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Vincas Sanda 
 
Ats.: Vokiečius tai tiktai, čia kiek matėm - iš ryto. O paskui tiktai 
važiavo jau. Patrankas vežė. Pradėjo eiti mašinos, viskas. O jau anie iš 
vakaro pasiruošę buvo. Turėjo žirkles. Čia buvo dratinė tvora, kaip pas 
rusus. Tai tas žirkles turėjo. Tik dratus perkirpo, perkirpo, perlindo. 
 
Kl.: Tai dabar vat, mes kiek... Žmogaus, kuris mums papasakoja istoriją, 
mes prašom pirmiausiai pasakyti savo vardą ir pavardę. 
 
Ats.: Aš tik sakiau. 
 
Kl.: Dar neįrašėm. Pasakykit. 
 
Ats.: Sanda Vincas. 
 
Kl.: Kada gimėt ir kur? 
 
Ats.: 1919 metais gegužės septynioliktą. Dabar mano gimtadienis bus 
septynioliktą. 
 
Kl.: Ir kur gimėt? 
 
Ats.: Čia Vištyčio antras laukas. Čia yra Vištytis. Vištyčio pirmas 
laukas, Vištyčio antras laukas. Tai aš antram lauke. Tai tas skaitosi 
kaip kaimas. Kad būtų kaimas vienas, tai kartais... Dabar vat kaimas 
skaitosi. Vienas laukas, antras laukas. Kaip kaimas skaitosi. 
 
Kl.: Kokia šeima buvo jūsų? Ką tėveliai dirbo, kuo vertėsi? 
 
Ats.: Mano tėvelis tai buvo eiguliu. Prie ponų dar. Kada ponai buvo. Čia 
mišką pono saugojo. O paskui, kada paėmė tą mišką jau valdžia. Tai jo 
paklausė: "tu dar nori būti eiguliu?". Nu, tai jau... Tai po to viso, už 
trijų savaičių ar už trijų mėnesių, už kiek... Atėjo Lietuvos valdžia 
daryti reviziją. Tai kiek pono šviežių kelmų buvo, tai ant tėvo sprando 
sukabino. Tris tūkstančius litų reikėjo mokėti ir išbankrutavo. 
Išpardavė viską. Tėvas neturėjo pinigų ir liko ubagas. Ir prie Smetonos 
numirė. Neturėjo ką valgyti. Aš tuo laiku dirbau prie akmenų. O jau 
rusai jautė, kad čia jau karas bus. Jautė dauguma. Už tai, kad sakė, 
kulkosvaidžius buvo liepę išardyti nekurie jau. Iš mašinų motorus 
išimti. Jautė, kad tas viskas bus. Tai aš net negavau pinigų. Nemokėjo 
mums. Sakė, neduoda. Neduoda pinigų į štabą. Tai aš negalėjau irgi nieko 
dadurti. Taip galima sakyti, badu numirė. Tai tas buvo prie Smetonos 
valdžios. O mano tėvas buvo visai be rašto. Galėjo... išsmalavo 
pirštą... 
 
Kl.: Prispausdavo, reiškia. 
 
Ats.: Jo, jo. Tai šitaip buvo. 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit, vat. Kiek čia gyvena žydų Vištytij? 
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Ats.: Čia kas tai sakė, apie septyniasdešimt šeimų buvę žydų Vištityje. 
Už tai, kad čia buvo rubežius. Tai eidavo per rubežių. Kontrabandą 
nešdavo pas tuos žydus, o tie parduodavo. Ten labai pigiai viską 
gaudavo. 
 
3:14 
 
Kl.: O jie supirkdavo, tai jie jau... Kur jie toliau veždavo kur nors tą 
kontrabandinę visą? 
 
Ats.: Nu, tai čia eidavo lietuviai per rubežių. O vokiečiai tai net 
perspėdavo (?) pasieniečius šitus. Jau Lietuvos pasieniečius 
perspėdavo (?), kaip iš ten eina su kontrabanda. Nori pereiti. Tai 
vokiečių sargybiniai perspėdavo (?). Kada sargybinis praėjo, tai jiems 
pasakė: "los, galit eit dabar jau". Jau praėjo. Va, kaip darė. 
 
Kl.: Padėdavo bendradarbiauti. 
 
Ats.: Jau čia ta kontrabanda baisi ėjo. Vežė per ežerą žąsis į 
Vokietiją. Jie nenorėjo, kad pas juos prekes atvežtų. Kad iš jų imtų 
prekes. O iš čia vežė per ežerą žąsis. Tai pradėjo šaudyti. Jie apsisuko 
atgal, o irklais varė. Dabar žiūri, kad jau nevažiuoja. Jie sugulę ant 
dugno valties. Jiems nieko, o irkluotojas viršuj. Žiūri, kad jau tas 
nušautas, va. 
 
Kl.: Čia kontrabandinis kelias. Čia gi buvo visą laiką. 
 
Ats.: Matai, jie nenorėjo, kad lietuviai vežtų iš čia kontrabandą. 
 
Kl.: Vokiečiai nenorėjo? 
 
Ats.: Kad iš jų į čia vežtų. 
 
Kl.: Nu, dabar sakytit, vat. Kai jau vokiečiai užėjo, reiškia. Ar buvo 
čia vokiečių pas jus Vištytij? 
 
Ats.: Nu, tai čia buvo tokių, kaip sako... Vietiniai vokiečiai. Jie 
skaitėsi vokiečiai, bet jie tuose ten buvo. Iš vakaro kaip tai pastatė 
sargybinį. O šitą juoduką - kaip jie kirgizai ar kaip jie vadinasi - 
juodi. Pastatė. Jau dabar vokietis ateina artyn. Sako: "tu bėk, ba tave 
vokiečiai nušaus". "Kto mienia pastavil, tot i snimit, ja nie paidu". 
Sakė, vokietis atėjo, pykšt iš automato ir... Vat, "kto pastavil". 
 
Kl.: "Kto pastavil". Jo, jo. Nu, dabar vat, kai jau karas prasidėjo, kai 
vokiečiai čia atėjo, praėjo, vat. Kaip vat, visos žydų bėdos prasidėjo, 
reiškia? Kaip žydai gyveno? 
 
Ats.: Nu, žydai gyveno... Kaip atėjo karas, tai su vienu vokiečiu 
pavaikščiojau po Vištytį. Tai dabar jis prieina. Sakau: "čia va irgi 
žydai gyvena". Dabar prieina ta žydelka. Sėdi. Nu, sako: "kaip gerai, 
kad mes čia atėjom". Va taip liūdnai: "nu, gerai, gerai". O kareivis tas 
sako: "jiems bus va..." Parodė, kad pakars juos visus. 
 
Kl.: Jaunas kareivis buvo ar senas? 
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Ats.: Tai jau paskui juos... Tas, kaip sakau, ėmė surinko visus. 
Surinko, ir uždaryta. Čia dabar yra parduotyvė. Parduotuvė. Buvo kada 
toks mažas nedidelis namas žmogaus. Tai sklepe buvo sukišti. Buvo toks 
didelis langas. Jie galėjo išlipti ir pabėgti. Bet nebėgo. O komunistai 
tai žemiau buvo uždaryti. 
 
5:57 
 
Kl.: Kitam name? 
 
Ats.: Ne. Kitam name. Kitam name buvo komunistai uždaryti. O žydai buvo 
atskirti. 
 
Kl.: Tai kiek komunistų čia buvo uždaryta? 
 
Ats.: Kiek komunistų, tai aš negaliu pasakyti, kiek ten jų buvo. Nu, tai 
kad rinko tokius vat. Kur ant parų sėdėjo, sargas buvo. Jis ten nei 
komunistas, nei kas. Ir tokius, nu... Čia išėjo taip. Ką tas Žiurinskas, 
kaip sakiau, kad jis čia viršininku prisistatė milicijos va čia - ką jis 
surinko, tai tie šaudė. Paskui čia mūsų sakė žmonės, va kaip. Sako: "tai 
ten galit palikti", - sako, - tas berniukas ten prašėsi. "Mums, - sako, 
- yra paduotas įsakymas tiek ir tiek čia reikia žmonių sušaudyti". "Mes 
negalim nieko daryti, - sako, - čia ne mes kalti". 
 
