špėderis su brička, prisikrovęs turto pilną, pilną tą vienu žodžiu, nu 
vežimą tokį, brička kai vadindavo tokias va. Tai parvažiavo, sako, o aš 
padėdavau tai jau Špėderienei, senukei, apsitvarkyt tenais, sako, ir 
plaudavau, sako, dar ten nešiojau į stalą, juos vaišinau vienu žodžiu, 
viską, va tai tą, tai šita, šita Golubovskių ta Liuba. Jinai gyveno 
Jonavoj, tai jinai man šitą viską pasakojo, tai Baltūsį jau taip gerai 
pažinojo. 
 
15:18 
 
Kl.: Liuba ką ten matė pas Baltūsį? 
 
Ats.: Ji, skudurų, kaip sako, rūbai, rūbai visokie. 
 
Kl.: O turėjo tie žudikai aukso. Matydavot visokio ten aukso? 
 
Ats.: Tai vat, apie auksą ji irgi man pasakojo, turiu kažkur susirašius. 
Tai paskui žydai irgi buvo du pabėgę, atvežė iš Pilviškių, kaip jūs 
dabar pasakėte tai prisiminiau. Atvežė pas juos, pas kaimyną, pavardė 
kažkur tai yra, dabar kaip čia nieko nenaudoju, kaip sako. Tai šitą, 
atvežė paslėpt ir davė aukso daug už tą, kad laikys paslėpęs. Tai tas 
paskui laikė, laikė, biskį palaikė, nuėjo ir pranešė vokiečiams apie 
juosius. 
 
Kl.: Jo pavardė yra, to žmogaus? 
 
Ats.: Pas mane čia bus kažkur, yra užrašyta. 
 
Kl.: Tai tas žmogus pranešė kam, vokiečiams? 
 
Ats.: Vokiečiams pranešė ir juosius paskui ir areštavo, ir sušaudė. 
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Kl.: Tai čia jau vokiečiai. 
 
Ats.: Tai jį paskui, jisai, paskui jį į Sibirą išvežė, jis atsėdėjo šitą 
dalyką, ir buvo teismas prie rusų jau paskui. Matot, tokie gryni faktai, 
kaip sako. Tai tas Baltūsis su tuo Špėderiu buvo draugai, su tuo, ir dar 
jisai parvažiavo, už tai jinai pažinojo jį. Jisai, kaip tam kaime 
dalyvavo, ten žudant kaimą visą. 
 
Kl.: Tai jisai dingo, reiškia. O iš kur yra žinoma, kad jisai dingo į 
Lenkiją? Kaip čia tas iškilo dalykas? Baltūsis,kad jisai po žydų žudynių 
Pilviškiuose, kad jisai išvažiavo į Lenkiją? 
 
Ats.: Nu, tai čia taip jau visi šnekėjo tais laikais, matė parvažiuojant 
atostogų, ar ką. Atostogų, teisingai, buvo grįžęs. 
 
Kl.: Jūs jį matydavot? 
 
Ats.: Ne, ne. Aš sakau, aš jojo jau taip, jau paskui aš jojo nei dėmesio 
nekreipiau. Vaikai, kaip sako, mums net ne... Mamytė man ką pasakė, kad 
va čia, sako, Baltūsis, sako, vaikeli, sako, kad čia kunigas klierikas 
buvęs, sako, va Baltūsis, sako, važiuoja su ta, toj mašinoj sėdi. 
 
Kl.: Tai jūs po tų žudynių jau jo nematėt? 
 
Ats.: Aš ne, ne, aš jau. Jisai su uniforma ar ką, tai žinot, čia jų 
vaikščiojo, bet aš kaip vaikas, tai ne, negaliu pasakyt ten katras jisai 
buvo, toks ir toks, tai va. O čia tai matėm, matė jį, kaip ten atostogų 
grįžęs buvo iš tos Lenkijos. Taigi visi čia žinojo, visi čia žino, kur 
kas buvo, ir jie pasididžiuodavo turbūt. 
 
Kl.: Kur jisai Lenkijoj buvo? 
 
