
Interview with Emilija Juskeviciene 
 
 
 
Kl.: Dabar ponia Emilija, reiškia, dabar mes paprašysim, - eina, eina, 
- 
aha, pasakykit prašau savo vardą ir pavardę. 
 
Ats.: Juškevičienė Emilija.0:52 
 
Kl.: O mergautinė? 
 
Ats.: Kirvelaitytė. 
 
Kl.: Kirvelaitytė. Kelintais metais jūs gimėt? 
 
Ats.: 29 metais. 
 
Kl.: Ir kur gimėt? Kur užaugot? Ką jūsų šeima veikė? 
 
Ats.: Nu, aš tik keturis skyrius baigiau. Va į mokyklą ėjau, 41 metais. 
 
Kl.: Kiek vaikų buvo jūsų šeimoj? 
 
Ats.: Mūs, mano? 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Mūs? Mes septyni. 
 
Kl.: Tai reiškia septyni. 
 
Ats.: Septyni vaikai. Mamytė niekur dar nedirbo, o tėtė pas ūkininką. 
Tai va, pas žydus dirbo, tai veždavo prekes iš Kauno kur į parduotuves. 
Tai paskiau pas tą ūkininką ten, kur va sušaudė tuos. 
 
Kl.: Kaip to ūkininko pavardė buvo? 
 
Ats.: Lozuraitis Jonas. Tai paskui aš ten ganiau. 
 
Kl.: O kur gyvenot? 
 
Ats.: Na čia. Na, ten prie geležinkelio - kaip eina geležinkelis, tai 
netoli. Geležinkelio... Skaitosi, čia Pilviškiai. Na tai va. 
 
Kl.: Na, o Pilviškiuose. Kas čia gyveno Pilviškiuose? Kokie buvo 
Pilviškių gyventojai? 
 
Ats.: Na, dauguma žydai buvo. Čia dauguma, mažai lietuvių buvo. Šičia 
tuojaus, prisimenu, namas buvo Mikšrienės ir Mikalavičiaus, paskui čia 
kita gatvė, Užkuonys. Tai čia Klimai, tai Timiniai va, o taip čia visam 
centre tai buvo žydų parduotuvės, barai, va. Tai bankas buvo, žydų 
liaudies bankas, atsimenu užrašyta buvo. Buvo barai, karčemos. 
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Kl.: O žydų šeimos ar didelės būdavo? 
 
Ats.: Tų, na nelabai tų vaikų būdavo daug. Aš kaip žinau, čia va prie 
kapų kur mūs, tai dar yra namai. Palaukit, vienas, du čia tų, trys ar 
keturi, ar penki kokie namai dar likę žydų. Čia dabar lietuviai 
nupirkę, 
taip ir gyveno jau. 
 
Kl.: Na, o jūs su žydukais vaikais draugaudavot? 
 
Ats.: Tai taip, tiktai praeidavau ir praeidavau, žinokit. Va į mokyklą 
kad eini, o taip tai būdavo rūgštynių prašo atnešt vat tos žydelkos. 
Jie 
neidavo, neidavo rūgštyniaut, tai mes rūgštynių atnešam, tai būdavo 
duoda centų vaikams. 
 
Kl.: Tai uždarbis buvo? 
 
Ats.: Uždarbis būdavo, nu. Nu. Tai kažin dar. Dar mergaitė, dar aš 
buvau 
dvylikos metų, nebuvo nei kada čia taip jau daug bendraut. Kad būt 
pašaly gyvenę, - vokiečiai gyveno šeimos, tai mes draugavom, tai visai 
šalia. Kur tie ruseliai, tą ruselį, kur apmušė tą starovierą, jau tą, 
vokietis atėjęs. Nu tai ten vokiečių šeima gyvenę buvo, tai jau mes 
draugavom, - buvo atvažiavus, tai jau draugė mūs iš Vokietijos. 
 
Kl.: Tai užeidavot pas žydus į namus, į parduotuvę? Kaip žydų 
parduotuvės atrodydavo? 
 
Ats.: Nu, parduotuvės, žinot, tai ne dabar. Dabar tai jau gražiai, o 
tąsyk tai nebuvo jau taip šauniai viskas įriktuota. Buvo taip, tokios 
tiktai va tumbačkės padėta, buvo lentynos, va taip jau viskas lentynose 
taip jau sudėta, bet taip jau šauniai nebuvo jau labai. 
 
Kl.: Ar vienoj parduotuvėj pirkdavor, ar įvairiose? 
 
4:13 
 
Ats.: A, tai į įvairias eidavom. Buvo čia už Pico va tokia dviejų 
aukštų, jau buvo bagota, jau gera. Tai ten būdavo žibalą tai parduoda, 
tai tokių ūkinių prekių, o čia va buvo Rybakas, tai jau būdavo 
sąsiuvinių, pieštukų, tai va jau duodavo. Mes eidavom jau, tai 
išmokėtinai mamytei duodavo, tai paskui jau sumokėdavo. Nu, kad reikia 
pieštukų, o oinigų nėr už ką, o reikia rašyt. 
 
Kl.: Nes uždarbį kai gauni, tai tada galėsi apsipirkt ??? ???. 
 
Ats.: Nu, aišku, žinot. Pas ūkininką ėjom tarnauti, tai nelabai gausi 
tų 
pinigų. Būdavo, duoda tai grūdų, tai duonos, tai bulvių, va sododavom 
čia. 
 
Kl.: Na, o žydams būdavo galima grūdais atiduoti skolą? 
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Ats.: Tai ne. Ne. 
 
Kl.: Pinigai. 
 
