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Jokubas Sirutis 
 
Kl.: Tai dabar paprašysim. Tamsta, pirmiausiai pasakykit savo vardą ir 
pavardę. 
 
Ats.: Sirutis Jokūbas. 
 
Kl.: Kada gimėt ir kur gimėt? 
 
Ats.: Dvidešimt pirmais. Nu, Padubysys skaitosi. Čia mes Ariogalai 
priklausom, miesteliui. 
 
Kl.: Ar toli nuo Ariogalos buvo? 
 
Ats.: Nu, kas, Dubysa. Čia nusileidi, Dubysa tuojaus į pakalnę. Nuo 
Dubysos tenai penkiasdešimt metrų turbūt. 
 
1:03 
 
Kl.: Tai kas ten? Ūkis buvo ar vienkiemis? 
 
Ats.: Tai tokis kaimelis ten. Aštuoni gyventojai. Ir dabar dar ten yra. 
 
Kl.: Nu, o ūkis turtingas buvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Geras ūkis buvo, stiprus? 
 
Ats.: Ne. Ten mūsų buvo iš viso dvylika hektarų, ale tik visa pirkta 
tėvo. Tai keturi ten Marijaukoj, kur už keturių kilometrų. Keturi čia 
ir dvidešimt penki arai. Paskui du iš Rudžiausko. Kiek turėjo pinigų, 
taip ir nupirko. Tėvas iš viso neturėjo, kaip jaunas (?)... 
 
Kl.: Tai, bet gyvenot iš to ūkio? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Visi dirbot turbūt, ar ne? 
 
Ats.: Nu, taip. Tai iš šalies važiuodavom uždirbti. Tai čia, tai čia. Į 
miškus važiuodavom ir žiemom. Iš Seredžiaus veždavom ąžuolus 
medžiaginius su arkliais. 
 
Kl.: Ką veždavot į Seredžių? 
 
Ats.: Ąžuolus. 
 
Kl.: Ai, pjaudavot ąžuolus. 
 
Ats.: Nu, ten pjaudavom. Žydai nusamdydavo čia mišką ir ąžuolus. Ir ne 
iš mūsų vienų. Kur mes nupirkom, irgi ten buvo. Žydai užėmė visus miškus 
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su viskuo. Ir paskui medžiagas jie išsiveža. 
 
Kl.: Nieko, nieko. Kaip nors reikia toliau. 
 
Ats.: Medžiagas išsiveža, o žemę pats parduoda. Žemę žmonėms, o jie 
nuperka su viskuo. 
 
Kl.: Tai kokie žydai? Vat kokius prisimenat? Kokios pavardės buvo tų 
miško pirklių? 
 
Ats.: Nu, žinot, kad čia jau aš nepasakysiu. Dėl to, kad jie čia ne 
vietiniai. Čia kauniškiai. Čia reikėjo turėti pinigų. Zaravėnuose jie 
turėjo. Bet va čia jie du buvo, bet pavardės neprisimenu. 
 
Kl.: Nu, dabar pone, Jokūbai, dabar jūs papasakokit. Vat, kaip prasidėjo 
karas, kaip vokiečiai užėjo. Vat, kokias jums teko matyti žydų nelaimes 
Ariogaloj? 
 
Ats.: Nu, tai ką. Pirmiausia tvėrė getą, visur dratais spygliuotais, 
varė. Nu, ir ten laikė juos kiek. Čia negaliu pasakyti dabar laiko. 
Paskiau jau... Čia musiet laikė gal kokį mėnesį, gal daugiau. 
 
Kl.: Ar teko tą getą jums matyti? 
 
Ats.: Nu, namie, miestely. Kur dabar čia vykdomasis (= savivaldybė), 
dabar ligoninė. Apie tą vietą. 
 
Kl.: Kaip jie gyveno tam gete? 
 
Ats.: Nu, ką. Aptverta. Ten maistą paduodavo. Tie paskiria dar ten kiek 
maisto, ir vėl. Žinoma. 
 
4:15 
 
Kl.: Ar jums yra tekę prie to geto nueiti? 
 
Ats.: Nu, teko kur gi ten. Nueidavom, paduodavo ten žmonės. Nueinam, tai 
ten jie tai lašinių, tai šio, tai to ten dar. 
 
Kl.: O kaip vat žmonės paduodavo? Reiškia, ar pirmam pasitaikiusiam 
žydui, ar pažįstamiems kokiems? Vieniems, kitiems? 
 
Ats.: Nu, tai čia. 
 
Kl.: Vatr, atneša žmogus dabar maistą paduoti. Tai, vat kam jisai duoda 
tą maistą? 
 
Ats.: Jau mato. Jau ten patys mato kam. Arba pasišaukia atėję. Jie ten - 
juk ??? veidais. Uždaryti kaip paukščiukai. 
 
Kl.: O jums yra tekę maistą duoti? 
 
Ats.: Nu, aš nebuvau. Nėjau ten prie jų. 
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Kl.: Nu, o kaip jūs vat pasižiūrėdavot į tą getą. Ar jums teko matyti, 
gal mušė ten kas nors juos? 
 
