
RG-50. 473*0090 
Veronika Satkeviciene 
 
Kl.: Tai pasakykit dabar, ponia, savo vardą, pavardę, gimimo metus. 
 
Ats.: Veronika Satkevičienė, gimusi 1916 metais vasario trečią dieną. 
 
Kl.: Ir kur gimėt? 
 
Ats.: Kupišky, Dariaus ir Girėno gatvėj. 
 
Kl.: Nu, o kuo jūsų šeima vertėsi? Vat, ką dabar veikėt? 
 
Ats.: Aš... Mano tėvelis ten dirbo malūne, o mama nieko nedirbo. Už tai, 
kad prie Smetonos tai beveik nieko. Nieko nedirbo. Va čia namų 
šeimininkė, kaip sakyti, buvo. O tėvelis tai buvo... Malūne dirbo. Kai 
jau jam čia... Sakau... Sveikas buvo, paskiau apsirgo, tai va ir... Ten 
dar septynis metus sirgo ir buvo paralyžiuotas. Ir po to mirė. 
 
Kl.: Prieš karą dar mirė. 
 
Ats.: Nu, prieš karą. 
 
Kl.: Prieš karą dar mirė. 
 
Ats.: Aš buvau šešiolikos metų kaip mirė. Mane paliko. Dar ne tokia, 
nedidelė labai. Tai va. 
 
Kl.: Nu. Dabar sakykit, ponia. Vat, kaip jūs prisimenat karo pradžią? 
Vat, kokie jūsų prisiminimai iš karo pradžios, kaip karas prasidėjo. 
 
Ats.: Vat, šitas dabar, paskutinis karas? 
 
Kl.: Paskutinis karas. 
 
Ats.: Nuo ano karo. Nuo ano karo gimusi. 
 
Kl.: Per aną gimėt, jo? 
 
Ats.: Per aną. Mama sakydavo: "prie vokiečių gimei". Nu, tai vat. Nei 
nežinodavau nei tų metų, nei čia nieko, nei... kas ten prie vokiečių. Aš 
labai prisimenu. Trisdešimt devintais prasidėjo karas ir aš apsivedžiau 
tą dieną. Toj dienoj, septynioliktą rugsėjo. Kaip čionai mobilizavo, 
prasidėjo Kupišky. Nu, ir mes apsivedėm su savo vyru, ir kad nepaliktų 
kad manęs. Reikia, kad pagreitintų dar kitas. Nu, ir tada apsivedėm. Jie 
nuėjo, nežinau, gal iki Utenos, ar kaip. Paskiau sugrįžo, jau grįžo. 
Juos mobilizavo visus, tai jie tada sugrįžo. Kad užėjo rusas be jokio 
karo. 
 
Kl.: Jau ten buvo pasakyta, kad Lietuva nedalyvaus kare ir, reiškia... 
Ir tuos paleido kareivius. 
 
Ats.: Tik pirma mobilizavo ir paleido tada kareivius visus. Paleido. Nu, 
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tai paskiau... O paskiau visus... Jau... Nu, tai va taip ir gyvenom. 
 
Kl.: Ponia, o kai vat karas prasidėjo, ar žydai nujautė, kad jiems bus 
bėda? Vat, tada trisdešimt devintais metais. 
 
Ats.: Jie labai bijojo vokiečių. Jie bijojo. Man viena, Margolienė, taip 
pasakė. Sako: "mes labai... Mes žinojom, kad mums ateis vienas kartas 
taip, kad reiks mirti, kad viena tauta mus išžudys". Ba ji man taip 
sakė. "Mums rodo...", ji sakydavo. Nežinau, kaip tenai vadinasi. Ji 
sakydavo: "mums rodo Talmudas". Taip rodydavo, kad jau žydų tauta turi 
išnykti. Nu, tai va. Ji sako: "mes rusų tai nebijom, bet vokiečių tai 
labai bijom, bet mums, - sako, - tikrai tie visus ar iššaudys, ar ką 
padarys mums". 
 
3:33 
 
Kl.: Nu, o lietuvių jie nebijojo? 
 
Ats.: Nu, bijojo lietuviai. Kaip jie nebijos. 
 
Kl.: Bet ar žydai lietuvių nebijojo? 
 
Ats.: Oi, ne. Labai taikiai gyveno visi. Me, ne. Labai. Juk žydai 
pasitikėjo lietuviais. Jie... Jeigu jau būdavo ar parduotuvėn jeigu 
nueini, jeigu neturi pinigų... Kaip dabar va kad nėra ir kas neturi ir 
taip toliau. Tai jau jis ir palauks tau, ir duos be pinigų. "Eik, - 
sako, - kaip surasi pinigų..." Neprašė niekas tų pinigų iš karto tie 
žydai. Sako: "kaip turėsi, atiduosi". 
 
Kl.: Svarbu, kad tiktai imtų žmogus. 
 
Ats.: Kad imtų žmogus, aha. 
 
Kl.: Nes parduoti sunku ten. 
 
Ats.: Nu, sunku parduoti. Parduotuvės, taigi čia visas centras aplinkui 
tai visos būdavo parduotuvės. Visos, ir žydų vien tiktai. Lietuvių tik 
viena parduotuvė tokia buvo ir rūbų tokių. O taip tai visi žydai. 
Lietuviai neturėjo parduotuvių nei vienas, ne. 
 
Kl.: Nu, o tas jau karas keturiasdešimt pirmais kaip prasidėjo, vat. Tai 
vat kokios buvo čia pirmos karo dienos Kupišky? 
 
Ats.: Oi. Nu, tai tada kaip jau užėjo... Čia jau vokiečiai užėjo, tai 
jie tuoj pradėjo šitus žydus visus, va. Lietuvius labai, kurie... Matot, 
kaip užėjo rusas ir kaip prasidėjo... Kiti mokykloj mokiniai buvo. Nu, 
tas toks Liovė čia buvo, šitas komendantas. Nu, tai jisai Liovė buvo... 
Čia buvo prie rusų. Jis buvo vidurinės mokyklos mokytojas vokiečių 
kalbos. Jis buvo kaip ir šnipas, kaip sako. Nu, ir tada daug labai... 
Daug labai prikalbėjo, nu, vaikų, kad prisirašytų komjauniman. Nuo to, 
paskiau kaip užėjo vokiečiai, tai tada prie... Šitie ir jauni vaikai. 
Nu, ką jie žinojo. Jie gi nieko nesuprato. Jie nieko nei nežinojo. Nu, 
ir paskui visus sušaudė. Visus sušaudė, visus. Ir žydus šaudė, ir 
lietuvius šaudė. Lietuvius jau ant žydų kapų tenai, o čia, o žydus 
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čionai va prie laisvamanių. Tai va. Jaunučiai visai. Va po šešiolika 
metų berniukai ir kiti. Nu, ką, ką jie žinojo. Jie neturėjo supratimo, 
kas čia bus dabar. O jis ten sau pasius (?). Kaip jis... Kaip užėjo 
vokietis, tai jis kuilys, jis visus išdavė. Sąrašus jis išdavė, išdavė 
dar. Kaip jau bėgo rusai ir lietuviams davė šautuvus. Šautuvus, kad 
jie... Nu, kaip partizanai, kad apsigintų. Skaitosi, kad jau šituos... 
Nu, vokiečius, nuo vokiečių. Nu, ir tada... 
 
6:17 
 
Kl.: Rusai davė tuos šautuvus? 
 
Ats.: Aha. Rusai davė šautuvus. Kas, kam davė, kam išdavė šautuvus, jie 
nežinojo nieko. Ir nesuprato, ir bijojo. Berniokai tokie va. Reikėjo 
diržą paimti ir būtų žinoję gal. Taip tikiems. 
 
Kl.: Jisai dabar ginkluotas, reiškia. 
 
Ats.: Aha, ginkluotas. Paėmė tą pistoletą. Jisai niekur nebuvo. Tik kad 
paėmė, kad šautuvą paėmė. Aš atsimenu, vienas, nu, jau mano jau metų dėl 
to. Jau kaip ateidavo jis pas mamytę. Buvo jau toks berniokas. Nieko, 
jis paėmė tą šautuvą. Jis neturėjo supratimo. Jis nežinojo nei nieko, 
nieko. Čia darželis buvo, jau aikštė. Ir pasiėmė jau šitą šautuvą ir va 
kitam... Jie... Kitas pasiėmė šautuvą, o tam berniokui... Jau tas, kurį 
sušaudė jis... Tas paėmė. Sako: "tu palaikyk, aš einu tualetan, - sako, 
- tu palaikyk šautuvą". Tas palaikė šautuvą. "Kas žodį kokį pasakė, 
nieko netardė". Jokio tardymo nebuvo, jokio, nei nieko. Suėmė vakare ir 
rytą visus sušaudė. Visus. Ir niekas netardė, "ar tu kaltas, ar 
nekaltas". "Jeigu tau pasakė kas, įskundė, žodį pasakė", ir viskas. 
Paėmė ir iš karto visus sušaudė. Va, taip buvo. 
 
Kl.: Tai kas čia tokią tvarką darė Kupišky? 
 
Ats.: Nu, tai Liovė. Taigi čionai jau jis visą tvarką darė. 
 
7:42 
 
Kl.: Tai Liovė pasiliko, reiškia, kada jau... 
 
Ats.: Nu, čia pasiliko. Čionai pasiliko. Tai jau... 
 
Kl.: O jūs jį prisimenat? 
 
Ats.: Nu, prisimenu. 
 
Kl.: Nu, koks jis žmogus? 
 
Ats.: Nu, toks kūdas, jaunas. Jaunas buvo. 
 
Kl.: Ar yra tekę pasikalbėti su juo taip? 
 