Ats.: Čia jau pinigai jau reikėdavo. Nu, tai ką jie perka, irgi viską 
pirkdavo. Koks skirtumas, dar ir taip... Iš Kauno veždavo prekes su 
vežimais, su arkliais, - mašinų tai nebuvo. Dar sakau, tėtė mūs vežė 
irgi tas prekes.5:16 
 
Kl.: Jūs važiuodavot į Kauną? 
 
Ats.: Aš tai ne, bet tėtė veždavo prekes į Kauną su arkliais, ir čia 
pas 
tuos, jau kur bagoti, parduotuves kur laikė. 
 
Kl.: Tai veždavo... Jūs turėjot arklius, ar su žydų? 
 
Ats.: Ne, žydų. Mejerkės arkliai. Čia Mejerkė turėjo arklius. Tėtis ir 
tuos arklius prižiūrėjo. Turėjo karves. Dar vat kol pas tą ūkininką 
tarnavo, tai čia dar eidavo, būdavo, pieno parnešt. Aš eidavau pas tuos 
žydus, buvo du vaikučiai jų. Geri buvo žmonės. Kas čia tada... Kaip čia 
tam vokiečiui užėjo taip padaryt. 
 
Kl. Ir nuo ko prasidėjo vat visos... Nu, tai aš žinau... 
 
Ats.: Taip pradėjo, žinokit, buvo. Pirmiausia kaip atėjo, tai jie jiems 
neleido eiti į gatves. Paskiau turėjo prisisiųti vat žvaigždes. 
Geltonos 
žvaigždės, neatsimenu, ar šešių kampų ar penkių, geltonos medžiagos. 
Turėjo ant kupros ir ant krūtinės tos žvaigždės būt, kad matytų. Jiems 
šaligatviu nebuvo galima eit, ėjo į bruką. Bet kad reikėjo kur jiem 
nueit, tai - brukas čia buvo akmenų, žinot, dabar tai taip sau, buvo 
akmenimis grįstas. Tai čia... Keliai ir šaligatviai tai buvo, tai 
nebuvo galima jiem vaikščiot. 
 
Kl.: Tai kas čia jiems? 
 
Ats.: Pasakė. O tai čia buvo. Davė komendantai įsakymą, o tai lietuviai 
buvo matyt. Vertė valsčius kokią valdžią ir negalima buvo eit jau. 
 
Kl.: O vokiečių čia buvo pas jus? 
 
Ats.: Buvo, buvo čia vokiečių, buvo. Tie, žinot, komendantūra buvo čia 
tokia, tuoj čia prie Pilvės... Tiltas, kur šitas pirmutinis, apačioj 
čia. Tai čia buvo ta komendantūra vokiečių. 
 
Kl.: Tiesa, aš noriu dar jūsų paklaust. Prieš vokiečių atėjimą tai buvo 
tas į Sibirą vežimas vat. Ką iš Pilviškių išvežė? 
 
Ats.: Nu, tris šeimas tų žydų. Nu, vat reikėjo Reginos paklaust, tai ji 
vyresnė, ji atsimena pavardes. Tris šeimas žinau, kad išvežė. Ir jie, 
paskiau viena šeima ar Golbergo, ar Golbergių, tai nežinau, kad 
Golbergių, tiesa, buvo, grįžo. 
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Kl.: Tai už ką juos išvežė? 
 
Ats.: Nu, skaitosi, vežė, katrie labai bagoti buvo, žinot. Ir paskiau, 
teisybė, dar buvo toki... Ji, ta žmona, palaukit, buvo Rachilė, kaip 
jos 
vardas? Buvo rusas jos vyras, o ji tai nežinau ar ji buvo žydelkaitė, o 
vyras rusas. 
 
8:06 
 
Kl.: Ir juos išvežė? 
 
Ats.: Ir juos išvežė. 
 
Kl.: Tai jie bagoti buvo? 
 
Ats.: Nu, kad aš nežinau. Pieninę tik čia turėjo. Ar jųjų ta pieninė, 
ar 
jie čia dirbo? Tokia čia tuojaus, tuoj čia va ant Justės kaip 
važiuojant, ant sesers kaip važiuojant, tai čia tuoj koks trečias namas 
buvo. Va kur veterinarinė vaistinė, tai ten panašiai buvo pieninė ir 
ten 
gyveno ta, tie, užmiršau pavardę. Bet jie irgi grįžo, sakė kažkur 
Klaipėdoj, ba aš mokinausi su jų mergaite. Alė buvo, - kad rusiški 
vardai buvo. Ar ???, kad jis rusas buvo. 
 
Kl.: Tai tris žydų šeimas, reiškia, išvežė? Tris žydų šeimas. O 
lietuvių 
kiek išvežė? 
 
Ats.: O lietuvių, tai sakau tiktai tą, tuos, tokį... Po vieną. Šeimas 
šičia nevežė. 
 
Kl.: Lietuvių šeimų neišvežė? 
 
Ats.: Tiktai po vieną va, kurie buvo biski tokie. kažkokie. Sako, kad 
??? nuėjo ir po ??? ??? Tai tenai buvo tokis. Tai čia jų tris 
turbūt irgi, ne šeimas. Tėvų nevežė. 
 
Kl.: Tai faktiškai tas vežimas daugiau palietė žydus negu lietuvius? 
 
Ats.: Nu, tai vežė tai iš kaimų. Kaimų, kur labai dideli ūkininkai. Va 
kur mūs buvo, kur tėtė tarnavo, kur ir aš ganiau, tai žiūrėk, turėjo 
šimtą margų, bet jų nevežė tąsyk. Iš toliau kur vežė, tai mokytojų 
kokių 
tai vežė daugiau. 
 
Kl.: Na, o sakykit vat, kaip jums atrodo, kada žydai geriau gyveno? Ar 
prie Smetonos ar paskui, kai tarybų valdžia jau atėjo? Kada jiems 
geriau 
buvo? 
 