Ats.: Nu, nepasakyčiau. Vokiečiai čia jau juos biškį stramužijo, 
rupūžės. Čia su jais arė tą, čia skverą. Dabar skveras, buvo ten turgus. 
Tai išardė turgų. Paskui: du traukė ten tie žydeliai, vienas kieravojo 
(= valdė) plūgą. Mūčijo. 
 
Kl.: Tai žydelius pakinkė į arklą? 
 
Ats.: Nu, tai kaip. Čia nedaug. Čia vidury, kur dabar skveras, tarp 
ligoninės... Nu, tai čia juos dresiravo. 
 
Kl.: O kas ten juos taip varinėjo ten po tą skverą? 
 
Ats.: Nu, tai čia "plaktukais" vadino juos. "Plaktukai, plaktukai", o 
kiti sako, kad stribai buvo ten. Kaip katras "baltaraiščiais" vadino. 
"Plaktukai". Ir jie civiliai. Nu, tai raištis baltas buvo ant rankovių. 
 
Kl.: Tai iš kur čia buvo tie "plaktukai"? 
 
Ats.: Nu, vietinių, iš... Miesčionių. 
 
Kl.: Gal prisimenat ir kas tokie buvo? Pažįstami jie buvo jums? 
 
Ats.: Kad jau jų nėra dabar nei vieno. Jau, matai, ??? buvau. O jie jau 
subrendę. Tai jie jau išsibaigė turbūt. 
 
Kl.: Nu, o pavardes prisimenat? 
 
Ats.: Nu, tas jau dabar galas čia. Pavardes man sunku pasakyti čia jums. 
Brazauskis toks buvo. Tai jis ne vietinis. Nu, jis čia tada kai buvo, 
tai buvo ir vietinis. Viršininko pavaduotojas. Paskui kas čia. Urbonas, 
jau nėra, išmirę. Jau nėra. Jau tų, kur buvo, jau tikrai jauni. 
 
Kl.: Urbonas. Tai Urbono kaip vardas buvo? 
 
Ats.: Palauk, vardas... Nežinau. Jau aš tau nei vardo negaliu pasakyti. 
Nepasakysiu vardo. 
 
Kl.: Aha. Tai Urbonas buvo, paskui Brazauskis... 
 
Ats.: Brazauskis tai buvo viršininko pavaduotojas. 
 
Kl.: Nu, tai Urbonas, Brazauskis. O kas dar ten buvo su jais? 
 
Ats.: Čiort evo znaiet. Kad jau ir ta gi galvelė tokia. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Toks amžius. Kiek laiko... 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit. Kai jūs matėt, kai vat tie žydai arė tą 
skverą, ar čia pažįstami jūsų žydai buvo? 
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Ats.: Jie visi pažįstami buvo, kaip jie gyvi buvo. Ot! Kaip nebus 
pažįstami. Dar kiek sykių gyvendami buvome. Mes kada čia už Dubysos, tai 
kas čia. Nei kilometro nėra. Tik čia: miestely ir miestely. 
 
Kl.: Tai kurie ten buvo, kuriuos išvarė tą skverą arti? 
 
Ats.: O kam čia jums? Nu, ką aš galiu pasakyti. Pavardės nežinau. 
 
Kl.: Tai dviese, reiškia, arė. 
 
Ats.: Vienas laiko plūgą, o dviese traukia. 
 
Kl.: Kokio amžiaus tie žydai buvo? 
 
Ats.: Nu, tai amžiaus nei... Parenka, kur diktesnis. O amžių dabar. 
Buvo, ??? žydų buvo zdarovų. 
 
9:55 
 
Kl.: Nu, ir ilgai juos taip varinėjo? 
 
Ats.: Nu, varinėjo čia juos kiek tai laiko. Gal ar du mėnesiai, gal tiek 
nebuvo. Tiek nevarinėdavo... 
 
Kl.: Nu, o ten vat tą arimą, kai jūs matėt, ar ilgai jiems prisiėjo 
arti? 
 
Ats.: Nu, tai ką jie ten ilgai ars. Kada, matai, ne... Negaišuosi, ba 
gausi lazdynu į nugarą ir turi traukti. Tenai "palauk" nėra labai. 
 
Kl.: Ir duodavo su lazda? 
 
Ats.: Nu, ką. Mūsų žmonės, tai jie "geros širdies". Nežiūrėjo ten taip. 
Prisieina, kad gali paimti lazdą, ir lupa. 
 
Kl.: Nu, tai. O keliese ten buvo tie baltaraiščiai? Tie "plaktukai" prie 
tų trijų ariančių žydų? Keliese jie ten juos jau varinėjo? 
 
Ats.: Gal ir du, gal vienas. Ten nepasakysi. Tie nebėgo kaip avinai, nei 
ėjo niekur... 
 
Kl.: Nu, va žiūrinčių žmonių buvo tokių, kad jau žiūrėtų? 
 
Ats.: Pažiūri ir eina sau. Nu, ką tu ten prižiūrėsi, žmogeli. Jau 
šaligatviu negalėjo eiti, jau. Kada varydavo, tai jau gatve. Gana buvo 
vargo jiems dabar. 
 