Ats.: Ne, neteko. Jau čia jisai mokytojas, o aš tokia prasta mergaitė. 
Bet aš pažinojau jį. Mačiau, mačiau. Tai gyvenau, kaip jisai čia buvo. 
Gi čia Kupišky buvo gimnazija. Mokytojavo gi jisai. Bet jisai va... 
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Jisai, kaip visi sako, šnipinėjo. Ieškojo, ieškojo visur. Nu, tai va. 
Va, ir daug ką, o žydus... Žydus tai jau sušaudė visus. Kuriuos dar vežė 
į Subačių, žinot Subačių, tai sako, miškan. Nu, "ten dirbti, dirbti, 
darbuos, darbuos". O ten už Subačiaus miške ir sušaudė žydus visus. 
Visus. O lietuvius tai va čia. Kuriuos įskundė, kaip kuriuos sustumdė, 
sustumdė ir visus. Visus. Tai va. 
 
Kl.: Tai kaip čia tuos lietuvius šaudė? 
 
Ats.: Nu, tai lietuvius... Lietuvis bijojo, tai ir šaudė. Lietuviai 
šaudė. Jiems tiktai vokiečių buvo įsakymas. O lietuviai čia šaudė. 
 
Kl.: Ar matėt, kaip lietuvius šaudė? 
 
Ats.: Nu, tai, kad ten šaudė ant žydų kapų, tai ne. Nemačiau. Čia 
gyvenom čionai, nemačiau. O čionai kaip žydus... Tai, būdavo, čia gi 
girdisi viskas. Čia gi girdisi. Nebuvo nei vieno namo, čionai nieko 
nebuvo. Čia viskas tuščia. Čia laukas visas, gražiai matydavosi. Tiesus 
vieškelis šitas ir matydavosi. Kaip nuo ryto gi anksti, jau nuo devynių 
valandų... Jau devynių valandų, šitą, karo stovis. Negalima vaikščioti, 
viskas. 
 
Kl.: Vakaro. 
 
Ats.: Vakaro. Ir va. Juo nuo ryto ligi aštuonių negalima eiti niekur. 
Nu, tai va, ir... O rytą... Anksti rytą tai jau veža. Veža su šitais, 
kuriais jau žydus, su... Gruzovikai, ten vadinosi tos mašinos. 
 
9:13 
 
Kl.: Iš kur juos veždavo? 
 
Ats.: Nu, tai mieste ten surenka, surenka. Jau kalėjiman. Iš kalėjimo, 
va... Apačioj ten prie kuposto (?) toks mūrelis (?) yra. Tai tenai buvo 
tas, kalėjimas jau. Kaip ir daboklė. Nu, tai tenais suvarydavo. Ir 
pasiimdavo, ir išvežė. Išveždavo čionai visus ir sušaudydavo čionai. 
 
Kl.: Tai juos kai suimdavo į tą... Sukišdavo į tą mūrelį, ar jie žinojo, 
kad dabar juos jau šaudys? 
 
Ats.: Nu, tai aišku, kad jie jau žinojo. Taip viskas matyti buvo. 
 
Kl.: Vat, ką jūs matydavot, ponia, ką prisimenat? Kaip jie ten uždaryti 
būdavo, ar kaip juos varydavo? 
 
Ats.: Nu, tai čia negalima gi eiti. Negalima vaikščioti. Gi neleisdavo 
gi niekas. Ką čia prisiminsi, pasakysi, negali pasakyti. Tušti namai ir 
viską jau... Išeina į šoną, į šoną, viską palieka namuose. Paskui turtus 
suimdavo valdžia ir parduodavo žmonėms. 
 
Kl.: Kaip parduodavo, kurioj vietoj parduodavo, kur? 
 
Ats.: Nu, čia parduodavo. Čia kaip bankas tas stovi, va čionai. Ne kaip 
bankas, kaip taupomoji kasa. Nu, tai čia dabar tokia yra parduotuvė šita 
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gėlių. Tenais bičių ta parduotuvė. Tai va tenais. 
 
Kl.: O tada kas ten buvo? 
 
Ats.: Ogi ten nieko. Žydų gi. Žydų šitų tenai buvo parduotuvės. Tai va, 
gi tušti namai. Tai ten suimdavo visus žydų šitus turtus, jau kiek 
turėjo. Ar tenai rūbų, ar tenai kokių... Ar tenai visokių ir komodų, ir 
visko. Jie neturtingi, žydai. Jie neturėjo visko, kaip dabar. Dabar 
visokių tenai sekcijų ir viso ko. Nebuvo, neturėjo jie. Kad jie spintas 
ir lovas turėjo, ir viskas, daugiau nieko. Dar ir sofų nebuvo, man 
rodos. Ne taip jau buvo... Žydų va tokios gryčelės kaip mano. Visos 
tokios buvo. Dabar tai jau prie ruso, penkiasdešimt metų. Tai čia viską 
išgriovė ir iš naujo čia viską pastatė. Viską. Visi namai centre 
perstatyti naujai. Čia nebuvo. Čia visos va tokios lūšnos, kaip mano va 
dabar šita. Tai va. 
 
11:50 
 
Kl.: Tai dabar tuos žydus, ar juos... Ar jie savo namuose gyveno, kai 
juos?.. 
 
Ats.: Savuose, savuose. 
 
Kl.: Ir ką. Ir eidavo į namus ir juos paimdavo? 
 
Ats.: Nu, tai ir suimdavo. Nu, tai čia nieko gi... Nedavė. Jeigu kuris 
jau gal ten taip ir bėgo ar kaip. Gal jau kuris ir išbėgo. Gi bėgo visi 
naktimis. Į Rusiją bėgo, tai pas juos išbėgo kai kurie. O kai kurie... 
Taigi jie nieko nežinojo. Galvojo, kad čia gal ne, gal į darbus vežė, ir 
taip toliau. Ir pasiliko. Va toks Šnipas. Va dabar kaip malūnas kaip 
yra, gi bagočiausias buvo. Turtingiausias, kaip sako, visam Kupišky. Tai 
jisai sakydavo... Jis labai sueidavo su visais ponais, su šitais 
viršininkais ir viską. Jau kiek čia tų ponų buvo, nedaug ir tebuvo. Tai 
jie... jie jau... jis jau... Kiti bėgo, kurie biednesni, kaip sako. 
Tokie pabėgo, išbėgo. O kurie turtingesni, tai pasiliko. Skaitosi, 
nieko: "mes nieko nepadarėm, už ką mus gali čionai sušaudyti". Nu, tai 
va. Ir tas Šnipas sako: "aš nieko, nieko". Ir jis labai sueidavo su 
visais inteligentais, su visais. Tai ten buvo viršaitis, čia tokis 
teisėjas, policijos viršininkas. Nu, jis labai draugavo, labai 
prisiderino. Nežinau, kad dar teisininkas koks čia jisai buvo. Dar ir aš 
jauna buvau, tai ne taip jau... Nu, ir jisai sako: "aš nieko nepadariau 
blogo ir nieko gero nepadariau, o viską paėmiau". Ir tai va. 
 
13:20 
 
Kl.: Dabar sakykit, kaip juos suimdavo? Ar pirma vyrus suimdavo, ar 
visas šeimas suimdavo? 
 
Ats.: Visas šeimas suimdavo. Visas šeimas suimdavo ir va. Paliko, dar 
vaikus palikdavo. Tai va. Paskui vaikus suėmė. Taigi vaikus kaip vedė, 
tai aš negalėjau... Tai verkiau ir verkiau. Negaliu. Žiūrėjau, kaip 
vedė. Rytą anksti dar. Saulutė tik užtekėjusi čionais ir... Dar miegojom 
mes, tai tėvas ten... Šalia gyveno vyro tėvas. Tai per langą pabarbeno, 
sako: "pasižiūrėkit". Sakau: "geriau būtum neprikėlęs, negaliu žiūrėti". 
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Vaikiukai nuvilkti visi, tiktai vien su baltiniukais. Apvilkti visi. 
Kiekvienas nuvilkti. Nu, kaipgi dabar šitie rūbeliai reikia nuvilkti, 
nu. Kaip čia šitaip reikia daryti, aš negaliu ten. Aš sakau. Aš einu į 
bažnyčią, kaip sako, visos tikim. Bet va jau šito tai aš nepernešu, 
negaliu pernešti. Nu, tai, atrodo, jau vedė jau ten mirti. Dar nurengti 
šitą vaiką anksčiausiai rytą su vienais baltiniukais, su baltais, 
baltais. Paskui pradėjo čia šaudyti. Aš tai negaliu kalbėti. Kaip 
pradėjo šaukti: "mama, mama" vaikai, žinot, kaip vaikai. O kur mama? Ir 
mamos nebėra jau. Tai va, taip buvo. 
 
Kl.: Tai ten tėvus sušaudė. Kur tuos vaikus laikė? 
 
Ats.: Nu, tai kas čia žino. Gal čia kur uždarė ir laikė gi jie. 
Nenueisi, nepažiūrėsi, nieko neleisdavo gi jau. Devynios valandos, 
niekur neišeisi. O jie vakare, visą naktį dirba. Anksti rytą ir per 
naktį - gi davai, ir viską. 
 
15:04 
 
Kl.: Ir šaudydavo per naktį? 
 
Ats.: Nu, tai juk nešaudydavo gi. Ten surinkdavo gi visus. Rinkdavo ir 
dieną, ir naktį, ir va. Ir taip ir buvo. 
 
Kl.: Ai, tai jie per naktį suimdavo, reiškia, areštuodavo, paskiau... 
 
Ats.: Ryte anksti areštuodavo. Kad jie vėlai jau areštuoja. Jie va taip 
ir... suima visus. O žydus va uždarė gi čionai dar. Uždarė, kad jie 
niekur nevaikščiotų ir neišeitų ir šitas... Dabar Paleckio gatvė, buvo 
Vilniaus gatvė, vadindavo aną po senovei. Dabar Paleckio. Tai šitą... 
Tai juos šičia uždarė šitam... Rajone visur daugiausia tų žydų buvo, tai 
dar juos... Ir neišleisdavo, kad neišeitų. Negalima išeiti iš namų. 
 