Ats.: Žydams? 
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Kl.: Aha. 
 
Ats.: O tai kas... Kad jie neturėjo teisės jau prie vokiečių. Ar 41-
ais? 
 
Kl.: Ne, ne. Buvo Smetona iš pradžių. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: O paskui atėjo... 
 
Ats.: Nu, tai jie gyveno, tai jie gyveno gerai. O ką jie, parduotuves 
daugiausia laikė, mažai kas ūkininkavo. Ūkininkų, - tai nė nežinau kas 
čia. 
 
Kl.: Na, o kai 40 metais atėjo tarybų valdžia, tai jie taip pat gyveno 
irgi. 
 
Ats.: Gyveno, gyveno. 
 
Kl.: Tas pats. Čia niekas nepasikeitė. 
 
Ats.: Ne. Jie gyveno visi, taip ir gyveno kaip prie tarybų valdžios. 
Kaip 41 metais buvo, kaip užėjo, tai tik sakau tris šeimas kokias tik 
išvežė. Tai jau čia kalbėjo, kad jie labai bagoti jau buvo, tai išvežė. 
 
10:32 
 
Kl.: Nu, tai vokiečiai užėjo, reiškia, iš karto jie trukdė vaikščioti 
šaligatviais. 
 
Ats.: Taip, taip, taip. 
 
Kl.: Ar mušdavo juos? 
 
Ats.: Nemačiau, žinot, nemačiau aš. Negaliu pasakyt, nemačiau, neteko 
taip kad... Bet žinau, kad eidavo... Dar žinokit jie buvo vyrai 
sušaudyti, tai mūs mamytė ėjo į bažnyčią, čia va gatvė čia tuojaus 
buvo, 
o ten toliau užtverta tarpe nuo tos Bumeckienės - tokie lietuviai - ir 
čia tas Rybako, tai mes visada, jau tas prekes duodavo, tai atėjo to 
Rybiko, kur mums ant išsimokėjimo, tai laukia per plyšiuką, sako: 
"Kirvelaitiene, sako, ar tu nežinai, sako, kur mūs vyrai?" Jau buvo 
vyrai sušaudyti. 
 
Kl.: O mama žinojo, kad jau sušaudyti? 
 
Ats.: Žinojo, nesakė. Sako, nieko nežinau. Jau mum negalima buvo ir 
kalbėt, žinokit, lietuviam, uždrausta. Jeigu kalbėsi, tave nušaus 
pamatę. 
 
Kl.: Tai kas čia taip uždraudė kalbėt? 
 
Ats.: Nu, tai buvo tokis įstatymas tų vokiečių matyt, ar kas čia. Kas 
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čia žino. 
 
Kl.: O kaip tas buvo paskelbta? 
 
Ats.: Nu, vat negalima buvo šnekėt ir viskas, paskelbta matyt. 
 
Kl.: Tai mama nesakė, reiškia, jo? 
 
Ats.: Ne, nesakė. O ką pasakys, ką pasakys, kad jau tų vyrelių nėr. Jie 
iškasė sau duobes ir paskiau, žiūrėkit, kaip aš ganiau, tai ta buvo, 
iškasta ta duobė ilga jųjų. Jau jie, vyrai, iškasė ir vaikams, ir 
moterims savo tą duobę kur dabar va ten yra... O anas, kur žydai 
sušaudyti, ten nieko nėr. Toks ąžuolas buvo ir kalnas ten va, kaip 
ganiau. 
 
Kl.: Kaip jie kasė jūs matėt? 
 
Ats.: Ne. Kaip matysi, negalima buvo tenais, klausykit. Reikėjo... Jie, 
žinot, šitie žemės turėjo, tai į kitą kraštą visai nuginiau tas karves. 
Negalima buvo nieko... 
 
12:33 
 
Kl.: Ten buvo viena duobė ir kita duobė, tai ten buvo viskas 
Lozuraičio. 
 
Ats.: Taip, taip, jų žemė buvo, Lozuraičio. 
 
Kl.: Kas ten buvo? Ten dirbamos žemės buvo? 
 
Ats.: Pievos, ganyklos. 
 
Kl.: Tai jūs ten ir ganydavot? 
 
Ats.: Jo. Dar, žinokit... Čia krūmai, o ten buvo vien lankos tiktai. 
Nebuvo tų medžių, nieko. Pievos, pievos, ganyklos ten pagrinde buvo 
jųjų, dideli plotai. Durpinė dar tokia prie namų va buvo. Nu, durpinė. 
Čia kasdavo durpes va, ir tėtė kasdavo tas durpes ten. Darydavo ir sau 
tų durpių. 
 
Kl.: Bet tai jūs turėjot matyt kaip tuos žydus šaudė, ir vyrus... 
 
Ats.: Klausykit, nu ten mes atsisėdom prie tųjų, barų jau. Parginiau 
tas 
karves, pamelžė tarnaitė, viską, ir mes atsisėdom. Kaip atvarė ten 
žinokit, ten buvo girdėt riksmas. Man tai koks stovumas, - matyt matėsi 
žmonės, o ką ten darė. Kas ten žino, ką darė. 
 
Kl.: Tai jūs jau buvot tam Lozuraičio kieme? 
 
Ats.: Kieme. Daugiau prie kelio. Va kur tas eina kelias, tai į 
kalniuką, 
ir buvo medžiai tokie jovarai dideli, tai mes prie tų jovarų. Ir 
paskiau, žinokit, atėjo, bet jau nepažįstamas, - jei būt pilviškiniai, 
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tai aš pažinojus. Atėjo ir pasakė, "jeigu žiūrėsit, sako, mes į jus 
paleisim, sušaudysim", ir mes nubėgom paskui į virtuvę visai. Jau 
paskiau sutemo, jau nesmagu, o nyku, neramu buvo baisiausiai. 
 