Kl.: Nu, ką dar teko, tamstai matyti. Va, tą kaip arė, matėt. O daugiau 
vat, kad muštų juos, ar būdavo? 
 
Ats.: Nu, negaliu pasakyti tikrai. Matyt, kad per daug nesiskaitė tenai. 
Rikiuodavo juos ten, kur į darbą varydavo juos. 
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Kl.: Kokius darbus žydai dirbo? 
 
Ats.: Nu, čia ne ką dirbo. Ale veždavo juos. Išrikiuoja, susodina į 
mašiną. Matyt, vežė kur į laukus, kad sakė, kad šaudyti. Rikiuoja ten su 
lazda kur pažiūri iškišęs galvą. Nu, ką. Ten seni ir jauni. Tai kitam 
dar užpakalis atsikišęs. Tai užeina iš užpakalio, vėl lazda! Lygina. 
Nieko nepadarysi. 
 
13:00 
 
Kl.: Tai kas čia taip lygindavo? 
 
Ats.: Tie baltaraiščiai, ten tokie. 
 
Kl.: Nu, o vokiečių būdavo jų tarpe? 
 
Ats.: Ne, čia nebuvo. Nebuvo. 
 
Kl.: Vokiečiai nekomandavo visai? 
 
Ats.: Tai jie komandavo. Komandavo. Duoda komandą. Ir jisai nestovėjo... 
Ten, kur aštuonis sušaudė, nu, tai ten. Ir tie patys kalne. Tai tenai 
jau vokiečiai. Atėjo, rotą suvarė ir sušaudė keturis lietuvius, keturis 
žydus. O paskui Viniko, šitam... Ant rytojaus vieną atsivarė, duobę dar 
liepė išsikasti. Jis ten biškį ir prasikasė, žmogus. Nušovė. Tai ten 
prikasė, tai dar keli ???. Nelaukė. 
 
Kl.: O jums teko matyti kaip tą Viniką nušovė? 
 
Ats.: Nu, čia mes antroj pusėj Dubysos, tai aiškiai matyti buvo. 
 
Kl.: Keliese ten jie atvarė tą Viniką? 
 
Ats.: Vienas. 
 
Kl.: Kas toksai? 
 
Ats.: Negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Ar iš baltaraiščių, ar iš vokiečių? 
 
Ats.: Dabar ten, nu, vokietis. Uniformuotas buvo. 
 
Kl.: Ir liepė duobę kasti? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Tai su kuo? Ar turėjo tas Vinikas lopetą kokią? Davė jam lopetą? 
 
Ats.: Tai čia, matyt, liepė jam pasiimti. To aš nemačiau. Aš arti 
nebuvau. Antroj pusėj Dubysos. Jau jis atsinešė viską. 
 
14:55 
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Kl.: Tai vat kaip jūs matėt, tai Vinikas dar kasė tą duobę? 
 
Ats.: Kasė. Nedaug jisai ir pasikasė. Paskui jie jį iškasė, žydai - dar 
buvo kiti čia gete - ir nunešė į kapus. Žydkapiai į aną pusę Dubysos. Į 
savo kapus ten jie. Ten pasilaidojo. Ne čia, kur sušaudyti, bet jų kapai 
buvo už Dubysos. 
 
Kl.: Tai kada čia maždaug. Gal prisimenat, kada buvo, kada tą Viniką jau 
nušovė? Kur, kokį mėnesį? 
 
Ats.: Nepasakysiu. Paskiau jau juos ne po ilgam... garbino... 
 
Kl.: Kaip nušovė tą Viniką? Jisai duobėj buvo ar jisai stovėjo ant 
duobės krašto? 
 
Ats.: Ant duobės krašto, atrodo. Ten, iš anos pusės Dubysos. 
 
Kl.: Ar į jį stovintį šovė, ar liepė atsiklaupti? Kaip ten buvo? 
 
Ats.: Kad jau aš pasakyti negaliu. Labai neatsimenu smarkiai ten viską. 
Jau aštuoniasdešimt metų. 
 
Kl.: Nu, o tuos aštuonis kaip nušovė, ar matėt? 
 
Ats.: Keturis žydus ir keturis lietuvius. Nu, tai čia suvarė vokiečiai, 
man rodos, du. Tai juos... nuo svolačiaus... Ir paskui jie apsitvėrę 
buvo. Mes juos paskui iškasėm už kiek tai laiko. Ar už dviejų metų, ar 
už trijų. Žydus... Nu, paėmė ir vežė lietuvius į Betygalą keturius. Ten 
sušaudyta buvo. Ten jau tų komunistų. 
 
Kl.: Tai keturis lietuvius nuvežėt į kapus, o... 
 
Ats.: Į Betygalą. O tuos žydus čia prie žydų. 
 
Kl.: Ar žydų kapuose, ar ten, kur sušaudyti žydai buvo? 
 
Ats.: Kur sušaudyti. 
 