Kl.: Ponia, dar noriu apie tuos vaikus paklausti. Sakykit, ar tų 
vaikų... Kiek ten buvo tų vaikų kai jūs matėt? 
 
Ats.: Nu, daug tų vaikų buvo. Žinot, kiek tų žydų jų buvo. Taigi visi po 
vieną, po du, po... turi. Taigi visus, visus sušaudė ir gana. 
 
Kl.: Nu, kiek ten? Dvidešimt ar kiek? 
 
Ats.: Nu, jau dvidešimt. Ne dvidešimt. Eilutė jau nemaža buvo, kokie 
jau... Jau juos gi nevežė, jie pėsti. Visus varė pėsčius, pėsti. Tai už 
tai ir matėsi labai. Taigi čionai viskas, miškas. Nieko nebuvo niekur. 
Tiktai vienas tenai, kaip sako, Slavinskas toksai. Nežymus kelias buvo 
Slavinsko paskiau. Nu, tai va. Tai tiktai tenai, o čia visa tuščia gi, 
visko. Niekur nei vieno namo nebuvo, nieko čia. Pasistatė čia prie ruso, 
kaip sako, viskas. Čia iškilo gi Kupiškis, o taip tai nieko čia nebuvo. 
Čia tas kalnelis buvo, kur va. 
 
16:54 
 
Kl.: Tai su baltiniukais jie buvo, o... 
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Ats.: Su baltiniukais. 
 
Kl.: O... su batukais buvo? 
 
Ats.: Nu, tai jau su batukais. Jau nuo tolo nesimatė aiškiai. Nemačiau 
tikrai. Nu, kad jie toli nuo čionai. Kad ir ant kalno buvom, ale gi tai 
iki to vieškelio taip toli gi. 
 
Kl.: Tai kur ten juos galėjo nuvilkti? 
 
Ats.: Nu, tai matyt... Aš nežinau, kur juos nuvilko, negaliu pasakyti. 
Bet nuvilko, matyt, gi. Jeigu nuvilko... Aš nežinau, kur tuos rūbelius 
dėjo tokių vaikų. 
 
Kl.: Nepardavinėjo tų rūbelių? 
 
Ats.: Nu, gal pardavinėjo gal ten kas. O taip tokie... Kas čia žino. 
Negi pasakys, nei nieko. 
 
Kl.: Kas ten varė tuos vaikus, sakykit? 
 
Ats.: Nu, tai nežinau. Taigi... Taigi buvo partizanai tie. Varė. 
 
Kl.: O vokiečių buvo? 
 
Ats.: Vokiečių ne, lietuviai. Čia Greičiūnas toks buvo, Dovidavičius 
toks buvo, Kriuka toks buvo va čionai ir dar... Užmirštu pavardę vieno 
vėl. Čia tokie va šitie visi. Sakydavo, žydšaudžiai. Vadindavo juos ten. 
Greičiūnas tai pasikorė Klaipėdoj, o Kriukutį sušaudė. Dovidavičius, tai 
nežinau. Ne... Ne kupiškėnas buvo. Nežinau, iš kur jisai kilęs. Tai jis 
čionais, kur jis... Ar jis pabėgo, ar jis nepabėgo. Ar jį suėmė, ar jį 
nesuėmė. O šituos suėmė. O Greičiūnas tai buvo pasitraukęs toliau ten. 
Tai jau, matyt, jau ten kalėjime gal suėmė jį, tai pasikorė. Tai ten 
pasakė, kad pasikorė. Labai bjaurus Greičiūnas buvo, labai bjaurus. 
Šaukdavo. Didelė gerklė, kaip mano, tokia skardi. 
 
Kl.: Tai ką šaukdavo? 
 
Ats.: Nu, tai jau gi girdisi taip jau. Prieina jau... Dar stovi, dar 
visi tokie. Kiek ten nuvaro juos nuo čionai. Tai į duobes... Palei 
čionai, palei tvorą šičia, šitoj pusėj tai duobės jau iškastos. Tai jis 
šaukia: "arčiau prie duobės!". Tai tada "pa, pa, pa". Tai va. Jau šaudo, 
visus šaudo. 
 
19:03 
 
Kl.: Tai jau čia Greičiūno balsas būdavo. 
 
Ats.: Aha. "Arčiau prie duobės!", ??? ???. Taip jau buvo. Baisu buvo, 
ale kaip daryti, visa praėjo. 
 
Kl.: Nu, tai čia va dabar jūs sakot, reiškia, tie keturi. O kiek iš viso 
vat buvo tų baltaraiščių? 
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Ats.: Nu, tai gal ir daugiau buvo. Gi negali pasakyti. Nebežinosi, kiek 
ten, kiek jų tenai. Daug buvo. 
 
Kl.: Nu, kodėl tie baltaraiščiai ėjo tokį darbą daryti, dėl ko? 
 
Ats.: Neturiu supratimo. Negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Ar jie praturtėjo, ar jie naudos turėjo ten? 
 
Ats.: Nu, tai aišku. Tai naudos ten yra. Taigi... Ir kiek jie turto žydų 
pasiėmė, ir visko. Taigi pasiėmė. Taigi jie pasiėmė irgi. Tai jiems gi 
nereikėjo. O kuriems kiek jau liko, tai pardavinėjo žmonėms. Tai va. 
 
Kl.: Kaip tas pardavimas vykdavo, sakykit? 
 
Ats.: Nu, tai taip. Parduotuvė va stovi. Kas nori, nueina ir parduoda, 
ir viskas. Sukrauta... 
 
Kl.: Kas pardavinėdavo? Tie patys, kur šaudė, ar pardavėja? 
 
Ats.: Ne, nebūdavo. Tokios moterys. Nebežinau, kas tenai. Dabar nei 
nebėra gal jau tenai šito... Balčiūnienė tokia ten pat. Nebėra, numirę 
jos tenai. Tai va. Pardavinėdavo. Va čia toks Žveinys buvo malūnininkas. 
Va čionai buvo toks. Tai tenai jisai labai jau... Visur jau veždavo. 
Visur jau kamandavojo, kad jau reikia parduoti tą viską. Tai jau jisai 
labai... Paskiau jis išprotėjo, žmogus. Toks buvo žmogus, puikus buvo, 
va. Prisidėjo prie tokių darbų, ir reikia išprotėti paskui, va. Tai ką 
daryti? 
 
20:54 
 
Kl.: Kokie daiktai ten buvo? Ar jums teko matyti vat, ką jie siūlo 
parduoti žydiškus daiktus? 
 
Ats.: Nu, tai buvo visokių tenai daiktų, ir... Nu, ir... iš rūbų ir 
tenai, kiek ten turėjo tų... Kokių kaldrų kur geresnių, kur... Gal 
pasiėmė patys jie tenai, kurie... Kiek tų čia tų žydų buvo, kur 
geresni... O tai taip, kur jau prastesni va daiktai, tai pardavinėjo. 
Tai va visokių stalų, tai tenai lovytės. Aš buvau lovytę nupirkus dar už 
penkis rublius. Nupirkau vaikui. Buvo... Sūnų auginau, tai penkis 
rublius sumokėjau. Tai sakau, va ir aš nusipirkau. Tai ką daryti. Nu, o 
taip tai nieko tenai stebuklo nebuvo. Nieko daug nebuvo. O kur geresni 
daiktai, tai išsidalino visi šitie jau. 
 
Kl.: Nu, tai jie turėjo... Karo metu jie turėjo jau gerai gyventi. Tie 
jau bagoti žmonės pasidarė, ar ne. 
 
Ats.: Nu, tai gerai gyveno. Bagoti buvo. 
 
Kl.: Ar pragėrė viską? 
 
Ats.: Nepragėrė, bagoti buvo. Bagoti ir buvo. 
 
Kl.: Tai ką. Jie namus išsistatė, ką jie darė su tais... Su tais... 
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Ats.: Nu, nieko. Taigi tenai, žinai, nu, kas jau... Žinot, kad negaliu 
pasakyti. Nu, nieko. Va tokios paprastos spintos buvo, kaip senybinės, 
kaip seniau. Su juostom va tokios. Nu, tai, kad stalas... Pavyzdžiui, va 
kaip ir šitas, kokie čionai... Nu, apyskaitos stalas va kaip mano dabar 
stovi tenai. Nu, daugiau nieko tenai nebuvo, stebuklingo nieko. Žydai 
daug neturėjo. Tai čia turtingi buvo jie. Tie tik pinigų turėjo. O taip 
tai va, neturėjo daug nieko. 
 
Kl.: Tai čia jiems visiems kas vadovavo, dabar visiems šitiems? Kaip jūs 
juos vadinot, va tuos, kur šaudė žydus? 
 
Ats.: Nu, žydšaudžiais vadindavom. 
 
Kl.: Žydšaudžiais. Nu, o dar kaip vadindavot? Nu, partizanai, 
aktyvistai, baltaraiščiai, ar kaip? 
 
Ats.: Nu, baltaraiščiai. Nu, nieko ne... Pykdavo labai žmonės. Visi 
pyko, pyko labai, kad labai žiaurus jisai buvo. Tai va. Nu, taip tuos 
turtus surinkdavo, surinkdavo ir išveždavo jau visus. Kur ten veždavo, 
kur ten išsidalindavo, kad jie tenai biškį... Nu, tai va. Nu, ir... 
 
23:07 
 
Kl.: O uniformą jie turėjo kokią nors? 
 
Ats.: Nu, kareiviški, kaip kareivių. 
 
Kl.: Su kareiviška uniforma būdavo. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: Su kareiviška. 
 