14:05 
 
Kl.: Kaip jisai buvo apsirengęs, tas? 
 
Ats.: O, žinot, neprisimenu. Civiliai man atrodo, ne su uniforma. 
 
Kl.: Lietuviškai kalbėjo? 
 
Ats.: Lietuviškai, lietuviškai. 
 
Kl.: Ar buvo ginkluotas? 
 
Ats.: Su ginklu atėjo. Kas ten žino, koks tas ginklas, - su kačerga. 
 
Kl.: Tai čia buvo, kada šaudė moteris ar kai... 
 
Ats.: Kai moteris, kai moteris. Kai vyrus, tai nieko, žinokit. nežinau. 
Apie vyrus tai nežinau kaip juos ten sušaudė ar kaip ten darė. Ten, 
matot, juos nuvarė į tą, kur tenai ąžuolas, kur čia... Jau čia, 
žinokit, 
nuo namų nematysi jau taip. 
 
Kl.: Na, bet šūvius tai gal girdėjot? 
 
Ats.: Nu, tai šūviai, tai pyškino. Kas ten žinojo. 
 
Kl.: Girdėjot šūvius. 
 
Ats.: Jo. Šūviai pyškino. 
 
Kl.: Na, o paskui. Aš dabar klausiu va apie tą vyrų sušaudymą. Tai jūs 
girdėjot kaip papyškino, o paskui nėjot pasižiūrėt tos duobės. Kas ten 
toj vietoj kitą dieną? 
 
Ats.: Kitą dieną tai kaip... Užkasta viskas buvo. Ten, žinokit, nei tas 
kraujas netekėjo, tik šičia, kur daug sumatyt. Labai per mažos buvo, 
ba, 
žinokit, su vaikučiais. Ir vaikučius šaudė, ir seneliai, ir moterys, 
jau 
daug buvo. Čia buvo tik vyrai surinkti, kad iškast tas duobes, ir tiems 
ir sau išsikasė, nu. Tai ten buvo dar tuščia ta duobė, o paskui jau 
žiūrėkit, jau... 
 
Kl.: Tai jūs tą duobę matėt dar tuščią? 
 
Ats.: Mačiau tuščią, ir žinokit, iškastą. Va kaip akyse stovi: tai 
žemė, 
kaip tas krantas matyt čia, o ten jau į šiaurę, - tai ta žemė visa 
suvaryta ir taip toks dar takas palikta. Tai ten matyt juos kaip šaudė 
ir ten gyvi ir visokie krito. Manot, kad ten nušovė išsyk? Ten nenušovė 
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išsyk, ten krito ir gyvi, ir užkasė ten juos gyvus gal. 
 
16:00 
 
Kl.: O kodėl jūs taip sprendžiat? Iš ko jūs taip sprendžiat? 
 
Ats.: Nu, aš taip sprendžiu, kad galėjo būt taip, ar ne. Kaip ten 
nueisi, visus dabar vaikučius pasiėmė mažus ant rankų ar ką, klausykit, 
tai kaip ten jau pataikys sušaudyt? 
 
Kl.: Nu, taip. 
 
Ats.: Aš taip įsivaizduoju tai. Matyt tai nemačiau, nežinau. Bet tai 
man 
atrodo, kad ten galėjo būt. 
 
Kl.: Tai ten tuos žydus, kaip vyrus sušaudė, reiškia, tai ar jūs buvot 
nuėjus prie vyrų duobės pasižiūrėt? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Vyrai buvo sušaudyti, o moterys, vaikai dar nebuvo sušaudyti? 
 
Ats.: Nebuvo, ne. Tai duobė jau buvo iškasta jųjų. Jau jie iškasė ir 
tom 
savo šeimom. 
 
Kl.: Kokio gilumo buvo ta duobė? 
 
Ats.: Oi, neatsimenu, kokio gilumo. Tai vandenio buvo toj duobėj jau. 
Jau gi liko iškasta. 
 
Kl.: Jau apačioj rinkosi vanduo. 
 
Ats.: Aha, aha. 
 
Kl.: O vyrų duobė kaip atrodė? 
 
Ats.: O vyrų tai aš duobės tai nemačiau. Užtat, kad juos... Žiūrėkit, 
juos atvarė ir ten tiesiai jau, ten tokia lanka užsisuka, ten niekas 
negalėjo matyt, nu. Ten tik kaip jau sušaudyta buvo. Tas karves ganiau, 
tai jau buvo kaip užkasta, ir viskas, ten jau lygu padaryta. Čia tai 
buvo, tokį kalną kasė, matyt, gal daug labai buvo. 
 
17:25 
 
Kl.: Sakykit, ponia, o kaip vyrus ir moteris? Kai moteris ir vaikus 
varė, ar matėt kaip juos varė? 
 
Ats.: Aš šitą, žinokit, nemačiau, tik visą pulką. Kaip va tas karves 
parginiau, tai matyt tie žmonės buvo, o iš tolo ten negalėjai matyt 
nieko. Čia va kurie, galėjai matyt, bet matot, kad viskas jau senas 
laikas. Daug kas galėjo matyt užtat, kad dieną juos varė, o ten, tai 
jau 
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toliau žiūrėti - jau dieną čia nėjo, - tik žmonės buvo matyt, matyt, 
matyt. Bet ką ten darė, tai kas ten. 
 
Kl.: Kas ten tokie šaudė į vyrus, paskui į moteris su vaikais? 
 
Ats.: Nu, tai čia tie pilviškiniai turbūt, o kas žino. Jie varė, tai 
gal 
jie ir šaudė, o gal jie nešaudė, gal kiti. Čia negali sakyt 
nežinodamas. 
 