Kl.: Kas čia taip sakė? 
 
Ats.: Vokiečiai taip pasakė. Sako: "mums tiek duota va sušaudyti, ir mes 
turim sušaudyti. Mes negalim nei vieno sumažinti". Pagal sąrašą 
išskaičiavo. Buvo baltai apsirengęs vienas. Tai tas davė komandą jiems. 
Po septynis šaudė iš braunikų. Už tai, kad aš ten šiupelius nunešiau. Su 
to viršininko sūnum mes nunešėm šiupelius. Liepė padėti pagal malūną 
tuos šiupelius, ir viskas. Ir niekur neiti, būti. Tai tie čia buvo. Tai 
aš mačiau, kaip juos paima, varo prie duobės, viską. O paskui aš 
užsimaniau šlapytis. Tai sakau, eisiu už to malūno, nusišlapysiu. Tai 
vienas iš mūsų lietuvių, civilis, pribėgo. Griebė už kupros: "ką, 
pabėgti nori. Klaupkis, klaupkis". Sakau: "tai kas čia". "Ne, aš ne 
komunistas, - sakau, - jiems atnešiau šiupelius". Paskui kiti iš šono 
sako: "čia tik darbininkas, čia tik šiupelį jis atnešė". "Tai ko jis 
vaikšto?". Sakau: "Ką, tu nori, kad aš į kelnes myžčiau". Va. 
 
Kl.: Tai galėjo ir jumis nušauti? 
 
Ats.: Nu, tai kad būtų priklupdęs greitai. Aš vis tiek su vokiečiais... 
Būčiau sakęs, kad aš čia neišsiaiškinęs. Vokiškai mokėjau. Ten viską 
supratau juk. O kad ten paklupdytų, tai ten baikų visai nėra su jais. 
 
Kl.: O tas, kuris vat jus užpuolė, kas jisai buvo? Pažįstamas jūsų? 
 
Ats.: Ne. Čia vietiniai. Vietiniams davė šautuvus ir įstatė. Čia žydai 
buvo. Malūnas tas buvo. O į rundą, ratą įstatė su šautuvais. Jeigu bėgtų 
koks, kas - kad nušautų. Mes kaip buvom su tais patais (= kastuvais), 
tai liepė padėti batus ir čia būti. Nu, tai aš per tokį ilgą laiką, kol 
juos čia šaudė. Sušaudo septynis, ten vėl ateina. Vėl kitus septynis, 
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tai užsitęsė laikas. Aš užsimaniau šlapytis. Tai tas mane už kupros: 
"klaupk". Jau skaitė, kad jau jis čia gerai daro. Jau net vieną pagavo, 
kur norėjo bėgti. 
 
8:21 
 
Kl.: Kada vyko tas šaudymas? Kokią dieną čia? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Kada vyko tas šaudymas? Kokią dieną čia buvo? 
 
Ats.: Va šito aš negaliu pasakyti. Tai jau dienos tai neatsimenu. 
 
Kl.: O mėnesį taip maždaug. Nu, vat birželį karas... 
 
Ats.: Nu, kada vokiečiai... Kai vokiečiai užėjo... Palaukit, vokiečiai 
kai užėjo, nu, tai gal būtų maždaug taip už kokio mėnesio. Gali būti, 
kad už kokio mėnesio. Tas galėjo taip būti, va. 
 
Kl.: O diena graži buvo? Kokia diena buvo? 
 
Ats.: Saulėta, graži diena tokia buvo. Labai pats... Čia jie vežė tas 
patrankas jau paskui. Turėjo arklius tokius zdarovus. Tik labai karšta 
buvo. Rugių žydėjimas buvo. Va, toks laikas. Rugiai žydėjo. Dabar dar 
nežydi rugiai, ne. Tai dar biskį vėliau. Tai vienas arklys krito jiems. 
 
Kl.: O jūs žinojot, kad tą dieną jau šaudys žydus? 
 
Ats.: Tai tą, kaip jau šaudys, tai aš jau žinojau. Už tai, kad mane irgi 
tas viršininkas... O tas viršininkas tai buvo su mano švogeriu. Jie buvo 
pasieniečiai. Tai tas, kaip to viršininko, pašaukė tą mano švogerį irgi, 
kad čia ateitų. Tas pareidamas man parnešė raščiuką. Man ir dar kitam. 
Tokiam Raguckų Vincui, kad ten ateitum mes. Sakau: "mažu geriau neiti". 
O tas mano švogeris ir buvo patriotas Lietuvos. Komunistų nekentė. Sako: 
"geriau eik, ba galbūt tau blogiau paskui jau". Tai aš ir atėjau. Ir 
mane ir paėmė. O man greitai penkiolika metų. Ale kaip tik rusai užėjo, 
tai mane tuoj paėmė į kariuomenę. Tai sakau, jau čia viskas bus gerai. 
Ale ateina ten raštas. Tie sako: "buvai prie žydų, komunistų šaudymo, 
tau gręsia penkiolika metų". Dabar va kareivius tardyk. Ką kareiviai 
kalba paklausyk ir mums pranešk viską, va. Tai mane mūčino, mūčino. Tai 
vieną išdaviau. Toks buvo latvis. Tai tas Lapys sakydavo: "nu, Jonai, 
kaip aš buvau pas vokiečius kariuomenėj, tai ten gerą šokoladą davė ir 
blynai kepė, ir viską". Jis taip kalbėjo. Nu, ir mane prie jo. Aš vis 
nieko neišduodu. Aš vis sakau, kad nekalba blogai niekas. Paskui tai 
apie tą - jau taip aiškiai kalbi, nesibijai..." Mane įtarė, kad aš jį 
patardyčiau (?)". Tai aš ir pasakiau, kad jau jis taip sako. Nu, taip. O 
paskui... Sakau, kariuomenėj buvau... 
 
Kl.: Tai kas tam latviui buvo? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Kas buvo tam latviui, kai jūs jau pasakėt? 
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Ats.: Nu, tai jį taip gi kiti buvo tardę. Dingo iš po nakties. Iš po 
nakties dingo. O kur jį dėjo, tai nežinau. Nu, ir paskui... Palaukit, 
kas toliau gavosi po to. Tas latvis dingo. Tai mane vis kad tardyti, 
tuos jau kareivius. Aš sakau: "nieko nėra". Paskui klausia vieną kartą, 
pečniki, pečniki. Nu, tai pečniki, kam pečniki. Tuos akmenis tai 
skaldydavo su paraku. Nu, pečniki. Nu, tai ir aš išėjau. Nu, sako, ten 
akmenis skaldė. To karininko virtuvę tvarkė, ruošė. Lieps karininkų 
virtuvę ruošti. Tai aš sakau, dabar jau ten pavalgysim. Nors alkani 
buvom. Trys mėnesiai nei lašo aliejaus, nei nieko. Nei mėsos jokios. 
Bulvės sušalę. Gruodžio dešimtą paėmė. Bulvės nuo rajono sušalę. Kaip 
reikia skusti, tai reikia... Atšildom biskį. Tai bėga į rankoves vanduo. 
 
Kl.: Ledas, reiškia, vienas buvo. Nu, dabar sakykit. Aš dar vat noriu 
apie tą vt žydų šaudymą paklausti. Reiškia, dabar jums atnešė tą 
raštelį, ar ne. Gal pasiliko tas raštelis pas jus dar? 
 
Ats.: Kas pasiliko? 
 
Kl.: Nu, tas raštelis, kad ateiti prie žydų šaudymo. Jūs sakot, švogeris 
parašė. 
 
Ats.: A, tai jis parašė tą raščiuką. 
 
Kl.: Ar turit tą raščiuką? 
 
Ats.: Kad aš ateičiau... Tai paskui sakė, kad "vat dabar ateis 
vokiečiai, - sako, - ir sušaudys tuos visus surinktus". Mane pasiuntė 
pas... kalėjimo sargas, katras buvo. Savo prie Kybartų Ričiūnuose 
gyveno, Rickevičius. Tai pasiuntė, kad ps tą. Sako: "nuėjęs pasakyk, kad 
ateitų, nesikavotų, nieko, tai bus geriau". Nu, ką. Man viršininkas 
įsakė. Aš nuėjęs taip ir sakiau. O čia tai mano kaltė buvo. Dar tas ir 
paklausė. Sako: "ar nesušaudys, kad aš neisiu čia". Sakau: "viršininkas 
sakė, kad nesušaudys, bus geriau". O man reikėjo tik pasakyti: "aš tavęs 
nemačiau, tu manęs nematei". Nu, ką, aš bijojau. Aš paskui sakau, 
išduosiu aš. Tai pasakys, kad aš ten pasakiau, tai... 
 