Ats.: Maidaneke kur, lygtai stovykla. Kad paskui pranešė čia jie va, 
kažkur tai rašė, kad Maidaneko stovykloj viršininko pavaduotojas. Jie 
patys jau knygose prisipažįsta, kaip didvyriai, ??? ??? tenais dalyvavo. 
Viršininko pavaduotojas - kad jis pats nešaudė, ten nedalyvavo prie 
šaudymo. 
 
17:38 
 
Kl.: Na, o paskui po karo, reiškia, kada jau jisai čia pasirodo. Žinojo 
žmonės, kad čia vat Baltūsis. 
 
Ats.: Ne, dar nežinojo nieko. Nežinojo, kad čia jis pradėjo žudynes tas 
visas, paskui jau buvo atpažintas, kaip sako. 
 
Kl.: Jau po to, kai jį nušovė. 
 
Ats.: Jo, jo. Ne, ne, dar prieš jau žinojo, kad čia jisai siautėjo, kad 
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daug čia va kaip tą Opšrūtų kaimą žudė, ten jisai buvo, paskui čia tokie 
nužudė irgi iš Opšrūtų kaimo. Atėjo naktį išsivaryt, Baltūsis buvo ir 
dar tenais du, ten ne tiktai Baltūsis, ten tie patys kaimiečiai, 
ūkininkai eidavo, dalyvaudavo persirengę naktim, tuos tenai žudydavo. 
Tai išvedė tėvą į Paežerių va čia, kur Kudirkos Vinco tėviškė, į tą 
ežerą, tai paskui už kokių trijų mėnesių tiktai lavoną išplovė, rado. 
Tai ten akmuo buvo jam pririštas prie... 
 
Kl.: Kieno tėvas? 
 
Ats.: Nu, pavardė užkrito man. 
 
Kl.: ??? ??? ??? 
 
Ats.: Yra, yra ta pavardė, turiu viską, kaip sako. Tai šitą, tai žvejojo 
kažkas tai ir rado, žiūri, kad lavonas iškilęs. Nu, tai kada jį paėmė iš 
tenais, ištraukė jau, tai nagai rankų nulupti, kojų nulupti, padai 
deginti, odos. Nu, kankintas, grynai kankintas, kankintas ir įmestas, 
va. Tai čia grynai jojo metodai tokie čia, tie kaimo bernai tokie net 
nesugalvos. Paskui dar toks jau draugavo dar su tokiu Braziu iš tų 
Lapšų, tų pačių, sako, nu ir žiaurus buvo va tuise vadinamuose 
partizanuose. Irgi jie labai va tokie, čiut ne didvyriai, va šitokių kur 
daugiausia pasižymėję šitose žudynėse. Čia sakau, Pilviškiuose apie mus 
tai tų partizanų tikrai kad nebuvo, čia buvo tokie, tokie nusikaltėliai 
žudikai. 
 
19:14 
 
Kl.: O Brazys prie žydų žudymo čia buvo Pilviškiuose? 
 
Ats.: Ne, ne, nebuvo. Tai jis toksai, kaip sako, pusbernis dar buvo, kai 
jisai va čia iššaudęs - nuotrauką turiu. Iššaudęs - čia dar mano sesers 
tenais marčios tėvukas tik vienas likęs gyvas. Ir jos dvi seseris, 
brolį, tos seserys vienai vienuolika metų, kitai trylika metų ir šitą, 
ir tėvus abudu ir sušaudė, į galvas tiesiog sušaudė atėję. Tai tas 
Brazys ir dar čia iš Pilviškių mokyklos buvo tokia gauja, vadinosi 
natangų būrys, pirmas natangų būrys, pasivadinimas buvo jųjų toksai. Tai 
va, o tas Brazys vadovavo jiems, ir ten, už ką sušaudė ten juosius. Vyko 
šokiai ankstyvi mokyklos, mokyklų, Naujų Metų sutikimas. Ir tas Kudirka 
toksai išėjo, sako, į lauką pasižiūrėt kaip saliūtuos prieš dvyliktą ir 
staiga, sako, komanda, pirmas būrys, sušuko. Aš ką sprendžiu iš to, 
kadangi knygose dabar kai rašo, kad pirmas būrys natangų, tai reiškia 
jųjų ten buvo darbas tada. Tai metė tris granatas per langą į tą šokių 
salę. Ten mokytojai buvo, vaikai, taigi žinot, Naujų Metų sutikimas, tai 
jiems nesvarbu buvo ką užmušt. Nu, ir tos granatos nei viena ten 
nesprogo, tai vienas kažkoks jaunuolis pasigriebė tą granatą iš tos 
salės, atidarė duris ir sviedė į tą kiemą ir užmušė iš tų vieną 
partizanų. 
 