Kl.: Ar jūs matėt, kur jie varė? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Jūs matėt tuos, kurie varė? 
 
Ats.: Ne, kaip aš matysiu, kad varė, klausykit. Aš buvau pas tą 
ūkininką, ten buvom ant kalniuko va, ir žiūrėjom parginę. Kai visus 
atvarė pulką, tai pulką, o kas ten varė, tai nieko ten nežinia. 
 
Kl.: Tas atėjo... 
 
Ats.: Tie laukai. Jo. Nepažįstamas. Laukai visi, viską, tai aišku, 
klausykit, nežinau. O kad būt, klausykit, dabar tai išmirę tie visi 
žmonės, nėra tų žmonių, kurie per tuos Pilviškius ir visur ir ten, - 
visgi čia trys kilometrai reikėjo. Visur žmonės pakelėse gyveno, tai 
matė, bet kad nėr gyvų. Nėr gyvų. 
 
Kl.: Na, o paskui, jau po to sušaudymo jau jūs kaip Pilviškiuose 
būdavot, ateidavot. Ar jūs žinojot, kurie dalyvaudavo tam šaudyme? Kad 
ir nematėt jų? 
 
Ats.: Nu, tai taip. Tai pasakodavo paskiau. Klausykit, juos čia surinko 
labai daug ir išvežė, nuteisė juos. Juos nuteisė, jau čia, matyt, jie 
vieni kitus įsidavė ir čia jų labai daug. Kaip čia jau pasakoja, tai 
kad 
labai daug čia buvo, mažu net, apie... Mažu ir trisdešimt kokia buvo, 
kas čia jų, tų pilviškinių. 
 
Kl.: Kada juos nuteisė? 
 
Ats.: Rusai kaip užėjo. Rusai kaip užėjo ir tuoj juos visus surinko ir 
nuteisė. Ir kaip čia juos. Ir mūs ten kaimynas tas, kur va kaip sako, 
kad jau šaudė, tai Vainulevičius toksai, nu ir jį paėmė ir išvežė. Bet 
jie, klausykit, po dešimt metų, juos nuteisė po dvidešimt penkis, jie 
atsėdėjo po kokia dešimt metų. Amnestijos, tai Stalinas, tai vėl koks 
mirė ir jie parėjo visi. 
 
Kl.: Valdžia ???. 
 
Ats.: Ir užbaigė, ir numirė taip čia jie vietoj, kai grįžo. 
 
Kl.: Tai Vainulevičius buvo, kas čia dar buvo? 
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Ats.: Jo. Vainulevičius, tai tie Štūros buvo tokie broliai. Ar jie 
trys, 
ar jie du, nežinau, kokie tai va. Jau kalbėjo visi. O kad matyt, žinot, 
ten niekas negalėjo matyt taip. Jeigu kur į krūmus kokie įlindę 
žiūrėjo, 
stebėjo, jeigu ten pasikavoję, jeigu taip. Kad būt nuo duobės va pabėgę 
kurie, tai kitas dalykas. Kad būt prie duobės, tai būt matę, o kad 
matot 
kaip yra. Tylėjo, galėjo pabėgt. Jeigu kad virš trisdešimt, - bet čia 
tai jųjų galybė buvo žmonių, bet kai varė, taip jie matyt ir sutiko su 
tuo jau. Galėjo pabėgt. 
 
20:46 
 
Kl.: Bet tie šaudytojai vokiečių laikais, tai jiems nebuvo ko bijot. 
Tai 
gal jie pasakodavosi, kaip jie šaudė, kaip tas šaudymas vyko. Ar 
girdėjot jų pasakojimus? 
 
Ats.: Tai tik, tai tik jie pasakodavo, matyt, kur nors. 
 
Kl.: Ar jūs girdėjot? 
 
Ats.: Nu tai pasakodavo, kad jie ten ir ten darė. Tai buktai čia 
susišaukė, kad juos jau šaudė, tai buktai į namą va žydų susikvietė ir 
paskiau jau juos jau urmu visus eis varyt, kad būta jau tenais... Kiti 
pasakojo, kad juos girdė žydų name. Tokios pasakos jau sklido name, nu. 
Bet ten tokie, žinokit, tokie, ką žinau, kaip čia yra, nu nerimti 
tokie, 
pojokėliai kokie, išgeriantys tokie. Jau žiaurūs taip galėjo daryti. 
Jau 
geras nėjo, - žiaurumą kur turėjo. 
 
Kl.: O ten jūsų vat Algirdas, Liudas ten prisidėjo prie to. Tai ką 
jiems 
teko daryt? 
 
Ats.: Kur? 
 
Kl.: Prie to žydų šaudymo. 
 
Ats.: Ne, nebuvo jie, nebuvo. Tiktai, žinokit, pasakojo va tie žmonės: 
juos paėmė, bet niekas neįrodė, jie patys vieni kitus įdavė, tai čia... 
O, žinokit, juos visai tik išvežė, tris metus va laikė, tardymas 
neįrodė 
nieko, niekas nebuvo, ir juos paleido į laisvę. 
 
Kl.: Na, jie jums pasakojo ką nors apie tą dieną? 
 
Ats.: O ką jie gali pasakot? Kad buvo, kaime. Brolis tai draugavo čia 
su Stankūnaite tokia, ji ??? ???, tai ten buvo tas brolis. 
 
Kl.: Tai čia Algirdas buvo? 
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Ats.: Jo, Algirdas, o kitas tai čia buvo, elektrinėj dirbo - va 
užtvanka 
nu. Tai vat. Tai sakė, kad: "nepraleist, jeigu bėgs kas". 
 
Kl.: O jie kasdien saugojo tą užtvanką tuomet? 
 
Ats.: Nu, jo. Ten toks lieptas pereit, tai va, elektrinę. Jis prie 
elektrinės, elektrą leisdavo. 
 