12:32 
 
Kl.: Tai jums reikėjo ateiti, pasakyti, kad jie ateitų, reiškia, jo? 
 
Ats.: Nu, tai aš vienam tam tiktai nuėjau, pasakiau jam. O kitus tai čia 
per kitus surinko jau. Va, tai tokios baikos buvo. 
 
Kl.: Ir kas tam Rickevičiui atsitiko? 
 
Ats.: Kas taip? 
 
Kl.: Tam Rickevičiui kas atsitiko? 
 
Ats.: Nu, tai tas Rickevičius kaip atėjo, jį uždarė ir sušaudė su 
visais. O jis buvo tiktai ant parų. Septynias paras atitupėjo. Jie 
pagavo, septynias paras. Tai uždarė. Tai jis vat buvo sargas jųjų. Tai 
jis tik toks buvo nusikaltėlis, kad jis va ten buvo. Tai sakau, čia 
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viską padarė tas Žiurinskas. Ką jis surinko, sutraukė, tai vokiečiams 
nesvarbu. O sakė, kad tiek ir tiek nusikaltėlių yra. Kad vokiečiai 
ateitų ir sušaudytų. Tai vokiečiai atėjo ir pasakė: "tiek ir tiek žmonių 
mes turim sušaudyti ir mes nieko negalim padaryti ten, viską". Baltai 
buvo apsirengęs ir tas vienas. Tas, sakau, lietuviškai prakalbėjo. 
 
Kl.: Tas, kur baltai apsirengęs? 
 
Ats.: Jo. Tas baltai buvo apsirengęs. Tai paskui čia pasiuntė ir mus ten 
prikasti, dar katras. Kai aš buvau dar su tom šiupelėm. Dar ten daugiau 
prikasit. O vienas žydas toks storas buvo. Tai man lygina (?) papuolė 
kasti jau čia. O tas žydas jau guli. Kaip vat pastato ant kelių, 
paklupdo juos. Iš užpakalio kaip šauna, tai krenta galva į žemę. Ir visi 
kaip pašarvoti guli. O tas vienas guli ir "aaa! aaa!". Man pasidarė 
baisu. Aš dabar žiūrau. Tai tas prakalbėjo: "va jai, va jai, 
pasirodykit, kad jūs ne komunistai, kad nereiktų jus čia paguldyti". Tai 
aš kaip parėjau, tai pusantros paros miegojau. Čia ne baikos! O aš 
bijojau. Nu, kiek man... Aš dar nebuvau kariuomenėj tada dar. 
Septyniolika ar aštuoniolika metų tiktai buvo, jo. Aš bijodavausi, 
būdavo, naktį išeiti laukan. O čia pamačiau tokį daiktą. Tai man ojej. 
 
14:21 
 
Kl.: Tai kas čia pasakė, kad parodykit, kad jūs ne komunistai? Kas čia 
taip sakė? 
 
Ats.: O tas, kur baltai apsirengęs. Paskiau kur kamandavojo, kad 
šaudyti, tai tas pasakė. "Pasirodykit, kad jūs ne komunistai, dirbkit, 
kad nereiktų jus čia paguldyti". 
 
Kl.: Tai tas žydas kvėpavo. Tai jūs ką. Taip ir užkasėt bekvėpuojantį? 
 
Ats.: Nu, galas žino. Gal jam ten. Gal labai stiprus ar kas buvo, kad 
visi jau negyvi, o tas vienas dar... Tai man baisu dabar. Tai aš paskui 
kaip aš taip papasakojau vienam, kitam. Tai prie rusų pradėjo šnekėti: 
"o, jisai, - sako, - ant gyvų žmonių žemes metė, užkasė gyvus žmones". 
Penkiolika metų man. Tai paskui kai buvau kariuomenėj, tai ten mane 
pristvėrė, kad kareivius tardyti. Nu, aš ten ir prašiau, kad atleistų. 
Sakau: "jau dabar niekas čia su manim nieko nekalba". Ne, neatleido. 
Grįžau šičia. Tai sakau, jau dabar viskas. Jau gerai bus. Aha. Ir čia 
ateina dokumentai. "Tu buvai, - sako, - žydus, komunistus šaudei. Stok 
dabar pas mus į stribukus, o ne, tai tau nei kariškus dokumentus 
neatiduodam, nieko. Ir tau penkiolika metų gresia". Tai aš stojau čia. 
Tau turėjau eiti pas stambius ūkininkus paklausti, kaip jie. Nu... jau 
sužinojo visi, kad aš šuo... Ką aš darysiu, kad mane siunčia. Vat, tokią 
ir tokią valandą ant kapų susitiksim. Ateina enkavėdistas. Ką aš 
papasakojau, rašo. Tai vienas man pasakė. Sako: "čiort tiebia znajiet, 
kamu ty rabotajieš. Nam ili banditam". Kad aš visai niekur nieko. Jiems 
net neduodu gero nieko. Nu, va. 
 
15:58 
 
Kl.: Nu, o tai tas žydas. Kai jisai kvėpavo, tai taip ir užkasė? 
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Ats.: Nu, tai jis... 
 
Kl.: Bekvėpuojantį? 
 
Ats.: Paskui turbūt jau užsibaigė jis pats. Žinot, šauta į galvą. Iš 
karto kvėpavo, kvėpavo, o paskiau nusibaigė pats. Negalėjau nei 
pastovėti kaip pasakė, kad taip. Tai aš jau pradėjau, dirbau. Nei 
nežiūrėjom. Žinot, jie ten taip... Kaip ten į sieną bus. O čia imi tas 
žemes ir meti ant jųjų. Bet daug visai užkasti nedavė. Davė kiek 
prikasti, tik biskį. O paskui komjaunuolius atvarė. Nu, komjaunuolių tai 
tiktai sekretorių sušaudė. O taip komjaunuolių nešaudė. Jauni dar jie 
buvo, bachurai. Tai va tokios baikos buvo. 
 
Kl.: Kiek laiko jie buvo suvaryti čia? Šitie žydai ir komjaunuoliai. 
 
Ats.: Nu, gal neilgai. Iš karto juos visus suvarė, laikė. Turėjo tą 
duobę išsikasti. Didelę. Žinot, kaip taip septyniasdešimt ten jų buvo. 
Didelis griovys buvo išvarytas. Tai jie kasė ir kasė. Sakė, kiek... 
Vokiečiai ar kas ten juos prižiūrėjo. Tai sakė, specialiai būdavo papų 
kotus išsmaluoja ir vakare šaltu vandeniu reikia eiti į ežerą 
nusiplauti. O, žinot, smala, šaltu vandeniu. Tai vat, specialiai kožną 
dieną darė, kad juos kankinti. Kad juos kankinti. 
 
Kl.: Kas taip kankino? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ar vokiečiai kankino? 
 
Ats.: Vokiečiai, vokiečiai. Nu, tai tik rusai nekankins savo žmones. 
 
Kl.: O lietuviai? 
 
Ats.: Tai tie lietuviai... Kada tai kas čia... Tai čia ir buvo, 
katrie... Palauk, ne. Tai čia vokiečiai. Aš nemačiau, kaip tada jiems 
čia darė. Paskui varė šaudyti. Tai suvarė visus į krūvą. O tas 
Žilinskas, kur buvo, kur pasakojau. Tai jojo kaimynas buvo, Golbergutis 
vadinosi. Kaimynas. Su jo žmonos seseria draugavo. Taip darė jos. Tai 
tas pabėgo. Čia reikia juos surinkti, jų nėra. Tai tas įbėgo... Toks 
laukuose kluonas buvo pastatytas. Pabėgo į tą kluoną. O jis čia buvo... 
Žinot, pažinojau visus. Ateina to kluono šeimininkas ten gyvulius šerti. 
Jis pasirodė, kad jis čia yra. Paklausė, kaip čia, ką daro, ką. Tai tas 
atėjęs tuoj pasakė tam viršininkui. Tas viršininkas nubėgęs atvarė ir 
jį. Jau buvo surikiuoti varyti prie malūno. Tai kaip jį atvarė ten, kaip 
pribėgo vokietis... Ta gumine lazda jam per strėnas vienas. Tas už 
galvos tik susiėmė ir stojo į vieną rėdą. Atėjo į šitą gatvę. O čia ant 
kampo buvo irgi žydai. Tai ir jiems čia buvo. Tai, matyt, iš to rėdo. Aš 
taip supratau, kad norėjo sūnus bėgti motiną atsisveikinti. Tai vokietis 
jam kaip traukė porą lazdų. Tai į eilę pastatė ir nuvarė. Ui. 
 