Kl.: Ant galvos ką jie nešiojo? 
 
Ats.: Nu, tai kaip kepurė, kaip kareiviška, tikrai. Nu, kepurė, nu, 
kareiviška. 
 
Kl.: Tai kada jie dabar tą uniformą apsivilkdavo? Nu, visą dieną turbūt 
nevaikščiodavo? 
 
Ats.: Vaikščiodavo, o kaip gi. Taigi jie kareiviai ir buvo. Taigi jie 
kareiviai ir šaudė, šitą... 
 
Kl.: Tai jie kai eidavo šaudyti, tai jie apsirengdavo... 
 
Ats.: Nu, tai jie kareiviai. Nu, va. Taip ir buvo. Jie visą laiką su 
uniforma buvo. Tai va. 
 
Kl.: Nu, o sekmadienį kaip, jie ateidavo į bažnyčią? 
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Ats.: Nelabai. 
 
Kl.: Neidavo? 
 
Ats.: Bažnyčios nereikia, nereikėjo. 
 
Kl.: O kunigas sakydavo ką nors apie vat... Vat, kas čia darosi? 
 
Ats.: Ai, ką jis sakys. Ir kunigas bijo, bijojo. 
 
Kl.: Nu, kaip kur Lietuvoj pasakydavo kunigai. Būdavo... 
 
Ats.: Pasakydavo, tai pasakydavo, ale tiktai va. Vienas kunigas, 
atsimenu, per pamokslą sakė, per rekolekcijas, tai... Ne kunigas buvo, 
tenai šitas vienuolis. O jis tai davė ojoj, ojoj. "Kam skundžia žmonės, 
kam vienas kitą skundžia". Ojoj, ojoj kaip perpykęs. Kaip jis tada šaukė 
ant visokių bažnyčios. Jis sako: "kas tau!". Jis ant moterų jau 
labiausiai, kad jau, skaitosi, kad moterys labai skundė. "Kas tau, 
padla, bėda, - sako, - laikė", va šitaip. "Kas tau, padla, bėda, kad 
kažkur kas yra, kas ten kokių pamatė, atvarė ir nepaėmė..." ir taip 
toliau, va. Va šitaip ir panašiai jau. Jau labai, labai tada rėkė. 
 
Kl.: Bet žydų neužstojo, nieko. Niekad nebuvo... 
 
Ats.: Nu, tai kad ir užstojo... Kunigai užstojo. 
 
Kl.: Sakydavo. 
 
Ats.: Nu, sakydavo, bet kad kas klausė? Niekas neklausė. Gi visi bijojo. 
Niekas neklausė. 
 
25:15 
 
Kl.: Gerai, gerai. Nu, o sakykit vat. Kada jau čia pradėjo šaudyti žydus 
Kupišky? 
 
Ats.: Vat, čia ir pradėjo šaudyti. Kaip užėjo vokiečiai ir pradėjo 
šaudyti tada. Ten ir pradėjo. Tai ten jau pradėjo jau vežti. Iš karto 
čia Kupišky dar nešaudė, tai dar vežė. Dar išvežė jau juos į Subačių, 
tuos. Su terbom, terbom vežė į... 
 
Kl.: Tai ką tokius į Subačių išvežė? Kaip čia buvo, kad dalį atskyrė, į 
Subačių išvežė? 
 
Ats.: Nu, tai galvojo, kad ten ne visus iš karto gi ten. Nu, vieną dieną 
tas, kitą dieną tas, vieną dieną tas. Ir kiek čia, buvo žydų nemažai. 
Nu, tai va. Kurgi visus per vieną kartą, ne. Nu, tai jie visi laukia. 
Visi laukia, kad jau čia gal jau į darbus išveš. Tai dar nei niekas 
nebėgo ir nebėgo. Kurie bėgo, iš karto. Taigi bėgo, o paskiau... Kaip 
jau čia pradžioj, tai dar niekas juos nesuėmė gi. Tai tik paskui juos. 
Kaip užėjo, taigi ne... Kai kurie pasitraukė per patį karą, tai tie ir 
pasitraukė, o kurie jau... Kaip jau baigėsi karas, tai tada viskas jau 
baigta, va. Tada nebeišeisi jau niekur. Nu, tai va. Vienus išvežė iš 
karto, kad ne taip jau žinotų, jau ne... neišbėgtų ar kaip. Galvojo, kas 
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čia žino, jau kaip ten. Tie kaip jau tenai galvojo. Nu, jie tada... Ir 
tada ir nebėgo niekur. Nu, tai va. Vežė tai, skaitosi, išvežė į darbus. 
Sako: "važiuos į darbus", kuriuos jaunesnius. O senesnius paliko jau 
čionai dar. O jaunesnius "į darbus" kaip išvežė, tai išvežė "į darbus". 
 
Kl.: Tai kodėl jie tuos jaunesnius atskyrė, dėl ko? 
 
Ats.: Nu, taigi, kad neišbėgtų jie, taigi tie jaunieji... Taigi 
pirmiausia ir vežė juos tenai, į Subačių ar kokį... Nežinau aš, kur 
tenai. Aikštelėj, sako, sušaudė labai daug. Subačiui prišaudyta buvo. 
Tai va. 
 
Kl.: Nu, o dabar, ponia, vat aš noriu paklausti. Vat, prasidėjo karas, 
tai čia vis tiek, nu, pirmas dvi, tris dienas vokiečių nebuvo. 
 
Ats.: Nu, tai nebuvo. 
 
Kl.: Ar jau pradėjo puldinėti žydus vat, kol dar vokiečių?.. 
 
Ats.: Ne, ne. Nieko, nepuldinėjo. Kaip jau čionai visai užėjo, tai tada 
jau. 
 
Kl.: Kai užėjo vokiečiai? 
 
Ats.: Nu, kai užėjo. Jau čia jie susitvėrė valdžią, jau viskas. Tai tada 
jau žydus jau... O taip tai ne, ne. 
 
Kl.: Sakykit, o tiems baltaraiščiams ar Liovė vadovavo, ar jie kitą vadą 
turėjo? 
 
Ats.: Liovė, Liovė. 
 
Kl.: Kokią jisai uniformą turėjo, tokią pačią ar kitą? 
 
Ats.: Ne, neturėjo jis uniformos. Jis be uniformos buvo. Be uniformos. 
 
Kl.: Tai tie buvo uniformuoti, o jisai buvo civiliais drabužiais? 
 
Ats.: Nu, tokiais civiliais. Tai va. 
 
Kl.: Nu, ir dabar, ponia, sakykit. Nu, vat tie šaudymai, kaip jie vyko, 
kaip jūs matėt vat tą viską, kaip jūs matydavot, kada matydavot? 
 
Ats.: Nu, tai matydavom tai vakarais. Vakarais jie šaudydavo. Jau vakare 
va po devynių valandų vat šaudo jau. Jau devynios valandos, vasara. 
Taigi ilga diena gi, matėm gi. Jau viskas, jau po devintos valandos jau 
vakare neišeisi. Negalima išeiti. Ir jau būdavo karo gi stovis. Tai 
elektros jau negalima deginti jau vakarais, naktį, kad jau nesimatytų, 
kaip lėktuvai skrenda, ir nieko. Užtemdyti langai kad būtų, kad 
nesimatytų šviesos per langus, nieko. Tai va. Tai tiktai tiek. Jau 
niekur neišeisi, Negalima jau miestan, neišeisi nei po gatves. Tuščios 
gatvės, niekas nevaikščiodavo. Niekas per karą jau ne. 
 
28:57 
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Kl.: Ir kur jūs matėt vat tą šaudymą? Kur jūs matėt, kaip šaudė juos? 
 
Ats.: Nu, tai tiktai čionai. O kitur taigi neišeisi niekur. Neišeisi. 
 
Kl.: Tai jūs čia gyvenot taip, tokioj matomoj vietoj, kad matėt? 
 
Ats.: Nu, tai čia ant kalnelio gyvenom va. Va čia šita gatvytė va į 
piliakalnį einant. Jūs nežinot. Čia šita gatvytė, va čia šita vidurinė 
buvo. Ta kaip jau palei stadioną šitą. Buvo čia stadionas. Nu, tai mes 
čionai ant to kalniuko ir gyvenom. Va čia tiesiai ir matėsi, va čia ant 
kalniuko tuoj. Va kaip kitas eina. Va dabar čia mano gryčiutė yra, kitas 
tenai. Tai va tenai. 
 
Kl.: Tai jūs gyvenot ant kalniuko. 
 
Ats.: Ant kalniuko. 
 
Kl.: O šaudymas kur vyko? 
 
Ats.: O šaudymas čia va priešais gi, prieš. Priešais, tai matėm gi 
viską, gi Dieve. Jeigu dabar jau pavažiuotume, tai pamatytume tuos. Tik 
dabar jau užsodinta liepom, tai dabar nebesimato. O tada nebuvo nieko 
užsodinta. 
 
Kl.: Ponia, tai mes pavažiuosim. Parodysit, gerai. 
 
Ats.: Gerai. 
 
Kl.: Parodysit. Nu, ir... Dabar, reiškia, kas matėsi? Jūs ar iš kiemo 
žiūrėdavot, ar iš namo pro langą? 
 
Ats.: Nu, per langą žiūrėdavom, per langus. Negalima gi išeiti. Jau 
negalima iš kambario išeiti, negalima. 
 
30:09 
 
Kl.: Ir ką jūs matėt, ponia? 
 
Ats.: Nu, tai ką ten matysi. Sustato, matėm. Tiktai girdim, kaip šaudo. 
O taip nuo tolo kur ten matysi. Taigi vis tiek jau nieko nesimato. Ten 
duobės iškastos ir va šaudo. Tiktai girdisi dejonės, ir viskas, ir 
šaudo. 
 