Kl.: Ai, tai jį pastatė, jeigu kas. 
 
Ats.: Tai čia buvo, žinokit, jo, buvo, šnekėjo, viską, kad mūs tai 
jokių 
dienų. Ne, nei vienas negalėjo - ne tokios širdys. Ne tokios širdys jau 
mūs. Tik vat, žmonės tik taip jau va - paskundė buktai ir juos paėmė be 
jokių teismų ir išvežė juos. 
 
Kl.: Kad tik sudaryt bylą, reiškia. 
 
Ats.: Jo. Ir nesudarė tos bylos, ir jie tik tris metus buvo, ir paleido 
į laisvę ir vieną, ir kitą brolį. 
 
Kl.: Na, o tą patį sušaudymą Algirdas matė? Tą šaudymą, kaip šaudė? Ar 
jisai pasakojo? 
 
Ats.: Nežinau, ne, nepasakojo nieko. Ką jisai galėjo matyt, jis kaime 
buvo. Jis negalėjo matyt. 
 
Kl.: Na, o paskui vat. Praeitą kartą kai mes buvom reiškia, jūs 
pasakojot, kad jūs ėjot su mama po to sušaudymo... 
 
Ats.: Ai, kaip tuos jau vyrus sušaudė, tai ėjom su mamyte namo, tai tas 
buvo toks Kalinauckutis, tai sako, va, sako, "su žydeliais apsidirbom, 
dabar, sako, komunistėliams". O mūs jau tėtė - taip įtarė, - kas tėtei, 
tai nieko, ką buvo to raudono armijo keturioliktais, va paėmė ir... 
Vokiečiai kai vijo rusus, carą, tai tėtė papuolė toli į tuos Sibirus, 
va. Tai jau jį skaitė, kad toks va rusiškai mokėjo gerai šnekėt, mamytė 
buvo į Leningradą išvažiavus. Kėlė geležinkeliečius, ba buvo 
gelžkeliečių šeima, ten mūs mamytės tėvus ir tėvus, ir visi traukiniu 
čia Pilviškiuos ir gabeno į Leningradą. Tai vat paskaitė, kad toks jau 
kažkoks, - nei komunistas, nei nieko, klausykit. Ir norėjo, ir matot, 
tėtės širdis prijautė, buktai tą tėtę sušaudė mūs. 
 
Kl.: Tikrai? 
 
Ats.: Jo. Buktai atėjo tėtė tiesiai - va kaip šaudė tuos vyrus, - tai 
tėtė buvo, klėty gulėjo pas tą ūkininką ir sako, "taip širdis prijaučia 
kad išeit, išeit iš tos klėties į sodą". Išėjo ir matė, kaip atėjo 
tiesiai į tą klėtį ir ėjo, kur jis miega. Nei pas ūkininką nėjo į tą 
namą, bet tiesiai į klėtį. Paskiau tėtė kaip pamišęs parėjo. Parėjo, 
apsuko kaimą kaži kur, čia pro gelžkelio, gelžkelio ir pagelžkeliais, 
ten eglės eglės ir ant aukšto visai atsigulė, nėjo nė į kambarį. 
 
Kl.: Ar ieškojo jo tą dieną? 
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Ats.: Ne, paskiau. Tai kad vakare jau sušaudė, jau viskas. Jau sušaudė. 
Kad jį būt paėmę, tai paėmę būt sykiu, sušaudę. Tai vat jaunalietuvių 
buvo toks Kairiūkštis, pieninėj dirbo, ta pieninė pat vat prie visokių, 
tai tą darbininką paėmė ir sykiu sušaudė va kaip visus šitas, vaikus ir 
kaip žydelkas šaudė, tai sykiu ir tą Kairiūkštį, lietuvį. Tai va. Irgi 
įtarė, kad toks jau sako pakomunistėjęs buvo. Nei jie komunistai buvo, 
nei ką, patiko, kad jeigu davė gyvenimą. 
 
25:52 
 
Kl.: Tai čia jau tuo antruoju šaudymu sušaudė. 
 
Ats.: Jo. Tai paėmė iš ??? 
 
Kl.: Tai kas čia toks padarė, kad sako susitarė su Klaipėda, kad 
komunistus šaudys? 
 
Ats.: Kalinauskas Valentinas. Tai mūs ten kaimynas, netoli ten gyveno, 
aš pažinojau. 
 
Kl.: Tai jis dalyvavo? 
 
Ats.: Jo, tai jis dalyvavo. Ėjo jau namo, tai paklausė, paklausė. O 
sutiko va. Ėjo iš Pilviškių, ėjo tokia Lozuraitienė, bet ten toliau 
gyveno ta Lozuraitienė, tai ta: "Valentinėli, sako, kaip reikalai, kaip 
gyveni?" "O va, sako, su žydeliais, sako, susitvarkėm, sušaudėm, dabar 
komunistėlius". Tai vat. Tai komunistėlius jau davė prigirdėt mažu 
mamytei, kad vyrą sušaudyt, va. Ir paskui atėjo, o kas ten žino, mažu 
tie. 
 
Kl.: Ir jūs tada buvot, kai jisai pasakė? 
 
Ats.: Jo, tai aš ėjau su mamyte namo, vakare. 
 
Kl.: Kaip jis ėjo atgal iš tos sušaudymo vietos? 
 
Ats.: Nu, tai jis tik ėjo sau, ir viskas. Kokį tai pundelį ant lazdos 
ar 
ten, nežinau, užsidėjęs punduką ar ten tų rūbų, ar ko, ir ėjo namo. Jie 
ten netoli mūsų gyveno. 
 
Kl.: Ginkluotas buvo? 
 