18:35 
 
Kl.: Kas kasė tas duobes? Ar tie komunistai, ar žydai kasė? 
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Ats.: Ką taip? 
 
Kl.:Tas duobes kas kasė? 
 
Ats.: Žydai. Žydai. 
 
Kl.: Komunistų nevarė duobių kasti? 
 
Ats.: Nežinau. Komunistų, kaip kasė, tai aš nemačiau. Bet kad turbūt ne. 
Tik tie žydai. 
 
Kl.: Kiek dienų kasė duobę? 
 
Ats.: Va, aš negaliu pasakyti, kiek jie dienų kasė. Bet didelis griovys 
buvo iškastas. Aukščio tai kur tau. Va taip, kaip sulig durim bus toks 
griovys išvarytas. O ilgio tai kiek ten galėjo būti... Kokia dešimt, 
penkiolika metrų ilgio. Tai juos va taip čia sušaudė. Šituos ten toliau 
klupdo. Kitus toliau klupdo, kitus... Septyniasdešimt tai ten, žinokit, 
reikėjo tarpą. Tai jie jau taip įsigudrinę. Čia paklupdė ant krašto. Į 
galvą ten šovė, tai krenti galva. Atsiremia į žemę, persiverčia ir visi 
anie kaip pašarvoti. Visi guli aukštielninki. Eilė tokia. Gražiai visi 
guli. 
 
Kl.: Tai jie, reiškia, atsiremdavo galva kai krisdavo dar į krantą, ar 
ne? 
 
Ats.: Ne. Tai jisai... Jisai... Va kaip ant kranto yra, tai kada jisai 
krenta į duobę... 
 
Kl.: Ahga. 
 
Ats.: Ir galva atsimuša į žemę. Tada jisai persiverčia. O jis krenta 
pagal patį kraštą, ant čia nevirs. Už tai, kad čia krantas. Tai kaip čia 
jisai taip atsimuša. Jau duoda galva į žemę, tai jisai persiverčia. Visi 
kojom į ten, visi gatavi. Guli kaip pašarvoti. Tai aš tą pats mačiau. 
 
Kl.: Iš kokių ginklų šaudė? 
 
Ats.: Iš braunikų. Dideli tokie braunikai buvo. Atėjo jie iš Vokietijos, 
pykšt, atėjo. Ir čia atėjo vat į vidų, kur čia paskui paėmė. Tas 
viršininkas tuoj prisistatė. Parodė, kur kas yra. Nuėjo į vidų. O ten 
buvo koldrų prinešta, patalų prinešta, visko. Tai gavo velnių tas 
viršininkas. Kodėl leido žydams taip prinešti. O aš pats buvau iš vakaro 
su jo sūnum pastatytas į tą sargybą. Ir davė šautuvą man. Aš turėjau 
saugoti. Pasakė: "saugok juos, kad jeigu bėgs katras, tai šauk". "Tai 
čia, - sako, - pas žydus būk, o paskui nueik ten žemyn pas komunistus". 
Tai aš dabar galvoju. Nueisim ten mes, tai šitie... O ten toks didelis 
sklepo langas buvo. Aš stoviu su tuo šautuvu toli. Man tokia gėda, 
baisu. Aš nežinau, kas darosi. Aš kariuomenėj nebuvau buvęs. Ateina: 
"oi, ponuli, aš galiu savo vyrui nunešti padušką". "Nunešk, nunešk". 
Kada ten nuėjom, tai jos drąsiai nešė. Tai iš ryto kaip atėjo, rado, kad 
ten prinešta paduškų ir koldrų, ir visko. Tai tas viršininkas gavo 
velnių. Tai paskui mums davė. Ale jo sūnus pats buvo. Ten vajej, vajej. 
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21:11 
 
Kl.: Tai čia buvo kas? Buvo ten komunistai uždaryti, o čia buvo uždaryti 
žydai? 
 
Ats.: Jo. Viršuj buvo žydai, o komunistai ten žemyn buvo. 
 
Kl.: O žydės moterys, vaikai? 
 
Ats.: Žydų moterys... Tai tos dar iš karto buvo laisvai, namuose. 
 
Kl.: Po to kai vyrus sušaudė? 
 
Ats.: Jo. O paskui jas surinko. Tai jau kaip ten šaudė moteris, tai 
sakė, viena turėjo vaiką ant rankų. Tai jai liepė mesti. Tai lietuviai, 
sakė, iššaudė. Sprogstamom kulkom iš kariškų šautuvų. Sako: "mesk tą 
vaiką", ant jos. Jeigu neras kur jį mesti. Sakė, išgėrę buvo tie 
lietuviai. Tai jai kaip šovė į galvą... Tai sakė, tai motinai smegenis 
sprogstama kulka. Ant burnos ištiško tos smegenys, viskas. Tai jau vat, 
aš sakau. Bet kaip ten šaudė, tai nežinau. Taip, kaip žydelkas šaudė, 
tai ten pagiry labai šunys staugė visur. Tai taip toks buvo. 
 
Kl.: O ką jūs girdėjot vat tą dieną, kai žydelkas šaudė? 
 
Ats.: Kaip žydelkas šaudė, aš nieko negirdėjau. 
 
Kl.: O šūvius girdėjot? 
 
Ats.: Nežinau, kur aš buvau. Tai jau aš tik kaip žydus šaudė, aš buvau. 
Kaip žydelkas šaudė, tai jau aš nereikalingas buvau. 
 
Kl.: Kas žydelkas šaudė? 
 
Ats.: Nu, sako, lietuviai. 
 
Kl.: Iš kur? 
 
Ats.: Nu, kariškais šautuvais. Kariški šautuvai sprogstamom kulkom, 
įsivaizduokit. Atsieit prisigėrę buvo dar. 
 
Kl.: Ar civiliai, ar kariškai apsirengę? Kaip apsirengę buvo? 
 
Ats.: Ne. Tai aš nemačiau, kaip jie buvo apsirengę. Turbūt, kad 
civiliškai. Civiliai buvo, apsirengę. Tai čia jų buvo tokių, kur prie to 
šaudymo dalyvavo. Ale dingo, išsislapstė, išsislapstė. 
 
22:39 
 
Kl.: Kas čia Vištity dalyvavo prie šaudymo? Iš Vištyčio gyventojų. 
 
Ats.: Kaip dalyvavo? 
 
Kl.: Nu, prie šaudymo, kur tas žydelkas šaudė. Paskui vat ir prie vyrų 
šaudymo turbūt buvo. 
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Ats.: Nu, tai Vištuty kaip vyrus šaudė, tai aš sakau. Tas Žiurinskas 
buvo milicijos viršininkas pas mus. 
 
Kl.: Nu, o dar kas buvo? 
 
Ats.: Ir jis buvo pats buvo didžiausias viršininkas. O prie jo kas buvo 
daugiau, tai aš nežinau. 
 
Kl.: Eiliniai kas jau čia tokie buvo? 
 
Ats.: Eiliniai, nežinau. Kai aš nematęs, tai negaliu sakyti. O tą 
Žiurinską tai aš gana gerai žinau. Ba jis su mano švogeriu prie Smetonos 
buvo lietuviai. Ant lietuvių rubežiaus. Jie čia saugojo. Paskui jis į 
Vilnių papuolė. Te, sakė, ir nušovė. Va, tai tokios baikos buvo. 
 
Kl.: Tai dabar jie kai buvo uždaryti, ar jiems ten valgyti duodavo kas 
nors? Reiškia, va ten komunistai šitie. 
 