Kl.: Kur sušaudyti, palaidojot. Tai kas tie žydai buvo keturi, vat tie. 
Sakot, keturi lietuviai, keturi žydai. Kas buvo tie lietuviai, kas buvo 
tie žydai? 
 
Ats.: A čiort ievo znaiet. Dabar va. Nu, Mackunovas, rodos, buvo. Paskui 
Mašnys (?) buvo iš lietuvių. Iš žydų pavardžių nieko. Nepasakysiu 
pavardžių taip jau. Ne, negaliu pasakyti. 
 
Kl.: O kaip juos nušovė? 
 
Ats.: Ant duobės atvarė ir nušovė. 
 
18:16 
 
Kl.: Kas tą duobę iškasė? 
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Ats.: Nežinau. 
 
Kl.: Jau buvo iškasta. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Nu, va dabar sakykit vat tą. Kai jau visus žydus šaudė tą dieną, 
kada čia Ariogaloj šaudė? Tas vat, tas jau didžiausias šaudymas buvo. Ar 
vieną dieną ar keletą dienų. 
 
Ats.: Vieną dieną, pavakare. Žydelkas šaudė jau sutemus su vaikais. 
Visus žydus pavakare atvežė čia juos ten ant kalno. Ten žvyrduobė buvo, 
tai juos ten, matyt, sutupdė. Partijom paskui nuvarė į pakalnę. Po kiek 
tai tą partiją tai paėmė, aš nežinau. Tai žydai, nieko dar. Pirmutinė 
partija ant kelių suklupo, paslydo ar kaip ten. Sustojo. Kai žydelkas 
pradėjo vakare ten jau, vėlai, aptemus - tai jau cypimai, klykimai buvo. 
Jėzus, Marija. Su vaikais, kaip aš jau... 
 
Kl.: Kada čia buvo tas sušaudymas? 
 
Ats.: Kas do laikas, nežinau. Tai jau aš per durnas dabar taip smulkiai 
kad pasakyti tą laiką ir tą viską jau. Galvelė nedirba jau taip. 
 
Kl.: Kiek duobių buvo? 
 
Ats.: Dvi. Žydelkoms atskirai, žydams atskirai. 
 
Kl.: Jau iš karto iškastos buvo? 
 
Ats.: Ten iškastos. 
 
Kl.: Kas kasė tas duobes, sakykit? 
 
Ats.: Pavaryti žmonės buvo kasti. Mano tėvą, mane buvo atėję pavaryti. 
Ale tėvas, matyt, jautė, kad jam kasti. Sako: "eik į klojimą, ba, - 
sako, - eis, susodins dar mus". Ten gyvenom kaip tik kaimely. "Duobių 
kasti tenai žydams", sako. Jau jis, matyt, nujautė. Tai aš paskiau 
nuėjau į klojimą ant nakties. O čia ateis "draugai", sakys: "einam". Aš 
nuėjau į klojimą. Ten atsiguliau. Tie atėjo, parėkalojo, parėkalojo ten, 
kur mano patalas, ir nuėjo. O tėvas sakė, ėjo. "Per senas, eik namo". 
Tai vat. 
 
21:35 
 
Kl.: Kas varė duobių kasti? Vat, jūsų atėjo ieškoti, ten kitų žmonių. 
 
Ats.: Savi. Iš tų turbūt, tų "plaktukų". Čia iš tų. Tai kaip dabar 
stribai kaip buvo, tai musiet anie. Atėjo, pasakė ir viskas. 
 
Kl.: Nu, o jie žadėjo už tą kasimą kokius nors... Ar užmokestį, ar ką 
duoti? 
 
Ats.: Nieko. Nei žadėjo, nei davė jie. Kad nurengė, nusirengė tie, tai 
išsinešiojo tuos drabužius. Ir pasibaigė, ir viskas. "O jūs eikit namo". 
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Kl.: Tai tie patys, kurie iškasė, turėjo ir užkasti? 
 
Ats.: Ot, aš dabar tai jau negaliu tikrai pasakyti, kad musėt... Kas ten 
užkasė, tai perkūnas. Ale galbūt, kad jie. Jie gal ir patys užkasė, 
bet... Ten lengva žemė. O, vienu žodžiu, to negaliu garantuoti. 
 
Kl.: Kiek laiko kasė duobes prieš sušaudymą? 
 
Ats.: Tai ką jie kasė? Nuėjo rytą anksti. Per dieną ten nekasė ???. 
 
Kl.: Tai tą pačią dieną. Iš ryto pradėjo kasti ir paskui jau vakare 
šaudė. 
 
Ats.: Nu, nu. Taip. 
 
Kl.: Bet jau kai kasė, tai žinojo, kad čia šaudys į tas duobes? 
 
Ats.: Nu, tai kaip nežinosi. Nu, kad jau čia viskas aišku. Viskas aišku 
jau, kad čia ką daro ir kam ruošia. 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit pone, Jokūbai, vat tą patį šaudymą jūs matėt. 
 
Ats.: Mačiau ten. Nu, kiek ten. Nu, pusę kilometro anoj pusėj, nuo tos 
pusės. Anoj pusėj Dubysos. Kad čia dar ir kalniukai, tai matyti buvo 
kaip kasė. Tai paskui jau kada užkasė, tai jau naktis buvo. Vyrus su 
šviesa dar, o jau vaikus su moterimis tai jau sutemus. 
 