Ats.: Nežinau, neatsimenu. Ne turbūt, ginklo neturėjo. Kad toks žmogus, 
kaži mažu jiems nei nedavė tų ginklų neštis. Gal ten mažu atvažiavo 
kokia mašina, ir mažu suėmė tuos... Kas ten žino, niekas nežino. Galima 
taip svajot, kad taip galėjo būt. 
 
Kl.: Ar vienas jisai ėjo, ar jų ten ???. 
 
Ats.: Ne, ne, vienas, vienas. Tai, matyt, jau kiti užsilikę ar anksčiau 
gal nuėję, taip tropinosi. 
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Kl.: Ar pagėręs buvo? 
 
Ats.: O kas ten žino, gal. Žinot, tąsyk aš tai vaikas. Jūs pagalvokit, 
dvylikos metų, ar aš atkreipiau dėmesį tiek? Ką prisimenu, tai 
prisimenu, tai galiu kalbėt, o ką neprisimenu, tai aš negaliu. 
 
Kl.: Žinot. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Žinot. 
 
Ats.: Čia negalima fantazuot ar taip, ar taip. Aš nieko neprisimenu. 
 
Kl.: Na, o ponia, sakykit, dabar vat po to sušaudymo, jau kada sušaudė 
moteris su vaikais, jūs buvote nuėjusi tų duobių pasižiūrėt. Jūs 
pasakojot tada. 
 
Ats.: Oi, tai aš nėjau, aš ten ganiau. Gyvylius ganiau, ten pievos 
buvo, 
nu. Tai aš ten viską mačiau, paskui va, kaip tas kraujas tekėjo, 
klausykit, putos ėjo. Nu tai, jeigu ten ir vanduo buvo, tai matyt jau 
įmirkę tie žmonės, tai ir iš jų ėjo kraujas  ir putos, - mažai užkasta. 
Tai paskiau atvarė žmones užkast. 
 
28:24 
 
Kl.: Kur tos putos ėjo? 
 
Ats.: Nu, iš tos duobės, kur jau čia tuos vaikus sušaudė ir moteris. 
 
Kl.: Tai jūs ten buvot nuėjus jau kitą dieną po to sušaudymo? 
 
Ats.: Taip, taip. kitą dieną. Nu, tai aš ten dar ganiau, klausykit, tai 
kasdien man ten reikėjo ganyt. Kasdien tuos gyvulius, ba ten lankos 
visur. 
 
Kl.: Tai kraujas buvo ant smėlio, o aplinkui? 
 
Ats.: Bėgo, žinokit. Taip dar buvo užkasta, nu ką aš žinau, nu gal toks 
kalnelis, o paskiau ten per apačią bėgo tas kraujas ir putos. O, 
žinokit, gyvuliai... Tai tas ūkininkas, ūkininkas paskiau, tai tas 
ūkininkas pasakė, matyt, ar į valsčių, ar kur nors čia pranešė, kad 
užkastų kaip reikia. 
 
Kl.: O gyvuliai baidėsi, kaip kiti? 
 
Ats.: Nu, ką tie gyvuliai, ką jie ten žino. Aš jau ten juos visai 
neginiau prie tų, tos gi, kapų. 
 
Kl.: Ar ten matęt kokių nors daiktų aplinkui tą kapą, buvo primėtyta 
kokių nors, ar... 
 
Ats.: Ne. 
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Kl.: ??? 
 
Ats.: Ten, kur pieva, juos ten kur atvarė pirmiausia, tai ten buvo 
tokių, tokių jau kaip skarmalų, koks mėtėsi. Tai jie susirinko, ba vis 
tiek su rūbais juos varė, - tai tie su vežimais ir išsivežė. 
 
Kl.: O kas užkasė tą duobę po sušaudymo? 
 
Ats.: Nu, tai dar tokie. Žinau, kad tą Marcinkevičių, o ką daugiau, tai 
aš nežinau, ar jis ten vienas kasė. O galas žino, neatsimenu, žinokit. 
Marcinkevičius toksai irgi buvo įtartas jau, kad buktai pakomunistėjęs, 
o paskiau kaip užėjo va rusai, kaip ėjo tie partizanai, tai jį, žmogų, 
atėjo išvarė, ir nežinau kur, ir nužudė. 
 
Kl.: Tai kodėl? 
 
Ats.: Nu, žinot, biskį to ūkininko tik turėjo penkias, - palaukit, ar 
jie penkis hektarus paėmė žemės. Jie turėjo žemės savo turbūt kokius 
penkis, dar paėmė iš to ūkininko, kur mūs tėtė va tarnavo, tai ten jų 
daug žemių tų. Paskiau tą žmogų vat ir... ir užmušė. Liko vaikai, ar 
koki penki, ar šeši. Ten neatsimenu tų vaikų ir paskiau tuojaus ta mama 
numirė, tie vaikai paskiau išsiblaškė visur. Viens ten, kits ten, taip. 
 
Kl.: Tai už ką jį užmušė? 
 
Ats.: Nu, kas žino už ką. Žinot, kaip žudė, - kas žino? Kas žodį, kur 
ką 
pasakė, va tas jeigu žodį pasakė. 
 
Kl.: Žodžiu, be jokios kaltės. 
 
Ats.: Jokios kaltės, jokio teismo, atėjo, jie patys nuteisė ir viskas. 
Ir tiek buvo, - klausykit, ir šeimų išžudė... 
 
Kl.: Ponia, dabar noriu jūsų paklausti. Vat po šito sušaudymo ar liko 
žydų daiktų kokių nors? 
 