Kl.: O tos duobės matydavosi iš jūsų pro langą? 
 
Ats.: Ne, ne. Taigi tvora didelė mūro užtverta, nesimato. Tiktai tiek, 
kad va kapai matosi tenai. 
 
Kl.: Kur žydus surinkdavo prieš sušaudymą? 
 
Ats.: Nu, tai surinkdavo visus tenai į gatvę, iš gatvės, kur jie 
gyveno. Suvarydavo, suvarė vienon gatvėn ir surinkdavo. 
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Kl.: O paskui jau kai atvarydavo iki tų kapų, kaip tada? Kur juos 
laikydavo? 
 
Ats.: Nu, tai va ten atvarydavo. Juos... Neatvarydavo, juos atveža, 
pesti, su mašinom. Tik vaikus vedė, o žydus tai veždavo. Bijojo, kad 
nepabėgtų. 
 
Kl.: Po kiek mašinoj atveždavo per vieną kartą? 
 
Ats.: Nu, kas čia žino, kiek. Nežinau, neskaitysiu. Negi prie... Prie 
mašinų niekas neleido tenai. Niekas neleisdavo. 
 
Kl.: Ar mašinos dengtos būdavo, kai veždavo? 
 
Ats.: Ne. Nedengtos, nedengtos. Taip sugrūdo, sugrūdo. Kad ir sakė... 
Nežinau, kaip sakydavo, kad ten šaudydavo kad ir lietuvius čia gi. Taigi 
pirma kaip jau veža, kaip jie ima iš kalėjimo to, tai pirma buože galvon 
duoda. Apsvaigina ir tada suguldo kaip... Kaip sakydavo, kaip kiaules 
visus suguldo. Suguldo ir tada jau veža vienas ant kito. 
 
Kl.: Ir žydus vežė vienas ant kito? 
 
Ats.: Nu, tai va. Žydus, matyt, nevežė vienas ant kito, tie tiktai jau. 
O kai lietuvius, tai taip. Lietuvis ten ir nieko, katras ir nieko 
nepadarė, vis tiek sušaudė ir gana. 
 
Kl.: Nu, ir dabar vakare atveždavo, reiškia, ir kiek laiko tas šaudymas 
trukdavo? 
 
Ats.: Nu, tai tiek, kiek ir juos sušaudo. Tai pas juos ten jau... Jau 
pirma dar išsikasdavo duobes gi jie patys, va. Paskui kaip išsikasdavo 
duobę, tai tada jau iš... Kuriuos atveža anksčiau, tai iškasa, išsikasa 
duobes. O paskui kitus atveža, tai tada ir šaudo jau. 
 
Kl.: Ar matydavot kasančius duobes? 
 
Ats.: Ne, neleisdavo. Gi gink, Dieve, negalima prieiti. Kur gi eisi, ir 
tau... gausi kulka galvon. Ten jau niekas nežiūrėjo. 
 
Kl.: O tai iš kur jūs žinodavot, kad jie vat duobes patys kasasi, viską? 
 
Ats.: Nu, taigi vienas per kitą pasako geri žmonės. Matydavo gi kai 
kurie. Gi pabėgdavo daug, pabėgdavo. Kitas pabėga, kitas... Sakė, vienas 
Ramonas (?) tai labai knygų daug parašė apie rusus. Kad jis išbėgo, 
išsikasė 
iš duobės ir gyvas krito duobėn. Jis ten gal buvo parašęs kaip ten, toj 
knygoj. Aš neskaičiau tos knygos. Tai jis, kaip jau pradėjo šaudyti ir į 
tą duobę užvirto. Gal paskutinis, ne pirmutinis, tai jis išsikasė. Nu, 
ir jis tada ir išbėgo. Ant žydų kapų lietuvius šaudydavo, o žydus tai 
čionai ant laisvamanių kapų. Tai jisai čionai palei pakriūtę... Tai 
jinai kaip ir... Kur Patroji (?) upė šičia teka. Kaip važiavot? Tai jau 
gal važiavot pro šitą, pro tą tiltą. Nu, tai va tenai tokia pakriaušė 
didelė ir tenai krūmai. Taigi tenai netoli kapų šitie. Nu, ir tada nuo 
tų kapų ir tuoj čionai. Jis nuo Subačiaus tas buvo Ramonas (?), iš 
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Subačiaus. Tai va. Tai jis ir apie save labai rašė, kaip jis išbėgo, 
kaip viskas, va, ir kaip jis griuvo duobėn gyvas. Ir išsikasė tada, bet 
neužmušė. Matyt, jau greitai nuvažiavo jie, paskutiniai jie, ir viskas. 
 
Kl.: Nu, tai dabar jeigu vat prisiminti, kiek laiko tie šaudymai, nu, 
vat truko, reiškia. Prasidėjo kažkur tai... kada? Reiškia, pirmą karo 
savaitę, jo? 
 
Ats.: Nu, tai prasidėjo. Truko... Jau nemažai, gal kokį mėnesį, daugiau 
jau truko. Mėnesį. 
 
Kl.: Tai per visą liepą šaudė, reiškia. 
 
Ats.: Nu, tai liepą šaudė. Šaudė, šaudė. 
 
34:37 
 
Kl.: O dabar sakykit, ar čia šaudė tiktai Kupiškio žydus ar ir atvežtus 
iš kur nors? 
 
Ats.: Ne, tiktai Kupiškio. Tik Kupiškio. Ten dar Kupiškio, gi sakau, į 
Subačių dar žmonių išvežė dar. Tenai ir kiek tenai žydų gal ne tiek daug 
buvo. Tai tenai iš karto jau šaudė. Iš karto nešaudė čionai. Paskiau jau 
pradėjo šaudyti čionai jau. Kad jau, matyt, tenai jau nebebuvo ko, kad 
juo labiau... Nežinau, kaip ten buvo, vienu žodžiu. O čia tai va čia 
šaudė jau pas ??? keliu. Tai va. 
 
Kl.: Tai dabar mes pakeisim juostelę, ar ne. Pakeisim juostelę. 
 
Ats.: Gerai, gerai. 
 
TAPE 2 
 
Kl.: Biškį padarysim pertraukytę. Va, jisai prašo paklausti, reiškia. 
Vat, reiškia, kai vežė į Subačių. Ar į Subačiu išvežė ir tuo pat metu ir 
čia šaudė, ar kai į Subačių vežė... 
 
Ats.: Ne, ne. Čia nešaudė tada, dar nešaudė. Taigi į Subačių vežė, tai 
jie ten gal būtų ir pabėgę, jie ten biškį, tie žydai. Bet jie nežinojo. 
Jie galvojo, kad išveža į darbus. Jau jaunas išvažiuoja į darbus. Į 
darbus vežė, skaitėsi, į darbus. 
 
1:01 
 
Kl.: O jūs matėt, kaip juos išvežė? 
 
Ats.: Nemačiau, kaip vežė. Tai kur gi matysi, čia netoli gyveni. 
 
Kl.: Nu, vaikštai po miestą ten, tai, žinai, vis tiek... 
 
Ats.: Ai, negalima. Gi negalima eiti tom gatvėm. 
 
Kl.: O dieną taigi galima buvo? 
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Ats.: Negalima. 
 
Kl.: Ir dieną neleisdavo? 
 
Ats.: O kaip gi. Tai va. Taigi karo stovis, taigi negalima, va. 
 
Kl.: Tai karo stovis, tai naktį negali išeiti. 
 
Ats.: Naktį. Ir čia va gi uždaryta gi zona. Tai jau žydų uždaryta, kad 
neišeitų žmonės ir kad nepasiimtų jų ir... Ir kad va taip toliau. 
 
Kl.: Ai, tai tuos, kur vežė į Subačių, irgi vežė naktimis, jo? 
 
Ats.: Nu, tai aiškus dalykas. 
 
Kl.: Ne dieną vežė. 
 
Ats.: Nu, taip. Taigi kad va. Gali žmogus pas save pasiimti, kitas kitą. 
Gi daug yra, kurie išgelbėjo. Tai žydų tai daug išgelbėjo. O jeigu dabar 
pasiims, tai jie už tai ir neleisdavo tom gatvėm ir eiti. Tai stovėdavo 
gi tenai ir sargyba ir neleisdavo gi. Niekas, bijojo ir eiti, visi 
bijojo. 
 
KL.: Tai kaip buvo... Kaip vat tuos žydus laikė iš viso, kaip jie gyveno 
dabar vat? 
 
Ats.: Nu, tai va gi taip ir gyveno. Nu, ką turėjo dar valgė, valgė. Ir 
niekur jie ir nevaikščiojo. Dar neleido išeiti niekur gi jų. Niekur. 
Kiek jie turėjo ten savo maisto tenai, ir viskas. Vienus greičiau, kitus 
vėliau, ir va visus ir sutvarkė kaip reikia. 
 
Kl.: O sargybos ten buvo kokios pastatytos prie žydų? 
 
Ats.: Nu, tai va tai vaikštinėdavo gi tenai. Jie bijojo. Ir taip žmonės 
ir taip įbauginti visi gi buvo. Bijojo visi, labai gi bijojo. Nei ten 
niekas... Sakau, nepraskrido uodas, ir jau viskas jau tau, ir va. 
 
2:37 
 
Kl.: Ar užtvaros kokios buvo pastatytos, tvoros? 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Nieko nebuvo, nieko. Jie, žmonės patys bijojo. Kiek tų 
čia žmonių ir buvo. Čia lietuvių ne čia tiek daug ir buvo. Tai va. 
 
Kl.: Nu, o tie baltaraiščiai galėdavo įeiti į žydų namus? 
 
Ats.: Nu, taigi gal ir neidavo. Kur gi ten eis, ko jie ten eis? Jie 
tiktai... 
 