24:13 
 
Kl.: Kiek laiko vyko tas šaudymas maždaug taip? Kiek valandų? 
 
Ats.: Nu velnias. Nei į galvą kam, nei ką. Pusdienis nevyko. Ant vieno 
atvarė partijas ir nuėjo ir vienoj pusėj paliko. Tai jie nelipa į kalną. 
Tie, kur šaudė, tai jie čia pakalnėj stovi ant keliuko ir laukia. Visi 
sako, kad buktai čia jau ne ariogališkiai šaudė. Čia jau tie važiavo 
plačiau, matyt. Per visą Lietuvą juos pliurino. O gal ir toliau kur 
važiavo, ta jų čia partija. 
 
Kl.: Vat tie, katrie šaudė, jūs juos matėt, tuos šaudytojus? 
 
Ats.: Iš tų? Ten, kur eisi, ten praeisi. 
 
Kl.: Nu, dabar kaip jums atrodo, kiek jų buvo, tų šaudytojų? 
 
Ats.: Nu, gal koks pusdesėtkas ir buvo. Einant ten ant keliuko sustojo. 
Čia tie į kalniuką, šitie ateina išrikiuoti, tai kas. Ir man teko būti 
ten prie... Nebuvot ten, kur jie sušaudyti? 
 
Kl.: Buvom, buvom. 
 
Ats.: Nu, nu. 
 
Kl.: Pakalnė ten tokia yra, ar ne? 
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Ats.: Aha. 
 
Kl.: Ir keliukas tas yra dabar. 
 
Ats.: Nu, nu. 
 
Kl.: Tai dabar sakykit. Tie šaudytojai kaip... Jie šaudė nuo keliuko? 
 
Ats.: Nu, tuo keliuku kur atvažiuoji jau. Kur atvažiuoji pas mus. Ne 
tuo, kur ten jau eina. Čia paskui eina toks ne į tuos... Ant tų kapų 
eina. Ne nuo to, kur atvažiuoji. Čia centrinis jau, skaitosi, kelias. 
Tas išsisukęs iš to vieškelio čia į tą keliuką. Tiesiai ir važiuoji ir 
tą duobę privažiuojat. 
 
Kl.: Sakykit, o tie šaudytojai kaip buvo apsirengę? Jie buvo uniformuoti 
ar jie buvo su civiliais drabužiais? 
 
Ats.: Aš to negaliu pasakyti labai. Ten arti nelįsi. Jau ir nenori 
lįsti, nelįsi. O iš tolo, perkūnas, ar jie uniformuoti, ar ne. Mes taip 
puskilometris beveik juos matėm. Gal biškį mažiau žiūrėjom jau, o 
taip... 
 
Kl.: Tai kur jūs stovėjot? Iš kur jūs žiūrėjot? 
 
Ats.: Iš anos pusės Dubysos. Iš anos pusės. Ir kur yra, dar buvo tas 
lieptas. Tas kelias padarytas per Dubysą betoninis, jeigu teko eiti. Jau 
va šituo neteko mums eiti tenai. 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit. Vat kai jūs tuos šūvius girdėjot, ar jie iš 
automato šaudydavo, ar buvo pavieniai šūviai? 
 
Ats.: Iš automato. 
 
Kl.: Tokiom serijom šaudė, ar ne? 
 
Ats.: Serijom. Ten netoli garsas. 
 
Kl.: O gal kuklosvaidis buvo? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Tai dabar gerai. Nu, jie buvo atvažiavę. Tai kas jie buvo? Ar jie 
buvo kokie lietuvių šaudytojai, ar jie buvo vokiečiai? 
 
Ats.: Lietuviai. Pas kleboną pagėrė, pavalgė ant drąsumo ir nuėjo. Ant 
drąsos gal ne taip... Ale kad pagėrė, pabaliavojo, paskui nuėjo. Ant 
drąsos dar paėmė. Paskui kai sušaudė, gal dar daugiau pagėrė. Tai matai, 
kad čia... 
 
Kl.: O iš kur jūs sužinojot, kad jie ten vat lietuviai, kad jie ten pas 
kleboną buvo? 
 
Ats.: Tai ką čia nesužinosi. Čia, ružūže, tokia Ariogala. Čia vienam 
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gale nusiperdi, antram girdėti. Tai ką čia. 
 
29:10 
 
Kl.: O jums paskui arba prieš tai yra tekę juos iš arčiau matyti? 
 
Ats.: Ką taip? 
 
Kl.: Tuos šaudytojus? 
 
Ats.: Strelčius? Ne, neteko. Neteko, nei mes ten landžiojom. Ką ten 
prilandžiosi, rupūže, kad ten tokia savijauta. Nei šiokia, nei tokia 
jau. 
 
Kl.: Tai jie vieną dieną atvažiavo, sušaudė ir išvažiavo, reiškia. Ar 
buvo dar jie? 
 