Ats.: Ne. Neduodavo nei valgyti, nei nieko. Ten jų nežiūrėjo. Vokiečiai 
žiūrės ar ten kas. Nu, palaukit, kaip buvo uždaryti, tai ne vokiečiai 
dar buvo. Ir kas jiems duos. Va, kad juos tiktai skriaustų, o 
nepriglaustų. 
 
Kl.: Tai kaip juos skriausdavo? 
 
Ats.: Nu, tai jeigu valgyti neduoda. Reik gulėti sklepe ant grynos 
žemės. Vienas buvo toks. Tai jis negalėjo eiti, tas žydas. Jis buvo 
paralyžiuotas. Jis gulėjo. Tai visus išvarė iš sklepo, o vokietys atėjo 
pažiūrėti. O tas gulėjo. Tai jam tų guminių lazdų kaip trenkė porą, 
ojej. Kad tas suriko. Paskui žiūri, kad jis nebegali eiti. Tai pasiuntė 
du žydus. Tai vienas už kojų, kitas už galvos ir nešė iš čia į ten. Iki 
tos duobės. 
 
24:06 
 
Kl.: Tai čia jau vokietis jį mušė? 
 
Ats.: Vokiečiai jau kaip atėjo. Jau atėjo vokiečiai varyti šaudyti. Tai 
ėjo pažiūrėti, ar neliko. Ir tą rado tą vieną. Kad ne tas vokietis būtų 
ėjęs, tai tas būtų likęs jis. Ale kas iš jo? Jis vis tiek negalėjo ten 
eiti visai. 
 
Kl.: Kaip juos varė prie duobės? Jūs matėt, kaip juos varė? 
 
Ats.: Nu, juos surikiavo kaip kareivius ir varė šičia va gatve. Tai kaip 
aš nematysiu. Kad juos pirma varė. O mes paskui su šiupelėm ėjom. Tai aš 
sakau, gana gerai mačiau. 
 
Kl.: Kas saugojo juos, kai varė? 
 
Ats.: Vokiečiai. Jau paėmė vokiečiai į savo rankas. Ir jie varė juos ir 
saugojo juos. 
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Kl.: Nu, ir dabar atvarė prie duobės. Ir kaip toliau viskas vyko? 
 
Ats.: Matot, atvarė ne prie duobės, o atvarė... Kaip jums pasakyti. Nu, 
panašiai buvo. Šita, va čia ėjo tvora, va. O šičia kampas. Už to kampo 
buvo duobė iškasta. Tai juos pagal tą tvorelę. Ten ūkininkas gyveno. 
Pagal ta tvorele suklupdė visus. Trys ar keturios eilės buvo 
suklupdytos. Ir visus tuos po septynis prie duobės varė. Ir ten tuos 
septynis sušaudo, ateina kitus. Vokietis ateina. Tas tik bakst: "du, du, 
tu, tu marš". Prie duobės. Nu, ir taip iki paskutinio. 
 
Kl.: Ar jie, kaip buvo suklupdyti, ar buvo komunistai atskirai, žydai 
atskirai, ar?.. 
 
Ats.: Ne, ne. Kaip tas šaudymas... Atvarė visus sumaišytus. 
 
Kl.: Sumaišyti. 
 
Ats.: Jie sumaišė ten visus. Ir kada šaudė, ten nieko neskyrė. 
 
Kl.: Ir vokietis parodydavo... Reiškia, su kuo parodydavo, kas eis? 
 
Ats.: Ten taip gumine į kuprą kožnam bakst: "du, du". Septynis 
atskaičiavo, marš prie duobės. 
 
25:45 
 
Kl.: Tai dabar kai jam baksteli, ką jisai daro? 
 
Ats.: Nu, tai jisai turi keltis, paklupdytas. Tai jisai keliasi ir prie 
dėob4s bėga. Nu, pirma pavarė, pavarė. Pirmi tokie tai mato, ką daro. 
Atėjo, pasiuntė. Jau stok ir bėk prie duobės greitai. 
 
Kl.: Nu, ar buvo, kas priešinosi, kad ten?.. 
 
Ats.: Niekas, nieko. Nu, tai tas komjaunuolių sekretorius. Tas prašė, 
sakau. Prašė, kad jį paliktų. Jis prisiekė rankas susidėjęs, kad: "aš 
prisiekiu vokiečių tautai, kad aš būsiu geras, klausysiu", viską. Tai 
vienam ėjo čia kojas bučiuoti, kad jį paliktų gyvą. O kitas iš užpakalio 
taukšt. Tai paskui ir klausė... "Kodėl negalėjot palikti", sako. "Vat, 
man įsakyta tiek ir tiek sušaudyti ir mes negalim nieko daugiau daryti", 
va. Čia ne nuo jo... O kiek ten... Čia kalčiausias tai buvo tas 
policijos viršininkas. Jis visus sukvietė ir viskas. Davė raštą, kad va 
tiek ir tiek yra. Kad duotų vokiečių kareivių sušaudyti juos. Tai va 
taip vyko viskas. O kaltas tai tik jis buvo. Jis galėjo padaryti ir 
išranką palikti ką. Pasakyti, kad "aš nežinojau, kad jis komunistas". Ar 
ten ką nors tokio. Bet jis norėjo pasirodyti vokiečiams, kad kas tai aš. 
"Aš jau į jus kaip į Dievą tikiu ir ką galiu, tai viską darau, iš 
fundamentų kasu". Va šitaip gavosi. 
 
Kl.: Nu, gerai. Bet tai jisai... Vis tiek jisai karjerą padarė dėl tos 
priežasties, ar ne. Vis tiek kažkaip tai jisai iškilo. 
 
Ats.: Nu, tai paskui jį į Vilnių paėmė. Jau ten buvo didesniu viršininku 
jau. Tai ten sakė, prie namų, išvaktatų. Žinau, kur jis gyvena. Jis 
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išėjo iš namų eiti į darbą ir jį prie namų nušovė. Tai rusų partizanai, 
matyt, va. 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit. Vat, tie, kurie šaudė, reiškia. Sakot, jie 
buvo... Kiek, septyni jie buvo, kiek jų buvo? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Dabar jiems komandavo tas... Kaip jis buvo apsirengęs, tas kur 
komandavo? 
 
Ats.: Ką taip? 
 
Kl.: Sakot, vienas komandavo jiems, ar ne? Vadovavo, ar ne? 
 
Ats.: A, taigi. Tai tas čia apie... Varė juos, šaudė... O kitas stovėjo 
ten gale duobės. Žiūrėjo, kaip jie jau suklupdė. Ten davė komandą. 
Tiktai "trrr", vienu šūviu visi duobėj. Eina, kitus atvaro, ir vėl tas 
pats. 
 
Kl.: O šaudė visą laiką tie patys ar jie keisdavosi? 
 
Ats.: Tie patys. Septyni atėjo ir septyni šaudė. Pėsti atėjo. Ten juos 
niekas neatvėžė, nei nieko. Tokie dideli mauzeriai ten pas juos buvo, 
braunikai. Atrodo, ten. Iš užpakalio ir dar pasiklupdo. Sustoja, 
brauniką atkiša į galvą. Visi... Jau kaip tas mato iš galo. Mato, kad 
viskas tvarkoj, tai tik pasakė jau jam... Nežinau, kaip jis ten 
sakydavo, kaip... Tai aš ten nespėdavau nei girdėti. Pasakė, kad tik 
"tarkt!", jau visi duobėj. Ten nebuvo, kad taukšt, taukšt, nu. 
 
28:28 
 
Kl.: Ar jie buvo taip vat... Va tie, kur šaudė, ar jie buvo taip pat 
apsirengę kaip ir tas jų vadas? 
 
Ats.: Vokiečiai. Vokiškom kariškom, drabužiais. Vokiškais kariškais 
drabužiais. Su diržais, su šineliais, va. 
 
Kl.: Su šineliais netgi buvo? Su ilgais šineliais, taip? 
 
Ats.: Nu, kaip apsiavę buvo, tai aš negaliu pasakyti. Bet viskas kariška 
uniforma. 
 
Kl.: Su šalmais ar su kepurėm? 
 