Kl.: Ir kieme sprogo granata. 
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Ats.: Sprogo, jo. Ten prie tvoros, prie krūmelių, kaip sako, tai jis 
leido ir užmušė vieną tą Jakštą tokį, yra pavardė jojo, jis ten iš 
Zanavykų kaimo. Tai jie paskui greitai va paėmė arklį to, to Kudirkos, 
pasikinkė ir su tuo lavonu nu... Jau jie ten nieko daugiau nekovojo, 
nieko neveikė ir išvažiavo, kaip sako, jau. O paskui NKVD greitai atrado 
ten pėdas per sniegą, viskas, nuvažiuota ant tako ir nuvežė, kaip sako, 
ten juos rado. 
 
21:06 
 
Kl.: Iš notangų buvo kas nors prie žudymo žydų? 
 
Ats.: Kaip? Ne, ne, čia jauni buvo. Ne, ne, čia buvo jauni, jauni. 
Mokyklos mūsų moksleiviai čia buvo daugiausia. Pacanai tokie buvo po 
šešiolika, septyniolika ir aštuoniolika metų. Kadangi čia po karo 
pradėjo visi mokintis, kaip sako, tai tokie ir bernai kaip reikalas ėjo 
į tą mokyklą jau, už dyką kai mokslas buvo jau. Tai paskui tai tas 
Astrauskas, tas jau kur tą jau šeimą išžudė, tai į kalvę ten nuėjęs 
kažkur tai, su vyrais šnekėjo, sako, nu va, sako, turbūt paskutinį 
banditą, sako, užmušė, sako, galėsit dabar šokti kiek norit, dar 
pasijuokė jaunimas. Atėjo už kelių dienų, ištraškino visą šeimą ir 
paliko raščiuką, dar ne paskutinis banditas užmuštas. Tokia, sako, labai 
jau prasta rašysena, nu, ten ištyrė jau to Brazio tą rašyseną, to Brazio 
būrys šitas vadovavo. 
 
Kl.: Už vieną žodį, reiškia. 
 
Ats.: Už vieną žodį, jo, išžudė visą šeimą. Ot, ir jie didvyriai, dabar 
aprašo, knygas leidžia, viską daro čia. Už tas visas knygas tas viskas 
eina čia jau. 
 
Kl.: Tai dabar iš tų žudikų vat kas į mišką išėjo, sakykit vat. Jeigu 
taip pažiūrėt, reiškia, va tie, kurie, jūs matėt ??? 
 
Ats.: Ne, tai čia tiktai va šitas Baltūsis ir šitas, ir tas Jurkšas, 
Jurkšas ar Juška, ar Jurkšas, pasižiūrėsiu sąraše ten pas mane, čia 
nėra. Jurkšas, ne Juška, atrodo. Kad jį paskui jau tenais tie patys jau 
bandė ten tuoj. Lygtai kalbėjo, kad patys tie partizanai jau jį 
sunaikino už tas, kad galvas nupjovė dar tiems. 
 
Kl.: O kam tokiems nupjovė? 
 
Ats.: Vaikams. Nu, tiems vaikams kai sakiau, šitiems Šilajonukams, kur 
vadinami, va. Tai, matyt, jis jau antiek žiaurus buvo, kad... 
 
Kl.: Aha. O dar vat kaip su tuo Kurščiu buvo? Gal mes čia neįrašėm. 
Reiškia, Kurščis buvo kur pasislėpęs, tas žydas? 
 