Ats.: Nebuvo. Kur jie čia bus, nu. Kur jie čia bus. 
 
Kl.: Tai kodėl klebonas juos priėmė? Klebonas nežinojo, kad jie žmonių 
atvažiavo šaudyti? Kaip klebonas galėjo priimti? 
 
Ats.: Čia kur klebonas dar kunigų nežino. Ir kunigai, ir rabinai visi 
jie vienodi. Ar jis kunigas, ar jis... Dievas ganytojas ir... Tai su juo 
jie. Tą klebonas nuteisė. "Va, - sako, - jis komunistas", kad ir ne 
žydas. Pasakė "komunistas", nuėjo, paėmė čia Mickūną tokį. Ašminą. Kas 
pasakė, kad komunistus paėmė ir už sprando. Nueina, paukšt į kaktą ir 
gatava. Kunigai turėjo irgi... Buvo vienas, kitas nesikišo, žinoma, prie 
tokių reikalų. O mūsiškis Simanavičius... 
 
Kl.: Kas čia klebonas buvo tas toksai? Ar pavardę žinot klebono? 
 
Ats.: Simanavičius. 
 
Kl.: Tai ar jisai vienas teisdavo, ar ten jie keli pasitardavo? 
 
Ats.: A, tai ten gal dar buvo viršaitis. Girštauskas. Vargonininkas, 
rodos, buvo. Ten dalyvavo. Visi, Krutulis, tai čia... 
 
Kl.: Nu, o tas Simanavičius, klebonas, vat apie žydų šaudymą sakydavo ką 
nors? 
 
Ats.: Tai ką jis sakys? Jis pasakė... Jie ėjo ten ant... Pasakė, kad 
anas komunistas. Pasakė, kad "eikit paimti". Paėmė aną, išvedė. Dar 
nuvedė jį, paukšt į kaktą ir gatavai. 
 
Kl.: Nu, o ant žydų sakydavo jisai ką nors? 
 
Ats.: Ką ten ant žydų sakys? Juk čia, žinai, ne vienas, ir ne du žydai. 
Taigi septyni šimtai galvų. Ten eina urmu. 
 
32:07 
 
Kl.: Dabar sakykit. Aš noriu dar paklausti apie tą patį šaudymą, kur jūs 
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žiūrėjot, reiškia. Tai jūs ten pusę dienos ir žiūrėjot kaip ten šaudė? 
Visą laiką buvo šaudoma? 
 
Ats.: Čia dienos neišėjo taip, ale... Tai ką, mes negalim ten. Stovim ir 
kinkos dreba. Nejauku. 
 
Kl.: Sakykit, ar juos visus atvarė iš karto? Ir vyrus, ir moteris, ir 
vaikus? 
 
Ats.: Ne. Pirmiausia vyrus. Paskui jau temstant moteris ir vaikus. 
 
Kl.: Reiškia, vyrus atvarė. Reiškia, pirma šaudė vyrus. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Prie vienos duobės. 
 
Ats.: Prie vienos. O paskai vaikai jau su mamom tai atskirai. 
 
Kl.: Tai dabar vyrus kai... Važiuojam? Dabar sakykit vat tuos vyrus kai 
atvarė? Kaip varė? Ar pėščius, ar vežė? 
 
Ats.: Nu, aš pačiam gale. Juk aš nepasekiosiu paskui juos. Nu, kad čia 
tokie klausimai. Katrie seni, tai su padvadom atvežė, sakė. O katrie ten 
ėjo, tai tuos varyte atvarė. Va taip, tamsta. 
 
Kl.: Tai vyrus jau varė, ar ne, pėščiom. 
 
Ats.: Varė tai pėščiom. Katruos varė, tai... Kaip suvarė, tai aš 
nemačiau. Ir nesekiau iš paskos. Paskui partijom varė ir šaudė. 
 
34:06 
 
Kl.: O iš tos vietos, kur jūs žiūrėjot, ar matėsi kur jie suvaryti visi 
buvo? 
 
Ats.: Kad žvyrduobė ant kalno. Tai jeigu buvo, buvo žvyrduobė. Ana 
užstatyta, nieko nėra. Ant kelio buvo suguldyti. Žvyrduobė. Iš tos 
žvyrduobės partijom varė ir šaudė. 
 
Kl.: Po kiek būdavo partijoj? 
 
Ats.: A čiort ievo znaiet. Nu, ką aš galiu suskaityti iš tokio tolumo. 
Nu, kiek. Nu, kas, perkūnas, po kokį dvidešimt ir daugiau musiet. Ar po 
trisdešimt, o gal po keturiasdešimt. A čiort znaiet. 
 
2 kasetė 
 
Kl.: Tai dabar, tėvuk,. Dabar noriu jūsų paklausti vat apie... Apie tą 
vat... Kaip vat jūs tada... Ką jūs matėt? Tai ta žvyrduobė iš jūsų 
nesimatė. 
 
Ats.: Žvyrduobė nesimatė. Ten, kur toks kalnas, o mes prie Dubysos. Tai 
supraskit, kaip matysim. 
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Kl.: Matai, man dabar sunku už tai, kad jau ta žvyrduobė buvo užstatyta. 
Tai kai aš žiūrėjau, tai jau man taip sunku įsivaizduott. 
 