Kl.: Nu, pasiimti, parsivežti ką nors. 
 
Ats.: Ai, ne, ne. Paskiau kaip jau iš... Po šeimas kaip išveža, išveža, 
jau vienos ateidinėja. Tai viena šeima paima. Viena, kita šeima, tai tos 
jau iškrausto jau, kur jau turi. Kurie turi, tada išveža iš namų, viską 
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išveža. Tušti namai tada palieka, va. Taip būdavo. 
 
Kl.: Ponia, dabar jūs man sakykit. Kaip jums atrodo, kodėl vat tie 
žydai... Nu, gerai. Sakysim, gyveno vat vienas namas, ar ne, reiškia. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Juos išvežė, sušaudė, reiškia. Greta gyvena kaimynai žydai. Jeigu 
jie mato, kas su kaimynais atsitiko, kodėl jie nepabėgo? 
 
Ats.: Tai jie bijo, tada jau bijo. Tada juos saugojo, jau viskas jau 
tada. Iš sykio tai dar ne... Kaip pradėjo išvežti į Subačių, tai jie 
galvojo: "oi, į darbus, į darbus mus išveža, į darbus, į darbus", va. "Į 
darbus"... Gal jie ir galvojo, kad į darbus. Jie labai pasitikėjo 
kažkaip jau, aš nesuprantu. Jie neturėjo supratimo, kad čia jau juos... 
Taip jau padarys. Tai už tai ir jie nepabėgo. O kuriems pavyko, tai kur 
sugrąžino. 
 
4:04 
 
Kl.: O tai kaip Subačiui sušaudė tuos jaunesnius, tai čia tie sužinojo 
žydai, kad?.. 
 
Ats.: Nežinojo, nežinojo. Ir lietuviai daug nieko daug nežinojo. "Veža, 
darban žydus veža", o į kokius darbus... Paskui pradėjo kalbėti, kad yra 
Subačiui jau. Sako, sušaudė miške. Labai daug yra sušaudytų, va. O taip 
ne, ne. 
 
Kl.: Po kiek laiko pradėjo kalbėti? 
 
Ats.: Nu po kiek jau, tada jau kažkaip jau, kaip pradėjo čia jau 
šaudyti. Tai tada jau jie taip susiprato, lietuviai. Jau vienas nuo kito 
iš Subačiaus atėjo jau žinios, kad jau čionai sušaudė tam miške, kad 
jau... 
 
Kl.: Jau čia šaudė, reiškia. Jūs žinojot, kad ten šaudė? 
 
Ats.: Nu, taip, taip. Kad ten šaudė jau tada. O taip tai ką vokiečiai. 
Niekas gi... Bijo, visi bijojo. 
 
Kl.: Tai tuos likusius žydus, kurie dar laukė savo likimo, tai juos 
saugodavo? 
 
Ats.: Tai saugodavo, o kaip gi. Kad jie neišbėgtų, niekur nebepabėgtų. 
Va tokia Margalienė buvo. Atsimenu, tokia graži moteris buvo. Jau jos 
vyras išvažiavęs į Palestiną buvo. Tai jinai jau norėjo išvažiuoti ir ji 
tenai į Palestiną. Nu, tai pabėgo. Nu, kas. Pabėgo iki Rokiškio ir 
sugrąžino ir sušaudė nabagę. Tokia graži moteris buvo, labai graži. 
Žydaukaitės amžinai ir žydeliai labai gražūs buvo. Irgi žydaukaitės 
labai gražios buvo, va. Tai va. Juos sušaudė visus. Sakau, ta Margalienė 
vaikus išleido. Pirma Palestinon išvažiavo vaikai, o paskiau ji 
neatvyko. Jau galvojo išvažiuoti, Jau vyras būtų leidęs, siuntęs vyras 
tenai jau. Tam išvažiavimui vizų yra. Bet paskui jau užėjo karas ir 
atliko, ir ji nebagė sušaudyta. O vaikai tai pas tėvą nuvažiavo 
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Palestinon. Tai va. 
 
5:58 
 
Kl.: Ponia, o jūs sakot, kad vat šaudymo metu jūs, reiškia, nematydavot 
kaip jie ten nukrisdavo į duobę, kaip pastatydavo? 
 
Ats.: Nieko, o kur gi matysi. Toli, vaikeli, nesimatydavo. Kaip gi 
matysi, kad... Ir tvora ten užstojo gi ir... Padaryta gi tvora mūrinė 
tenai , užmūryta. Ne taip jau matosi, tiktai ant kalniuko. Kalniukas, o 
čionai čia visa pakalnytė palei visą šitą tvorą čia. Šitoj pusėj, o 
tenai tai sušaudyta, tai daugiau atvežta. Lietuvius iššaudydavo kaip... 
Jūs nežinot, čionai už gelžkelio. Už gelžkelio jau stoties yra toks 
kaimelis, Pašėpečiais vadinosi. Tai tenai buvo dvi duobės lietuvių. Vien 
tik lietuvių prišaudyta. Tai tada, kaip užėjo, jau vokiečiai kaip išėjo, 
kaip užėjo rusas, kaip jau pasibaigė karas. Tai tada jau šitus lietuvius 
iškasė iš po duobių ir tada čia atvežė ant laisvamanių kapų ir 
palaidojo. Visi čionai visi palaidoti, visi. Iškasė tada juos iš tenai, 
o čia... O žydus tai pirma čia suskaičiavo, o lietuvius tenai Pašėtėj ir 
sušaudė. Mano dar brolį ant žydų kapų sušaudė, va. Ir niekur, niekur 
niekas nieko neprisi... Niekur nebuvo, niekur ne, jisai nepriklausė. Jau 
nebejaunas buvo ir batsiuvis buvo, va. Parduotuvėj dirbo, šitą, batų 
parduotuvėj. Nu, ir aš nežinau, kam ten užkliuvo, kad jis tenai žodį 
pasakė. Ai, ten viena tokia moteris sako: "matai, visi skundžiasi, 
skundžiasi". Kaip pasakiau, tai tas... Nu, tai čia, kad menko žodžio. 
Kaip mano vyras nuėjo... Toks jau draugas tenai Žeimukas buvo. Žeima, 
Žeima ta pavardė jau jo. Ir jis mokėjo žydiškai. Nu, o vokiškai kaip 
kalba, taigi galima suprasti. Ir jie alaus bare sėdi. Nu, ir toks 
blatnas, žinot, kaip jaunimas vakaruškose. Gal ten dar susimušė ar ką, 
kad nežinau. Kad jam tenai uždavė. Nu, tai tas ir kitas ir su vokiečių 
kalba. Ir kitas alų geria, toks Pranauskas, dabar nebėra, jau numiręs. 
Ir to Žeimuko nebėra, ir mano vyro nebėra. Tai dabar mano vyras su šitu 
Žeimuku geria, o jie ten. Tas Pranauskas geria su vokiečiais. O tada 
labai menko žodžio truko. Tai sako... Tas sako, mano vyro Bronius 
vardas. Sako: "Broniuk, - sako, - einam, - sako, - iš baro. Tas sako: 
"jau čia ant tavęs kalba". 
 
Kl.: Nes labai lengvai gali žmogus pražūti. 
 
Ats.: Nu, jo. Pražūti. 
 
Kl.: Reiškia, jau kaip pasakys, tai ir viskas. 
 
Ats.: Jau kaip va... 
 
Kl.: Jokio teismo, jokio tyrimo, reiškia, nieko. 
 
Ats.: Jokio teismo, čia nieko nebuvo. Tai sakau, gi va ir mano brolis. 
Paėmė, nuvedė vakare ir ryte... Be jokio tardymo, be nieko, tai už ką. 
Taigi reikia patardyti. Taigi kaip gi šitaip vat padaryti. Pasakiau 
mamai... 
 
9:12 
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Kl.: Kelis liudininkus, kad būtų skirtingi liudininkai. 
 
Ats.: Nu, taip. Nu, nieko, nei žodžio. 
 
Kl.: Ar teisybė, ar ne ten? Tai jūsų brolį nušovė? 
 
Ats.: Nu, nušovė. 
 
Kl.: Nušovė. 
 
Ats.: Į rytą nušovė, šitą. Vakare aš dar einu į miestą ir žiūriu, brolį 
veda policininkas. Pareinu, mamai sakau: "mama, - sakau, - Juozapą 
nuvedė kalėjiman". Ryte mama nueina ir čia tik va: "bėk iš akių". 
Sušaudytas ant žydų kapų. 
 
Kl.: Tai dabar, ponia, dar sakykit, reiškia. Vat ten kai šaudydavo, tai 
ką jūs matydavot? Jūs matydavot, kaip mašina prie kapų privažiuodavo? 
 
Ats.: Nu, ir matydavau. Nu, tai privažiuoja ir va. Taigi sargyba yra. 
Kareivių tai zavali buvo, ten gi šitų baltaraiščių zavali (= daug). 
 
Kl.: Tai privažiuoja mašina. 
 
Ats.: Ir privažiuoja. Nu, tai... 
 
Kl.: Ir kas matėsi? 
 
Ats.: Nu, tai paima ir išgrūdo, išgrūdo. Visi gi ir iš mažojo gi 
primušti. Jie tai buvo tai apsvaiginti. Nu, ir viskas. 
 
Kl.: O kai išlipdavo iš mašinos, juos ten prie kapų mušdavo? 
 
Ats.: Nu, tai nemušdavo. Gal jau liepdavo apie duobes tenai susirinkti. 
Jie prieina patys, nebereikia mušti. 
 
Kl.: Su drabužiais būdavo ar jau nurengti? 
 
Ats.: Su drabužiais, su drabužiais. Tik vaikus vedė su vienais 
baltiniukais, o taip visi su drabužiais. 
 
Kl.: O tuos, reiškia, varydavo, kada jau į kapus varydavo? 
 