Ats.: Jį slėpė Bagotoje, pas ūkininką buvo. Pas ūkininką, bet sakau, 
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negaliu pasakyt, žinot, kaip kalbos tada ėjo ėjo čia ir viskas. Taip 
kalbėjo, kad jis pas ūkininką buvo. Ta Liurytė tai paskui išvažiavo čia 
kokia dar, gal šešiasdešimt antrais ar vėliau dar išvažiavo. Čia ji 
Kaune dar dirbo zonose, ten Ožeškienės gatvėj, tai jinai išvažiavo į 
Izraelį vėliau, paskui ten lygtai į Ameriką, sako, išvažiavo. Paskui 
sūnus buvo čia Lietuvoj, tai ženotas Kaune, tai auksakaliu dirbo. Tai 
tas sūnus išvažiavo, bet jį nupirko, kaip tik kalba čia, kad nupirko 
labai brangią mašiną kažkokią sportinę jisai. Avariją padarė ir žuvo tas 
josios sūnus. 
 
Kl.: O Kurščius, jisai buvo pas tą ūkininką, reiškia, prabuvo visą karą. 
 
Ats.: Visą karą prabuvo, gal skaitykim, nu, čiut keturis metus, penkis 
beveik prasislapstė tarp draugų. 
 
Kl.: Ir dar jisai ten gyveno, reiškia. Karas baigėsi, o jisai ten 
gyveno. 
 
Ats.: Visą laiką, jisai nėjo, jo neleido, kaip sako, dar pabūk, pabūk 
dar, sakė jau. Tas ūkininkas sako, kad dar neik, tegul apsiramina biskį, 
va sako, taip neramu dar čia, jisai iškeliavo. Sakau, kad atvežė tas 
ūkininkas ir atvežė, bet sakau, kai vaikai, žinot, ne... Nes mokykla 
buvo visai ant kampo. Va tenai mokinomės ir bėgom žiūrėti vaikai visi 
mes tenais, va. Prie to kapo žiūrėjom, kaip ten jį sodino, kaip ten jį 
užkasė. 
 
24:20 
 
Kl.: Tai kas jam atsitiko, tam Kurščiui? 
 
Ats.: Tai nušautas, nušautas buvo. 
 
Kl.: Kai išėjo iš to ūkininko? 
 
Ats.: Kaip išėjo jisai į Pilviškius pasižiūrėt, kas gero, kas pažįstamų 
suras, gal kas likę gyvų iš tų žydų, va. Vienu žodžiu taip norėjo 
susižinot dar po karo, kadangi visą laiką tai slapstėsi, nieko ne, nieko 
nežinojo. 
 
Kl.: Ir nušovė. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Nu, o tą Liurytę, kur jinai? Reiškia, po karo jinai čia gyveno ir 
dirbo Pilviškiuose. 
 
Ats.: Jo, jo, Pilviškiuose. 
 
Kl.: Nebijojo, kad ją gali išvežti, ??? ??? 
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Ats.: Ne, ne turbūt, kad čia pačiam miestely gyveno, žinot. Čia juos dar 
nebaidė, čia buvo garnizonas rusų, stovėjo dar. Dar taip jau, kaip sako, 
dar jie ne, ne, mažai ką čia pačiam miestely, taip ir nieko nepadarė. 
Tai va, prie stoties geležinkelio, ten biskį atokiau, tai jie tenais 
užpuolė vieną parduotuvę. Tie tiesiog atsitiktinai apiplėšti parduotuvę 
ir ten inkasatorius iš Griškabudžio atvažiavo, jis ten tą slaptą paštą 
kokį tai perduoti į traukinį, kad vežt į Vilnių. Nu, ir kaip tik ten 
susišaudymas įvyko ir tą nušovė ir jiejie paskiau, tai tik toks ir buvo 
tas, kur inkasatorių nušovė. Tai čia net ir knygoj irgi aprašo, kad vat 
labai dokumentų rado labai slaptų ten visokių, kokių ten, ale paskui 
kad jie girti maty, ir pametė tuos taip kaip rašo, kad kur ten miškuos 
ir pametė tuos, tuos dokumentus. 
 
Kl.: Tai čia dabar Baltūsis, reiškia, norėjo paminklą pasistatyt, 
reiškia, ir dar koks buvo jam numatytas ??? ??? 
 