Ats.: Nu, tai daiktai - tai visi čia, klausykit, buvo tie likę. O kur 
tie daiktai, baldai, viskas jųjų? Tai paskiau, žinokit, jau aš paskiau 
tai, palaukit, po kiek laiko, kad aš dar, - piemenys anksčiau ganė, aš 
jį buvau paleidus. Tas ūkininkas prašė, kad aš ganyčiau, tėtė va kaip 
dirbo. Tai žinokit, paskiau atėjau šičia, tai kaip mergaitė, kas mane 
taip nešiodavo visur, kad aš matyčiau, kažkaip tai. Nežinau, sakau, čia 
kaip, koks užverbuotas ar Dievo taip duotas, nesuprantu. Tai, žinokit, 
vežė, tai šičia buvo žydų mokykla tuojaus ir buvo čia tiltas.Dabar to 
tilto nėr, ten toli padarytas tas tiltas, - tai, žinokit, važiavo 
ūkininkų galybė su padvadom, vežė tuos baldus, tuos viską, rūbus, o 
vokiečiai tai vis: "tiek, tiek markių tų", tai dėjo į maišus tas 
markes. 
Vokiečiai pardavė, pardavė pinigus, ėmė vokiečiai jau. 
 
Kl.: O tie partizanai? 
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Ats.: Ką? 
 
Kl.: O partizanai? Ar pardavinėjo daiktus? 
 
Ats.: Tai čia, čia ne partizanai. Čia aš jums kalbu, kaip žydus kaip 
sušaudė, paskiau tuos baldus, visus, viską vežė, va turtus, tai šičia 
vežė, - varžytinės buvo. Vežė padvadom, ūkininkų galybės stovėjo tų, 
viską. O turėjo ūkininkai pinigų. O ką šitie, kur kas pirks? 
 
Kl.: Kur tie baldai buvo sukrauti? 
 
Ats.: Aš tų baldų tai nežinau, tik žinau, kad čia vežė. Ir žinokit, ant 
kampo stovėjo čia, palaukit, kieno čia galėjo, Ušviesočio (?) ta 
parduotuvė buvo, tai ties ta parduotuve turėjo juos. Juos ten vežė, tai 
ką aš žinau, tai iš namų vežė turbūt, su padvadom vežė ir vis: "tiek, 
tiek pinigų" - kas kiek jau turi duot. 
 
Kl.: Tai kas čia nustatinėjo jums tas kainas? 
 
Ats.: O ką žinau. 
 
Kl.: Ar vokiečiai, ar mūsiškiai? 
 
Ats.: Tai čia vokiečių, turbūt kad vokiečiai. Jo. Dar čia kiti kalbėjo, 
kad tie vokiečiai pasakė, "o kas jūs, sako, tuos dabarties baldus, 
sako, 
ateis laikas, sako, kas jūs tuos baldus veš, draskysis?" 
 
33:45 
 
Kl.: Tai jie ten ??? 
 
Ats.: Taip ir buvo paskiau. Kai ūkininkus vežė ir... ir tuos baldus, 
tai 
vėl vežė visi, kas norėjo. 
 
Kl.: ??? tuos baldus. 
 
Ats.:Nu, kaip jūs galvojat, taip buvo. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, vat tuo metu bažnyčioj ar sakydavo kunigas, kad 
neimt tų daiktų, kad neit šaudyt, kad nedalyvaut, kad žydų neskriaust? 
 
Ats.: Ne, nieko negirdėt buvo. Nieko negirdėt buvo. Aš eidavau į 
bažnyčią visada. Ne. 
 
Kl.: Kunigai turėtų pristabdyti tokius dalykus. 
 
Ats.: Tai va, matot. Dar kitas tai išbėgo į Ameriką, kuris čia, 
Radvinauskas, kunigas. Kaip užėjo vokiečiai, kaip traukėsi, tai tas 
išbėgo Amerikon, ar kur jisai, nežinau, bet Radvinauskas kunigas buvo, 
jaunas dar. Klierikai buvo Degutis, tas Degutis tai liko, bagotas buvo. 
Dar turbūt gyvas, nežinau. 
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Kl.: O Radvinauskas? 
 
Ats.: O Radvinauskas, tai sakau, ar jis Amerikoje, ar jis... 
 
Kl.: Ką jisai sakydavo per tas žudymo dienas? Ką jis sakydavo? 
 
Ats.: Nieko nesakydavo, nežinau, neatsimenu, žinokit, jau. 
 
Kl.: Ar sakydavo, kad "gerai, kad taip jiems ir reikia"? 
 
Ats.: Kažin. Nežinau, nežinau. Ko nežinau, tai negaliu ir sakyt. 
 
Kl.: Na, o matydavot, kad žydų drabužius nešioja, kad apsirengę su žydų 
drabužiais. 
 
Ats.: Galas žino, nežinau. 
 
Kl.: Nešiodavo žydų drabužius? 
 
Ats.: Tai kiti gal nešiojo, kas čia žino. Tai šitie ir į tuos kaimus 
išvežė ir visur, viską, tuos rūbus. 
 
Kl.: Na, į mokyklą kai jūs ėjot, ar ateidavo į klasę su žydų 
drabužiais? 
 
Ats.: Aš jau nėjau į mokyklą. Aš baigiau... Kaip vokiečiai užėjo, jie 
turbūt, palaukit, gegužės mėnesį, tai aš jau buvau baigus. Keturis 
skyrius, žinokit, tai aš jau pabaigiau. 
 
35:34 
 
Kl.: O nuo rudens jau nebėjot? 
 
Ats.: Ne, ne, nebėjau aš, nesimokinau. Tai va dar šita sesuo Justina, 
tai dar mokinosi ir kita sesuo mokinosi, tai tos. Jos yra aukštus 
baigusios, prie rusų. 
 
Kl.: Ar jūs, vaikai, bendraamžiai matydavot, kad žydiškais drabužiais 
apsirengę? 
 
Ats.: Tai tik ži... 
_ 
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