Ats.: Taip, į žydų kapus. Va lietuvius tai į žydų kapus. 
 
Kl.: O žydus? 
 
Ats.: O žydus čia. 
 
Kl.: Į tuos laisvamanių kapus varydavo. 
 
Ats.: Nu, į laisvamanių kapus, taip. Tai va. 
 
Kl.: Ir tada jau girdėdavot jau tuos balsus. 
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Ats.: Nu, tai kaip negirdėsi, kaip negirdėsi. Dejuodavo. Gi vyrai tai 
irgi nerėkdavo, kad čia ir tenai. Moterys tai rėkdavo tenai: "oi, oi, 
oi, mirštu". Kiekvienas bijo, nemalonu. Tai va. 
 
Kl.: Ar tie, kur šaudydavo, ar jie gerdavo šaudydami? 
 
Ats.: Nu, kas juos žino, gal ir gerdavo. Jie vieno taip nešaudys taip 
jau labai. Jie mandri pasirodė. Tai va. 
 
11:04 
 
Kl.: Sakykit, ponia, vat po sušaudymo. Nu, jeigu naktį, pavyzdžiui, 
šaudo, kitą dieną ar jums yra tekę nueiti kapą pasižiūrėti? 
 
Ats.: Negalima, nenueisi. 
 
Kl.: Tai ten saugodavo tą kapą? 
 
Ats.: Nu, nesaugodavo, gal ir saugodavo. Apie kapus vaikštinėdavo tokie. 
Jau gi bijodavom ir eiti, gink, Dieve. Bijodavom. Nu, žmonės įbaidyti 
buvo tiek, kad jau... Kad kiekvienas savo žiūrėdavo, kad dar išliktum 
gyvas. Tai va. 
 
Kl.: Tai dar, ponia, ten panašiai kiekvienos nakties. Jeigu vat vieną 
naktį šaudo, tai kiekvienos nakties vis kitokia duobė būdavo, ar ne? 
Visi... 
 
Ats.: Nu, tai tada. Nu, tai daugybė tenai. Yra surašyta, kiek ten yra 
žydų sušaudyta, o lietuvių taigi tenai ne... Nebuvau dar ir nuėjus aš 
nei karto ten ant žydų kapų. Sako, yra ten paminklas pastatytas. Irgi 
ten daugybė lietuvių irgi. Tai va. O čia iš Pašėpečio tenai tai atvežė 
čionai lietuvius. Tai visi, visi yra surašyti tie, kurie jau tenai... 
Jau kryžiukai pastatyti, kaip reikia. Jau sutvarkyti kapai. Gražiai 
sutvarkyti kapai. Paminklas yra dar. 
 
Kl.: Ponia, ir va dabar paskutinį dalyką noriu paklausti. Dar vat kai 
pardavinėdavo tuos daiktus. Tai jūs sakėt buvo žydų parduotuvė ir buvo, 
reiškia. Ir toj parduotuvėj tie daiktai buvo sudėti, reiškia. 
 
Ats.: Nu, tai taip. Nu, ir sudėti bus, jie buvo. 
 
Kl.: Nu, ir dabar buvo, buvo, reiškia, pardavėja. Viena ar kelios 
pardavėjos buvo? 
 
Ats.: Viena buvo. Pardavinėdavo tik, kiek ten va... 
 
12:30 
 
Kl.: Tai dabar po kiekvieno sušaudymo ten vis nauji daiktai atsirasdavo? 
 
Ats.: Nu, tai taip. Nu, tai išveždavo. Daugiausia veždavo ne... Tie, ten 
kur liko jau prasti, tai tiktai tie. O kur liko gerų, tai nebebuvo jau, 
išsiveždavo. 
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Kl.: Tai parduotuvėj geresni ar prastesni daiktai buvo? 
 
Ats.: Prastesni. Jau prastesni. Nieko ten jau nebuvo ten doro. Sakau, va 
tokių lovyčių tai dar vaikui nupirkau už penkis. Dar nežinau, rublius 
kainavo ar kiek tenai. Tai va ir taip ir... ir baigta. Jau čia nieko 
nebuvo stebuklo. Tebai visokių va tenai... Kokių tenai, nu, jau 
apsivilkimų, tenai va kokių vėl kokių... Ar tenai paduškų ar ko tenai 
tai buvo. 
 
Kl.: Ar pirkėjų daug būdavo? 
 
Ats.: Ne, nelabai. Nelabai. Jie kažko nenorėjo, niekaip. 
 
Kl.: Kruvinų daiktų būdavo ten kam? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Kruvinų daiktų būdavo? 
 
Ats.: Ne, ne. Čia ne krūvinų, ne kruvini. Taigi jau kai kurie jau iš čia 
išveža, tai jie apsirengę. Taip augę čionai, taigi nieko nedarydavo 
jiems. Ir namuose nieko nedarydavo, nemušdavo jų namuose. Tenai jau kai 
išveža jau juos, tai tada jau... O taip tai jau čia namuose, ne. 
 
Kl.: Tai dabar sakykit, vat, tą krautuvę... Kam jinai priklausė vat, kur 
pardavinėjo tąžydų turtą? 
 
Ats.: Nu, mano... Nebežinau, ar Zingeris. Gal Zingeris buvo. 
 
Kl.: Tai čia Zingeris buvo prieš karą, reiškia. Nu, jau tuo metu, kada 
pardavinėjo tuos žydų daiktus. Reiškia, kam priklausė tas visas, ir žydų 
tas turtas kam priklausė, ir pinigai kam priklausė? 
 
Ats.: Nu, tai valdžiai, gi valdžiai. Taigi valdžiai. Ir kas čia žino, 
kur jie dėjo pinigus ten. Aiškus dalykas, kad jau kurie... Kurie jau 
čionai vadovavo, tai... kurie čia jau tai... Tas Liova, tai daugiau čia 
buvo tokių. Bet nenoriu, nenoriu sakinėti, nenoriu sakyti. 
 
Kl.: Bet buvo, reiškia, daugiau, reiškia, ir... 
 
Ats.: Buvo pabėgę. Dabar nėra, iš... Nei Lietuvoj nėra, jau lietuvoj 
nėra. 
 
Kl.: O Kupišky gyvenančių yra? Aš neklausiu pavardžių, bet yra ar ne? 
Gyvena? 
 
Ats.: Yra. 
 
Kl.: Yra. 
 
Ats.: Nėra dabar, nėra jau, Kurie jau, kurie labiau, tai išbėgo, išbėgo. 
Australijoj yra ir Amerikoj yra. 
 
Kl.: Tai atvažiuoja dar aplankyti kartais? 
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Ats.: Ne. 
 
Kl.: Nesirodo. 
 
Ats.: Ne, nesirodo. Vokietijoj yra. Nesirodo, bijo. Nu, dabar tai gal ir 
nieko ne, nebūtų, ale kaip anksčiau, tai bijojo. Dabar tai jau ne. Prie 
ruso tai bijojo. Nu, gal patys paskui gailėjosi žmonės, kad lindo. Nu, 
nieko nepagalvojo apie savo likimą, apie viską. Atrodo, čia ojoj, ojoj 
yra kas čia, o paskui va. O kaip iš... Karas pasibaigė, vokiečiai išėjo, 
išvijo vokiečius, o tada ir blogai. Galvojo, kad čia jau užėjo rusai, 
jau čia tokia valdžia jau labai stipri, ir viskas. O va, prašau. Ta 
valdžia (?) privirė ir reikia... 
 
15:56 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit, ponia, vat. Dabar vat išsigelbėjusių žydų yra 
iš kupiškėnų? Daug buvo išsigelbėjusių po karo, kad pergyventų karą? 
 
Ats.: Nu, tai buvo, bet nedaug jų. Nelabai daug. Toks Jontka buvo 
atvažiavęs čionai Kupiškin. Nu, kas čia daugiau. Kad daugiau nei 
nežinau. 
 
Kl.: Tas Jontka vienas buvo. 
 
Ats.: Tas Jontka vienas buvo atvažiavęs čia Kupiškin. 
 
Kl.: Iš viso Kupiškio žydų vienas? 
 
Ats.: Tik vienas buvo, vienas. O taip tai daugiau ir ne, ne. Nežinau, 
nebuvo. Nu, tai aišku, gi toli išvažiavo, tai jau kurie čia liko. Tai 
kur čia jie... Paskui ir jis išvažiavo vėl iš čia, iš Kupiškio. Nėra. 
Pasirodė, tiktai pasirodė, "kad aš dar gyvas esu". O va tie biednesni 
tai jau pabėgo. Šitie turtingieji tai ne, ne. Sako: "nieko mes 
nepadarėm". Galvojo gal pinigais atsipirks ar ten kaip. Nu, o va viską, 
ir pinigus... Kaip sakau, tas Šnipas. Ir pinigų turėjo, ir turtingas 
labai buvo, ir viską. Nu, ir va, prašau. Paliko, ir sušaudė. Nieko ir 
niekas nežiūrėjo, kas jis čionai... Kad jis čionai visur valdžią 
Kupiškio sutiko, ir viską. Ir toks, vienu žodžiu, jis labai neblogas 
žmogus buvo, neblogas. Kad ir žydas, neblogas. Šitie aplamai neblogi 
buvo, ne. Kaip pasakysiu. 
 
Kl.: Ponia, dar noriu apie tą šaudymą, reiškia, paklausti. Reiškia, kai 
juos sušaudydavo, nu, tai gerai., Jeigu jie patys duobę išsikasa, bet 
juos sušaudo, kas užkasdavo tas duobes? 
 