Ats.: Nu, su... Šalmų tai jie neturėjo. Čia pavojus jiems negrėsė. Čia 
ne karas. Su kepurėm buvo. Su kepurėm. Taip tikrai nepamenu, bet tik su 
kepurėm. Čia jiems niekas negrėsė. Joks pavojus. 
 
Kl.: Nu, ar teko girdėti vat, kaip jie tarpusavyje kalbėjosi kaip nors. 
Vis tiek jūs taip... 
 
Ats.: Ten jie nieko nesikalbėjo tarp savęs, kada šaudė. Tas vienas 
atvaro... Kiti mažu ir nemokėjo dar gerai vokiškai. Kas ten juos žino. 
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Bet visi su uniformom. Tas vienas ten ateina, atvarė juos visus. 
Suklupdo, sušaudė. Vėl kitus eina tas pats. Visus sušaudė ir jie sau 
vėlek išėjo. 
 
Kl.: Tai kaip jūs sakot, kad nemokėjo vokiškai. Kas nemokėjo vokiškai? 
 
Ats.: Nu, tai aš nesakau, kad nemokėjo. Sakau, mažu kiti nemokėjo gal 
vokiškai. Kalbėt nekalbėjo. 
 
Kl.: Iš tų šaudytojų? 
 
Ats.: Jo. Ten kalbėt jie nekalbėjo. Ką jie ten turi kalbėti. Tuos 
sušaudė, jie laukia. Atvarė kitą grupę, jau jie pristoja. Ir vėl. Vėl 
laukia, kada kitą grupę atvarys. 
 
Kl.: Bet tai jie vokiečiai buvo, ar jie lietuviai buvo šitie? 
 
Ats.: Vokiečiai, vokiečiai. 
 
Kl.: Vokiečiai jie buvo. 
 
Ats.: Vokiečiai. Vokiškom uniformom. Tiktai vienas. Kada ėjo, tai jie 
kalbėjo vokiškai tarp savęs. O kada ten buvo, tai nieko nekalbėjo. 
 
Kl.: O dabar kai tuos jau varė žydus ir komunistus, tai tie šaudytojai 
irgi ėjo kartu su jais? 
 
Ats.: Kas taip ėjo? 
 
Kl.: Tie šaudytojai. 
 
Ats.: Nu, tai jie tie patys ir buvo. Septyni atėjo jie... 
 
Kl.: Ir jie kartu ėjo su... 
 
Ats.: Saviškiai. Varė, paėmė tuos jau į savo rankas iš to lietuvių 
viršininko, kaip skaitosi. Jie nuvarė. Jie juos sušaudė. Ir paskui jie 
išėjo sau į Vokietiją atgal. Tai tas vienas, kur kamandavojo, tai tas 
prašnekėjo lietuviškai. "Dirbkit, dirbkit, kad nereiktų jus paguldyti. 
Nepasirodykit, kad jūs ne komunistai", va. 
 
Kl.: Keliese jūs buvot, kuriems vat buvo lierpa kasti su lopetom? 
Keliese jūs buvot? 
 
Ats.: Tai, kad ten mūsų nedaug tuo laiku buvo. Kad mes tik dviese buvom 
nunešę tuos spatus. Dviese nunešėm. Po kiek ten nešėm, tai aš irgi 
neatsimenu. 
 
30:49 
 
Kl.: Tai jūs dviese ir užkasėt? 
 
Ats.: Tai mes tiktai biskį prikasėm juos. O paskui komjaunuolius atvarė 
ir mes metėm. O paskui nemačiau. Atvarė, sakė, komjaunuolius ir tie 
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užkasė. Tuos komjaunuolius čia mūčino. Va čia akmenais brukuotas 
VBištytis buvo. Tai turėjo iš tų tarpų akmenukų žoles visas iškrapštyti. 
Juos ir mūčino. Bet nešaudė. 
 
Kl.: Mušdavo juos? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ar mušdavo, kai jie krapštė tą žolę? Komjaunuolius. 
 
Ats.: Nu, tai nemušdavo. Ten juos niekas nevaktavo. Tiktai vat, sakė, 
kad vat būtų apie kožną akmenuką kad žoliukės būtų išrautos. Kad nebūtų 
nieko. Turėjo dirbti. 
 
Kl.: Kas juos taip varinėjo, tuos komjaunuolius? 
 
Ats.: Nu, tai aš čia nemačiau, kas čia juos varinėjo. Ar čia mūsiškiai, 
ar vokiečiai, tai nežinau šito dalyko. 
 
Kl.: Kiek laiko tas šaudymas truko, sakykit. Kada jau čia prasidėjo, 
kada... Nu, kada vat išvarė juos iš kalėjimo pirmiausiai? 
 
Ats.: Nu, aš negaliu pasakyti. Šito daikto jau negaliu pasakyti. Kad čia 
gal ir truko kokią, daugiau valandą, kol sušaudė. Tai kas čia yra 
septyniasdešimt žmonių septyniems sušaudyti. Tai kas čia yra. 
 
Kl.: Dešimt partijų, reiškia, ir... 
 
Ats.: Dabar jau kiek metų. Tai čia nepasakysi taip aiškiai. Daug metų. 
Tai va čia apie žydų šaudymą, tai jau daugiausia turbūt reikalinga tas. 
 
Kl.: Taip, taip. Tai čia gerai. Tai juos jūs prikasėt, o paskui užkasė 
jau komjaunuoliai pilnai? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Komjaunuoliai. 
 
Ats.: Dabaigė užkasti komjaunuoliai. 
 
Kl.: Nu, gerai. Tai ačiū. 
 
Ats.: Tokia baika. 
 
Kl.: Biškį pastabdom. Eina? Dar noriu paklausti vieną dalyką. Sakykit, 
ar juos šaudė... Nurengdavo prieš šaudymą ar su drabužiais šaudė? Kaip 
jie buvo apsirengę? 
 
Ats.: Aš nelabai dar girdžiu gerai. Aš tykiai sakau. 
 
Kl.: Sakau, ar nurengdavo tuos žydus ir tuos komjaunuolius? Ar juos 
nurengdavo prieš šaudymą? 
 
Ats.: Ne, ne. Su... Kaip atvarė, taip su drabužiais. Su drabužiais čia 

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

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



va. O kaip imat tykiai kalbėti, tai nedagirdžiu. Aš pusę klausos tik 
turiu. 
 
Kl.: Gerai. Ačiū. Tvarkoj. Dabar jeigu mūsų draugas... Jūs man 
nepasakojot, o jam papasakojot apie rabiną. Sakėt, jūs matėt, kaip su 
rabinu buvo ten kažkas. 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Ką su rabinu darė? 
 
Ats.: Tai su rabinu... Atvarė jį su visais žydais kartu. Ir jisai buvo 
trečioj eilėj. Trečioj eilėj paklupdytas. Tai čia iš karto varė šituos, 
šaudė eilinius. O paskui atėjo tą rabiną, išsišaukė. Lazda bakstelėjo, 
kad jis išeitų iš tos eilės. Tai jis taip nusišaipė. Mano, jau dabar 
kaip kunigą, tai jį paliks gyvą. Jis taip linksmai nusidavė, kad jau... 
Tai jį nuvarė. Padavė spatą, Kad jis kastų ant tų nebašnikų. Spatą 
įsmeigė ir nedirba. Atėjo vokietis: "kodėl tu nedirbi?". Sako: "o kas, 
tą dirbsiu, to nedirbsiu, vis tiek mane sušaudysit". Tai jam ta gumine 
lazda kaip davė per galvą, tai jis krito kniūpsčias. Krito kniūpsčias. 
Tai vokietis vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės užmynė savo 
koja jam ant kojos. Tom guminėm lazdom per kuprą vienas iš čia, kitas iš 
čia. Taip, kaip spragilais bum, bum. Tai jis iš karto... Aa! Aa! Aa! Jį 
taip mušė mažu kokias penkias minutes. Paskui žiūri, kad jau jis 
nekvėpuoja. Žiūri, kad jau jis negyvas. Tai įspyrė į tą duobę su kojom. 
Čia su rankom neėmė vokiečiai. Su kojom įspyrė į tą duobę. Paskui 
palaukus kiek, pagalvojo, kad jis dar gali atsigauti. Tai dar iš viršaus 
į galvą iš brauniko šovė. Tai va. Tai šitaip buvo. 
 