Ats.: Ai, tai ten dabar... Tai žiūrėjot. Tai ten yra iškastas. Toj 
vietoj įkastas pakelti vėliavai toks stiebas. 
 
Kl.: Taip, taip. Vat, vat. 
 
Ats.: Va, tai ten. Toj vietoj tiktai buvo. 
 
Kl.: Nu, tai dabar sakykit. Reiškia, tuos jau... Tas partijas varydavo, 
reiškia. Keliese jas varydavo? 
 
Ats.: Kad, brolau, nu, ką aš dabar ten suskaitysiu. Jie netolimais eina 
gretimais, beveik tai... Taip tai gal varė. Daug tai nevarė, kad jie ėjo 
kaip avinai. Tie, kad būtų... Vienas būtų aršesnis, nu, tai ten, rupūže, 
būtų išmušę tuos pendelius, stribus, išsilakstę. Ale tai kur bėgsi. 
Žydas baugus. Ir kur jis... Kur jis paskui dings, slapstysis. Būtų 
išsislapstę. Miestuose geriau slapstytis. O kaimuose velnias. Dideliam 
mieste ten gali dar išsikeravoti (= apsisaugoti). Aš ir pats biškį 
buvau, kai buvo striokas. Reikėjo eiti į vaiską. Irgi Kaune buvau. 
 
Kl.: Irgi teko slapstytis, ar ne? 
 
Ats.: Jo. Jie liepė eiti. 
 
Kl.: Dabar klausykit. Aš noriu dar paklausti. Reiškia, kai jau juos 
varydavo tą sekančią partiją. Ar varydavo kai jau ankstesnė partija 
būdavo nušauta, ar šaudo ir jau varo kitą partiją? 
 
Ats.: Ten anie jau sušaudyti buvo. Sušaudyti, paskui varo. 
 
Kl.: Ar greitai jie eidavo? Jau ta nauja partija ar iš lėto? 
 
Ats.: Nu, iš lėto. Ką ten greitai paeisi. Į pakalnę blogai eiti. Prieš 
kalną blogai tiems. Pakalnėj irgi status, rupūže, kalnas. Visokių buvo 
ten ir senų. 
 
Kl.: Ar apsirengę ėjo, ar nurengti jau buvo? 
 
Ats.: Nu, tai, žinoma, jau nurengti, jau. Gero drabužio nebuvo. Beliona 
(= baltiniai) ??? jiems... Žydelkas gal ir nerengė, nežinau, nematyti. 
Kad tie andarokai neka... Mato, yra... Tai atrodė, jie jau buvo... 
Kad reikėjo nusirengti. 
 
Kl.: Tai kur juos nurengdavo? 
 
Ats.: Čia ant kalno, kur, sakau, kur vat slėptasi. Čia duobė buvo ir čia 
jie rengdavosi. Išsirengdavo. 
 
4:00 
 
Kl.: Nu, ir dabar juos nuvaro, ir kas toliau? 
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Ats.: Toliau kaput. Jau su jais nesibovijo taip. Kiek ten jų, ar juos 
ten visus suvarė. Iš miesto tai musiet visus į tą duobę. Paskui iš ten 
tai jau partijom varė. 
 
Kl.: Tai dabar partiją atvaro prie duobės. Ar į duobę varo, ar juos 
statydavo ant duobės kranto? 
 
Ats.: Ant duobės. Ant duobės kranto ten. Patraukia automatais ir nei 
dulkių nėra. Dar koks kad ten, matyt, gyvas dar, tai pereina krantu 
paukšt, paukšt. 
 
Kl.: Tai pribaiginėja ten į vidų. 
 
Ats.: Brudni darbai, rupūže. Būtų išvežę kur. Ar į salas kokias, ten 
tegu gyvena. Nešvarūs darbai... 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit vat. Kai jau atvarė tas moteris, vaikus, 
juos... Kur juos laikė prieš sušaudant? 
 
Ats.: Nu, tai ten viršuj. Ant kalno, kur sakau, tas stiebas. Ten tose 
duobėse. Ten žvyro buvo išimta plačiai. 
 
5:48 
 
Kl.: Dabar sakykit vat. Kada moteris ir vaikus atvarė, tai ta vyrų duobė 
jau buvo užkasta? 
 
Ats.: Kad dar musiet ne visai. Neužkasta, kad juos musiet nebaigė 
šaudyti visus, kiek jau ten buvo jų. Ir paskui kasė. 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit vat. Kai varė jau moteris ir vaikus. Reiškia, 
irgi varė partiją po partijos. 
 
Ats.: Nu, tai taip. Visus kartu, ką ten susigraibysi. 
 
Kl.: Ar didesnėm partijom kaip vyrus, ar po mažiau juos varydavo? 
 
Ats.: Kad, žinot, aš neskaičiavau, kaip pasakius, ir nežinau. Ar jie ten 
mažiau, ar jie ten daugiau. Buvo jų ir varė (?). 
 