Ats.: Ir mokyklos pavadinimą Baltūsio vardu. Aš jau paskui direktoriui 
paskambinau, sako, be manęs, sako, niekas čia nieko be manęs net... Būtų 
darę, būtų padarę, kaip sako, ten niekas neklausė net jųjų. Nutarimą 
būtų turėję... 
 
26:00 
 
Kl.: Nutarime rašo, kad mokyklą nori pavadinti. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Kaip kilo ta mintis? 
 
Ats.: Ką? 
 
Akl.: Kaip, nuo ko čia prasidėjo? 
 
Ats.: Nu, ir laikrašty rašė, laikrašty. Jie čia visokių norų kaip 
pradėjo skelbti, tai jie visokių norų čia jau, kas čia, o, Jėzau. Tai 
paskui viskas, aš pasiskambinau direktoriui, sakau, jau jeigu, sakau, 
norit pavadint, tai sakau, yra žmonių garsesnių, sakau, yra Kalinienė, 
va kartu mokinosi, Zovaitytė ten pasaulio čempionė, sakau. 
 
Kl.: Tai čia prieš tą paminklą ar jau vėliau kilo ta mintis pavadinti 
mokyklą Baltūsio vardu. 
 
Ats.: Ne, ne, iš karto kilo paminklas ir kilo šitą, mokylos pavadinimą 
dar ir tą padaryt, kaip sako, suteikti garbę Baltūsiui. 
 
Kl.: Tai kaip žmonės į šitą dalyką pažiūrėjo? 
 
Ats.: Na, Jėzau, čia baisus sukilimas buvo, čia tiesiog, tai sakau, toks 
erzelis, toks baisus dalykas, kad, nu... Visi kalba, visi nervuojasi, o 
tai, kaip sako, nepadarysi. Sesuo mano dabar, neparašys jinai nieko, 
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jeigu reiks ten pasakyt, pašnekės, pašnekės, bet jeigu reikia, kaip 
sako, mintį tik reikia išdėstyti, reikia sukurti. Aš pirmiausiai 
pradėjau, tuos visus laikraščius rinkau jųjų, viską surinkau, o paskui 
ten visus liudininkus, kas gyvi tokie buvo visi, kaip sako, pervažiavom. 
 
Kl.: Kokius laikraščius rinkot? 
 
Ats.: Nu, kur apie tą Baltūsį rašo. 
 
Kl.: Tai surinkus turit. 
 
Ats.: Susinkus, jo, surinkus visus, kur šlovino viską. 
 
Kl.: Ir apvažiavot ten tuos liudininkus ir parodėt tą visą medžiagą. 
 
Ats.: Tai visi, jo, paskaitė ir visi jau vienas nuo kito per miestelį 
greitai praeina. Žinot, kaimas, kaip sako, tai viską išsipasakoja vieni 
kitiems. Nu, ir visus surinkau, surinkau ir parašus surinkau, paskui 
išsiunčiau. 
 
27:30 
 
Kl.: Kiek parašų čia buvo? 
 
Ats.: Aš jų daugiau nerinkau, penkiolika parašų surinkau. 
 
Kl.: O gal buvo galima daugiau surinkt? 
 
Ats.: Galėjau, rinkti galima buvo daugiau čia jųjų. Tai čia paskui 
gyveno tas irgi šitam, šitam, Gižuos toksai irgi: "tai jei ko reiks, 
pasirašysiu, atvažiuosiu", sako jis taip. Bet jisai jau po to... ??? 
žudynių jau pokario čia tų Baltūsio, visų tų. 
 
Kl.: Tai sustabdė tą paminklą, o kuo su mokykla baigėsi viskas? 
 
Ats.: Ir mokykla tas pats, viskas užsibaigė, matyt, tuo pačiu nutarimu 
ten viskas buvo, tai viskas užsibaigė, sustojo viskas. Tai jau čia dabar 
jau tų, palaukit, kokie trys metai ar keturi jau va maždaug. Tai erzino 
mane baisiausiai, tai: "bandiūga". Einu pro šalį, "dar tu gyva, ale tu 
gyva, dar tavęs nesusprogdino". Sakau, nu, "jau kai susprogdins, tai man 
tikrai paminklą pastatys". 
 
28:30 
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