34:39 
 
Kl.: Kokio amžiaus buvo tas rabinas? 
 
Ats.: Sunku pasakyti. Nu, nejaunas, žinot, jau kunigas. Tai vis tiek jis 
turėjo turėti kokią penkiasdešimt metų, man atrodo. Ar keturiasdešimt, 
ar penkiasdešimt, va. 
 
Kl.: Aha. Gerai. Dėkui. Viskas. 
 
Tape 2 
 
Ats.: Atidavė. Lietuviai. 
 
Kl.: Atidavė, jo. 
 
Ats.: Atidavė. Kas savo buvo, pasiimk. O rusai sakė: "čto tvajo bylo, to 
seičias i užie našo". 
 
Kl.: "Narodnoje", jo. Viskas naroda. Gerai. Einam? Pone, Vincai, tai 
dabar kokioj mes čia vietoj esam atvažiavę ir stovim? 
 
Ats.: Nu, tai kaip čia sakyti... Čia Vištyčio... Čia, nežinau, išeitų, 
kad Vištyčio pirmas laukas. Tai va iki miško. Tai čia pirmas laukas, o 
va ten šonas ėjo, tai antras laukas. 
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1:00 
 
Kl.: Dabar čia tas malūnas, reiškia, yra. Tai čia... Reiškia, tas 
malūnas priklausė... Sakot, čia žmogus gyvena, ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Malūnininkas buvo, nu. Ir kas dabar vyko, sakykit, vat karo 
pradžioj. Reiškia, kas įvyko. Kas šitoj vietoj įvyko? 
 
Ats.: Šitoj vietoj kas čia įvyko? Nu, tai va tas. Pradžioj karo kaip 
atėjo, tai čia buvo snariadas įmestas. Čia žvyrduobė tokia didelė buvo. 
Ar iš ten turbūt. Tai jau buvo didelis snariadas atskilęs. Atlėkęs ir 
nesprogęs. O taip čia nieko daugiau. 
 
Kl.: Dabar, paskui čia buvo duobė iškasta, ar ne? 
 
Ats.: Čia žvyrynas kažkoks buvo. O duobė tai buvo iškasta va ten. 
Parodysiu jums kur kas buvo. 
 
Kl.: Nu, ir dabar vat, tą dieną, apie kurią jūs pasakojot, reiškia. Kas 
šitoj vietoj įvyko? Kur čia kas bivo? Dabar jums reikia parodyti. 
 
Ats.: Kaip tik vokiečiai pirmą dieną užėjo? 
 
Kl.: Ne. Vat tą dieną, kai žydus šaudė. 
 
Ats.: Nu, tai tą dieną kas čia buvo... Tai šitoj pusėj nieko nebuvo. 
Viskas va ten įvyko. 
 
Kl.: Parodykit. 
 
Ats.: Už malūno. Aš už malūno su spadais va čia buvau. Čia pas spadus 
stovėjau. Tai jis mane griebė už kupros ir atsivarė klauptis. Tai tiek. 
O ten viskas va taip ėjosi. 
 
2:09 
 
Kl.: Tai kodėl jisai jus čiupo? 
 
Ats.: Nu, tai už tai čiupo, kad aš norėjau nusišlapyti. Paskui pasakė: 
"pastatyk spatus ir eik... stovėk čia". O aš užsimaniau šlapytis ir ėjau 
prie to malūno. Tai mane tik čiupt: "ką, pabėgti nori, pabėgti nori, 
klaupk". Va kaip atsitiko. 
 
Kl.: Dabar va tas, kuris jus čiupo, reiškia, kas jisai... Kas jisai toks 
buvo? Iš kur jisai buvo? 
 
Ats.: Nežinau. Čia buvo tokių buvusių Lietuvos pasieniečių. Jau aš juos 
tada nedaug pažinojau. Už tai, kad aš Vokietijoj dirbau. Paskui čia 
Lietuvoj pas ūkininkus. Sakau, tėvo pardavė tą visą turtą, kiek jis 
turėjo, iš varžytinių. Ir aš dirbau pas svetimus. 
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Kl.: Ar jie buvo civiliai apsirengę? 
 
Ats.: Civiliai, civiliai. Su šautuvais. Tai tik septyni vokiečiai ką 
buvo. Tai tie tik prie šaudymo buvo. Vokiečiai nieko. O čia viską 
sutvarkė, va ir rundą apstatė. Jeigu kas bėgtų, kad šautų. 
 
Kl.: Tai jie buvo civiliai apsirengę, bet jie turėjo šautuvus. 
 
Ats.: Jie turėjo šautuvus. Jiems davė, kad jau šautų. 
 
Kl.: Kiek jų buvo? 
 
Ats.: O kas ten žino. Aš dabar negaliu pasakyti. Vokiečių tai žinau, kad 
buvo septyni. Iš viso buvo septyni. Tai tas aštuntas buvo, katras 
komandą davė. 
 
Kl.: Ar gėrę jie buvo truputį, ar padarę ką? 
 
Ats.: Rodos, kad ne. Rodos, kad ne. Kareiviai! Kareiviams girtiems 
negalima būti. 
 
Kl.: O tie civiliai? 
 
Ats.: Civiliai irgi nebuvo girti. Vat kada čia žydelkas šaudė, sakė, 
tai... Aš nemačiau. Bet sakė, kad buvo girti. 
 
Kl.: Tai dabar, gerai. Dabar atvarė. Atvarė juos nuo... Nuo Vištyčio 
atvarė. 
 
Ats.: Atvarė. Va čia atvarė. Va čia suklupdė pagal tą tvorelę, aną. Ten 
suklupdė. 
 
3:46 
 
Kl.: Kaip juos suklupdė? 
 
Ats.: Nu, ant kelių. 
 
Kl.: Surikiavo kaip suklupdė. 
 
Ats.: Bažnyčioj nematėt, kada kaip klupo jie ant kelių visi. Nu, tai va 
ir juos taip paklupdė ant kelių, ir viskas. 
 
Kl.: Bet ar visus tokiam pulke ar kaip nors sutvarkė, surikiavo. 
 
Ats.: Riedais, riedais. Vieną eilę suklaupė, antrą, trečią. Visus 
suklupdė ir... O paskui atėjo vokietis su lazduke: "du, du, marš, marš". 
Septynis juos nuvedė, tarkšt. Kitus vėl atėjo: "du, du..." ir... Kaip 
buvo visi, tai jie sau ir ištraukė. Tie vokiečiai atgal. Va tai taip 
buvo. 
 
Kl.: O jūs stovėjot kur vat dabar sakykit. Iš kur jūs matėt, kaip jie... 
 
Ats.: Nu, aš stovėjau va tam tarpe. Jie buvo suklupdyti. Spatai buvo 
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prie malūno. O aš va tam tarpe turėjau laisvę va šičia stovėti. Stovėti 
liepė. O kada aš ėjau už malūno išsimyšti, jau tas paskaitė, kad aš jau 
bėgu. 
 
Kl.: Tai jūs žiūrėjot kažmur tai vat iš čia žiūrėjot, reiškia? 
 
Ats.: Nu, iš čia, jo. Iš čia žiūrėjau. O paskui nuvarė kada prikasti, 
tai jau aš ten buvau. Kada prikasti varė. Paskui kaip čia, nežinau, 
buvo... Nežinau. Kad aš mačiau, kaip šaudė juos. Tai kaip prikasti 
nuvarė. Paskui po to, man rodos, dabar aš to neatsimenu... Man rodos, 
kad aš papuoliau ten. Mačiau, kaip šaudė. Kaip tą komjaunuolį va norėjo 
nušauti čia. Nušovė vietoj. Tai aš va ten, nežinau - ar aš pats nuėjau, 
ar kaip čia buvo. Tai negaliu pasakyti dabar. 
 
Kl.: O dabar jūs sakėt, kad buvo tie komjaunuoliai dar, reiškia, paskui 
atvaryti jau užbaigti tą kasimą. 
 
Ats.: Tai aš jau buvau... Mes jau buvom paleisti. Jau aš nemačiau. 
 
Kl.: Tai per šaudymą tie komjaunuoliai nebuvo atvaryti? 
 
Ats.: Ne, ne. Po to jie juos atvarė prikasti. Sakė, čia komjaunuoliai 
užkasė. Tai jau aš nemačiau. 
 