Ats.: Nu, vat nežinau, kas užkasdavo. Gal būdavo. Gal jie patys 
užkasdavo. Gal būdavo ten irgi tokių va iš... kurie. Kuriuos jau 
paimdavo kalėjime kartu. Nu, kada kuriuos dar nesušaudydavo, tai aišku, 
užkasdavo. Baisiai jie čia gi jau. Nelabai giliai, pradėjo kaip ir 
dvokti. Labai negiliai - ten irgi ne vienas, ir ne du. Sušaudo. Negi 
kažkokios, čionai toks molis bjaurus. Labai bjauriai kasti būdavo. 
Nedidelė, negili duobė, tai tik užkasa tai ten kiek. Tai paskui pradėjo 
jau. Sako: "atsiprašau", kas tai pasako: "šunys, tai tampyti kojas", va. 
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Kl.: Teko matyti, kaip tampė šunis? 
 
Ats.: Nu, nemačiau, taip pasakė. Bet kaip pradėjo, gal jau kas pamatė ir 
matė, tai pasakė valdžiai. Tai tada pradėjo gal gilesnę duobę iškasti 
jau, kad jau ne... Ir dvokia gi, ir eina... Vis tiek gi kiek jau tenai 
užkasta to... O žmonių tai priguldyta daug. Tai va šitaip buvo. 
 
18:41 
 
Kl.: Nu, jo. Tai jeigu jie patys kasdavosi, tai žinoma. 
 
Ats.: Nu, tai aišku, kur gi jie ten. 
 
Kl.: Juos ten skubindavo, reiškia, kad, reiškia, kad tiktai apmesti tom 
žemėm, ir viskas. 
 
Ats.: Ten duodavo žinią, kad greičiau. Taip, kad tik užpila žemėm, ir 
viskas. Kad ne po... Kad nepakiltų kokia cholera, kaip sakau aš ten jau. 
Tokia liga baisi. 
 
Kl.: Nu, ir paskutinis dalykas dabar. Kaip jūs... Jūs girdėdavot tiktai 
šūvius, reiškia? 
 
Ats.: Girdėdavau. 
 
Kl.: Reiškia, jūs nematėt, kaip jie išsirikiuodavo ten, viską? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Dabar sakykit, reiškia, vat kaip jūs girdėdavot, reiškia, ar iš 
šautuvų šaudydavo, iš automatų, iš kulkosvaidžių? 
 
Ats.: Iš automato "pa, pa, pa". Paskiau, kada jau dar ne visai jau dar 
numirę, tai jau jaučiasi. Jau žinai, kad jau... tai dar po vieną šūvį 
"papt, papt". Tai tada, matyt, jau iš šautuvo duoda. Tiktai tie, va. Jau 
aš pati savo ausim girdėjau. O taip tai iš karto, "pa, pa, pa", tai 
aišku, kad iš automato jau, nu. O paskiau, kaip jau dar katras dar ne 
visai, nepataiko kaip reikia, dar viską. Tai tada po vieną jau, kurie 
dar... Dar vienu šūviu "pa, pa" šauna, girdisi. 
 
19:56 
 
Kl.: Nu, o kaip vat jums dabar atrodo, kiek jūs dabar prisimenat, buvo 
keli automatai ar vienas automatas, šaudydavo? 
 
Ats.: Nu, tai va. Tai juos šaudydavo jie tryse. Trys šaudo, kuris... 
Toks Janulevičius, toks Kriuka tas ir Greičiūnas. Jau turėjo jie patys. 
Ir dar vienas, ketvirtas buvo, nebeatsimenu pavardės. Nebeatsimenu to, 
keturi šaudydavo. O taip, tai daugiau buvo tenai visų, bet kiti 
nešaudydavo, tiktai jie. Labiausiai jau jie. 
 
Kl.: Jau tie budeliai keturi, reiškia, buvo? 
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Ats.: Jo, keturi buvo budeliai. 
 
Kl.: O tai iš ko jūs dabar žinot, kad ten keturi, keturiese šaudydavo? 
 
Ats.: Nu, tai čia tik kupiškėnai. Tai kaip gi nežinosi. Čia vienas tas 
Greičiūnas iš Aukštupėnų, čia Dovidavičius, tai nežinau, iš kur jisai 
kilęs. Kriuka taigi čionai visai netoli buvo kapų šitų... Iš šitos, 
Pyragių. Nu, tai va. Jis gi... pažįstami labai. Šokdavom, vakarodavom 
kartu, tai mes... 
 
Kl.: Kaip vardas Kriuko? 
 
Ats.: Nebeatsimenu. Danielis, ne Danielis. Ne... nebe to... Buvo du, 
vienas Danielis, kitas... Nebežinau šito, kur šaudė, koks vardas buvo. 
 
Kl.: Kriukas, reiškia. Dovidavičius, jo? 
 
Ats.: Ir Dovidavičius buvo. 
 
Kl.: O Dovidavičiaus vardo nepamenat? 
 
Ats.: Nebeatsimenu. Dovidavičius, matyt čia ne. Ne iš Kupiškio 
Dovidavičius. Bet pas jį... 
 
Kl.: O iš kur? 
 
Ats.: Nu, nežinau iš kur jisai buvo. Čionai gal atsigrūdęs, nu. 
 
Kl.: O Greičiūnas? 
 
Ats.: Greičiūnas čionai va iš Pajuodupės va čia tuoj. Čia kaimas 
Aukštupėnai, už Aukštupėnų čia šone Pajuodupė tokia yra. Tai tas iš 
Pajuodupės. Petras yra Greičiūnas. 
 
Kl.: Petras Greičiūnas. 
 
Ats.: Petras Greičiūnas. 
 
Kl.: Kaip... Tai čia jau tiktai pasakojo ar... Jūs gi nematėt, kaip jie 
šaudė, ar ne? 
 
Ats.: Nu, nemačiau. 
 
Kl.: Nematėt. 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Tai čia pasakodavo kas tai? Tai tie patys žudikai pasakodavo? 
 
Ats.: Nu, tai taip. 
 
Kl.: Ką dar tie žudikai pasakodavo? Kaip vat tas vykdavo viskas? 
 
Ats.: Nu, ką ten daug sakys. Nieko nepasakodavo daug. Nesipasakodavo 
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labai jau, ne. Nesipasakodavo. 
 
Kl.: Bet tai kaip noriai papasakojo, kad, reiškia, keturi buvo budeliai, 
tai... 
 
Ats.: Nu, tai gal tik jau visi žinodavo. Čia gi visą ir turtą veždavo. 
Taigi jie visur vadovavo jie irgi. Kurie išvežė turtą, tai jie čia ir 
vadovavo. Pavarydavo žmones, kurie išvežė tą turtą iš šitų, iš žydų, iš 
namų, va. "Nori nenori, eik ir va, ir vežk". Tai va. 
 
22:19 
 
Kl.: Dabar sakykit vat. Kai juos suvarydavo ten į tuos kapus, ar juos 
partijom šaudydavo, ar visą šeimyną iš karto sušaudo? Vieną kartą tiktai 
šaudymas būdavo? 
 
Ats.: Nu, sustoja... Matyt, sustoja aplink duobę. Liepia gal sustoti, 
sustoja. Tai tada jie stovi. Rėkia, tas Greičiūnas rėkia. Baisiai gerklė 
gi didelė buvo. Tai: "arčiau prie duobės!". Kad gi girdisi iš kažin kur. 
O vakare taip tyku. Vasarą taip tyku, vakare tai toli gi girdisi. 
 
Kl.: Dar šviesu būdavo? 
 
Ats.: Nu, šviesu, o kaip gi. 
 
Kl.: Ir iš karto sušaudo ar per kelis kartus šaudydavo? 
 
Ats.: Nu, tai sakau. Va vieną kartai kaip pradeda "pa, pa, pa", o 
paskiau tik prideda po vieną. 
 
Kl.: Prideda. 
 
Ats.: Prideda, kad, matyt, jau tenai nenušautas. 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: Gerai. 
 
Kl.: O po to vėl automatai šaudydavo, ar jau nebešaudė? 
 
Ats.: Nebe, ne. Tada paskutinė jau... 
 
Kl.: Tai čia vienu kartu iš karto kiek atveža... 
 
Ats.: Ten kiek atveža, "pa, pa, pa" ir arčiau prie duobės. Ir visi tada 
aukštielniki. Sakydavo, kad... Nu, gal ten kas matė. Aš jau gink, Dieve, 
kad ir būtų galima ten pa... Nebūčiau ėjusi žiūrėti šitokios baisenybės. 
Tai sakydavo, kad arčiau prie duobės, matyt, liepdavo nusigręžti jiems. 
Kad jiems gal į užpakalį šaudydavo, kaip čia, kad nusigręždavo. Ir kaip 
jau šaudo iš užpakalio, šaudo, tai griūna duobėn tada, va. Va šitaip. 
Patys duobėn. Gi niekas ne... Jie gi ne... Jau iškasdavo, visi palei 
duobę, liepdavo sustoti. 
 
Kl.: Ant kranto sustoti? 
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Ats.: Ant kranto. Tai iš užpakalio šauna ir tada griūna. Tai va kuris 
dar mato,, kad labai bijo, tai greičiau pribaigia. Jau tada po vieną 
"pa, pa". Tai va daug iš... Iš karto gi daug neveždavo. Bijodavo, kad gi 
labai, kad neišbėgtų. Nu, po kiek ten jie veždavo, nežinau. Negaliu 
pasakyti. 
 
Kl.: Nu, ir paskiau jau naktį tylu būdavo, ar ne? 
 
Ats.: Tylu, tylu. Naktį jau tylu. Tai va. Ir dar rytą anksti kai kada 
veža, anksti ryte. Tada rytą va juos sušaudo, o dieną tai jau ne. 
 
24:27 
 
Kl.: Tai jau stengdavosi kol komendanto valanda, reiškia, kad 
neužbaigtų. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Gerai. Viskas. 
 
Ats.: Tai va. 
 
Kl.: Viskas. Ačiū. 
_ 
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