Kl.: Nu, o paskui jūs sakėt. Jau kada vaikus ten, moteris šaudė, kad ten 
sutemo, ar ne. Tai kaip jie tamsoj galėjo šaudyti? 
 
Ats.: Nu, tai kas čia yra. Baigė jau juos, ten moterys su vaikais. Kiek 
ten to atstumo. Žinau, kad taip ta naktis dar ir ne taip tamsi. Dar kol 
pritemo gerai ir išbaigė savo funkcijas. 
 
Kl.: Nu, o užkasinėjo kada? Naktį ar kitą dieną? 
 
Ats.: Naktį. Paskiau jau žinojo. Užbaigė tai ant rytojaus. O gal tą 
pačią naktį. 
 
Kl.: Vat paskiau, sakykit, ant rytojaus ar dar kitą dieną ar jums yra 
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tekę nueiti prie tos duobės pasižiūrėti, kaip ten užkasė juos? 
 
Ats.: Nu, ką ten matysi. Užkasta ir viskas. 
 
Kl.: Nebuvot nuėjęs. 
 
Ats.: Buvau. Lauke nekyšojo. Anie (?) užkasti. 
 
Kl.: Kas ten matėsi? Gal primėtyta ko buvo apie duobę? 
 
Ats.: Nu, kad ten nesinori taip cekavytis. Jei iš tolo pamatai... Nu, ką 
ten eisi apie duobę pinigų ieškoti, ten velnio? Iškratė jiems kišenes 
ant kalno. 
 
Kl.: Tai ten jau jokių daiktų nebuvo? 
 
Ats.: Ne, ne. Viskas ant kalno pasiliko. Mušėsi ten rupūžės. Plaktukai, 
kol pasidalino, pusę nakties, daugiau... 
 
Kl.: Nu, o tam Simanavičiui davė ką nors? 
 
Ats.: Ką jam duos, ką jam. Jisai pasiėmė paskui iš škalų geriausias 
futrines žydų. 
 
Kl.: Futrines? Kas tas yra? Ai, kailinius. 
 
Ats.: Nu. Jis vis tiek pasirinko kur leidžia (?). Paskiau žmonėms 
išpardavė biedniems. Bagotiems dar pardavė, tai kur geresni. Jau paskiau 
urmu kai ten, kaip kad dabar labdara. Jau paskiau ant galo maišais. Jau 
ten kur kokie dar likę, kur kas. 
 
Kl.: Ar matėt, kaip pardavinėjo tuos daiktus? 
 
Ats.: Nėjau. Velnias juos ten eis. Nereikėjo nieko. Dar jaunas buvau. 
Kam man reikalingi kad ir seni. Trauk juos perkūnai. 
 
Kl.: Nu, o tas Simanavičius, sakėt, kad futrines paėmė. Tai jis nešiojo 
paskui tas futrines? 
 
Ats.: O perkūnas. Gal giminėm išdalino, ką aš žinau. Nežinau. 
 
Kl.: Tai gal matėt apsivilkusį, kad eitų per miestą? 
 
Ats.: Nemačiau, rupūže. Aš mažai vaikščiojau po miestą. Turėjo giminių, 
ko, šio, to. Vargonininkui reikėjo. Tai tam davė, tai šitam, tai... Kur 
gerus, apmėtė, pardavinėjo. Tai tiems bagočiams pardavinėjo gerus. O 
paskiau jau lėkė tokie tie žydų daiktai į kelias rankas. Tie bagoti 
pirko - iš kaimų, kur dvidešimt, trisdešimt hektarų žemės. Tokie pirko, 
tokiems pardavė. Paskui jau ubagams. Taip, kaip labdara dabar. O ten jau 
kur spintos geros, nebile kas - bagočiai išsivežiojo. 
 
11:26 
 
Kl.: Sakykit, tėvuk, o jūs į bažnyčią eidavot tada? 
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Ats.: Nu, tai kodėl? Eidavau. 
 
Kl.: Nu, tai dabar po to sušaudymo, man įdomu grynai. Taigi kunigas turi 
išeiti ir pasakyti ar vienaip, ar kitaip. Nu, pamokslą kažkokį tai 
pasakė? 
 
Ats.: Ar jis sakys ir apie save pamokslą? (Keiksmas). Juokų darbas. Jis 
dar padejavo: matai, šaudė. Gali dejuoti. Ar širdis jau džiaugiasi, 
juokiasi. Ir dabar taip yra, ir pirmiau taip buvo. 
 
Kl.: O tie "plaktukai" į bažnyčią eidavo? 
 
Ats.: Kaip - eidavo. Turėjo dūdų erkestrą. Klebonas sutaisęs. Visą dūdų 
orkestrą - dvylika muzikantų. Per mišias grieždavo. 
 
Kl.: Ir ten visi tiek "plaktukai" buvo? 
 
Ats.: Nu, ten ne visi tie "plaktukai" buvo. Ten, kur muzikantai, - 
muzikantai. Tie jau nesiskaitė tokie jau paprasti "plaktukai". Jau jie - 
muzikantai. Inteligentai. Ai, aš... 
 
13:19 
_ 
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