Kl.: Kaip dabar tą komjaunuolį nušovė, papasakokit. 
 
Ats.: Nu, tai tą komjaunuolį... Jis buvo komjaunuolių sekretorius. 
 
Kl.: Kaip jo pavardė buvo? 
 
Ats.: Nu, žinojau pirma. Jis čia kažkur tai iš anos pusės. Tai aš 
sakiau. Buvau sakęs, kad aš mačiau. Kad jeigu tėvai ar kas teiraujasi, 
kad ateitų pas mane. Aš papasakosiu, kaip ten su juo buvo. Bet niekas 
neatėjo. Niekas nieko neklausė. 
 
Kl.: Kur jisai buvo sekretorius? 
 
Ats.: Čia, aš nežinau, visą laiką į šitą pusę. Jisai čia šitoj pusėj 
miško buvo ir anoj pusėj. Buvo jis komjaunuolių sekretorius. Tai yra 
Gražiškiai, toks miestelis prie Vištyčio. Gal iš ten jis buvo, va. 
 
Kl.: Kokio jis amžiaus buvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kokio amžiaus buvo? Kiek jam metų buvo? 
 
Ats.: Jis galėjo būti šešiolika, septyniolika metų, va toks. 
Komjaunuoliai tai, žinot. Jisai sekretorius. Tik ne suaugusiems. Va 
tokiems jauniems ir buvo komjaunuolių sekretorius. 
 
Kl.: Nu, ir kaip su juo buvo? Kaip jisai... Kaip jisai prašė. Jūs sakėt, 
kad jisai prašė, kad... 
 

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

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



Ats.: Nu, jisai klupsčias vaikščiojo. Rankas susiėmęs prisiekė vokiečių 
tautai: "kad aš būsiu geras, klausysiu vokiečių", viską. Lenkėsi vienam 
vokiečiui čia batus bučiuoti, kad jį tik paleistų gyvą. "Kad mane tik 
nešaudytų, gyvą..." O kitas iš užpakalio iš brauniko taukšt. Su koja 
kaip šuniui įspyrė į duobę, ir viskas. 
 
Kl.: Tai šovė į jį vienas iš tų, kurie šaudė. Šaudė ir prie griovio 
kranto? 
 
Ats.: Iš tų pačių, jo. 
 
6:50 
 
Kl.: Iš tų pačių. 
 
Ats.: Iš tų pačių, jo. 
 
Kl.: Dabar sakykit. Tie, kurie šaudė, ar jie buvo jaunesni už tą 
karininką? Kokio jie amžiaus buvo? 
 
Ats.: Tie kareiviai? 
 
Kl.: Kareiviai, jo. Kurie šaudė. 
 
Ats.: Nu, žinot, kareiviai tai tiktai pensininkai negalėjo būti. Amžiaus 
tai jų nesužinosi. Nu, vokiškas buvo Vermachtas. Kaip buvo kariuomenė, 
tai buvo natūralūs kareiviai. Bet iš tų buvo prisidavę šaudyti. Kur 
sakė, daug ten šaudė, tūkstančius žydų. Tai iš kulkosvaidžių šaudė. Ten 
jie tiesiog ir... Tai sunku pasakyti, kokio amžiaus. 
 
Kl.: O čia iš kokių ginklų šaudė? 
 
Ats.: Čia iš braunikų. Braunikus turėjo, tokius didelius braunikus. Ne 
tai, kad ten kaip yra šudukai, mažiukai. O čia tokie dideli. Mauzeriai, 
kaip juos vadina, nežinau. 
 
Kl.: Tai dabar, reiškia, tie žydai ir komunistai. Jie buvo atvaryti, čia 
suklupdyti palei tą tvorelę, taip? 
 
Ats.: Pagal tą tvorelę, va. Kaip čia tie čekas, čia yra va įvažiavimas į 
kiemą, obelys. Ir čia tasai jau važiavo. Tai jie jau pagal šitą tvorelę 
buvo. Daugiau va prie šito galo. Tai iš ten kaip sušaudo juos, atbėga, 
vėlek paima septynis. Ir ten va visus kol suvarė. 
 
7:52 
 
Kl.: Stabdom? Varė iš Vištyčio čia vat tuo keliu? 
 
Ats.: Nu, kur važiavom. Jau tuo keliuku atvarė ir va šičia suklupdė 
visus. 
 
Kl.: Nu, ir kaip dabar vat juos atskirdavo, kaip dabar varydavo? Po kiek 
varydavo prie duobės? 
 

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

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



Ats.: Po septynis. Septyni šaudė ir po septynis atskirdavo. Tuos 
septynis atskyrė, nuvarė, tuos sušaudė. Atėjo vėl septynis taip, kol 
visus išbaigė. 
 
Kl.: Nu, o dabar vat tą rabiną sakykit, reiškia. Kaip su tuo rabinu 
buvo? Rabinas irgi buvo paklupdytas tarp jų? 
 
Ats.: Nu, buvo paklupdytas. Jisai buvo trečioj eilėj. Viena eilė, antra 
ir trečia. Atėjo vokietis. Jam gumine lazduke bakst "eikš čia". Jis taip 
nusijuokė. Manė: "jau dabar aš kunigas, tai jau mane paliks gyvą". O jį 
nuvarė va ten prie duobės. Davė spatą "užkask, prikask". Tai jisai 
įsmeigė ir stovi. Atėjo, paklausė: "kodėl tu nedirbi?" Sako: "ar aš 
dirbsiu, ar nedirbsiu, vis tiek mane sušaudysit. Jau vis tiek 
sušaudysit". Tai jam davė ta lazda. Jis krito kniūpsčias. Tai paskui jį 
kalė va taip va. Tai dar iš karto jis kvėpavo... O paskui jau jį mušė ir 
jis guli. Įspyrė į duobę ir dar į galvą šovė duobėj. Aš ten va stovėjau 
netoli tos duobės. Nežinau, kaip aš čia buvau papuolęs. Tada nedraudė. 
Rodos, kad aš čia buvau. Jie to tai nedraudė. Gal kad aš pats buvau 
nuėjęs. Neatsimenu, tiek metų jau. Dar sklerozė. Gal kad aš pats... Jau 
man čia nedraudė vaikščioti. Tik kai va norėjau eiti prie malūno, tai 
tas paskaitė, kad aš jau bėgu. O taip tai nieko. Nedraudė. 
 
9:33 
 
Kl.: Jeigu jau prie duobės, reiškia, jau nebėgat. 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Nu, tai einam arčiau dabar. Aha. Dabar pone, Vincai, dabar 
parodykit prašau. Reiškia, kokio didumo buvo duobė? Kur jinai buvo, ta 
duobė? 
 
Ats.: Nu, tai ji čia va. Skaitosi, šitoj vietoj ta duobė, va. Tai tas 
komandarčikas, katras buvo, tai anam gale stovėjo. O ten nuo ano galo 
pradėjo šaudyti ir varė va į čia. 
 
Kl.: Reiškia, pradėjo nuo ano krašto. 
 
Ats.: Jo, jo. Ir paskui šaudė. Yai čia tas komjaunuolių sekretorius 
klupsčias vaikščiojo. Prašėsi, kad jį nešautų. Tai va čia jį nušovė ir 
čia jis šitam kampe kažkur tai va guli. 
 
10:08 
 
Kl.: O čia dabar duobė. Jinai yra va tokia kaip pažymėta. Jinai tokia ir 
buvo? 
 
Ats.: Jo, jo. Tai taip išeina. Čia sako kiti, kad biskį jinai patraukta 
ar kaip padaryta. Tai čia nežinia. 
 
Kl.: Dabar kas buvo tas, kuris komandavo ten, ten tam šaudymui? 
 
Ats.: Nu, jis buvo baltais drabužiais. Ne kariškais, tokiais civiliais 
baltais drabužiais. Tai tas prašnekėjo, kada va tas maždaug gulėjo. 
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Šičia tas gulėjo, kur knarkė dar... Ir man reikėjo mesti žemę ant jo. 
Tai aš... 
 
Kl.: Knarkė dar, sakot? 
 
Ats.: Nu, jis knarkė... dar. Ir man reikėjo mesti žemę. Tai aš sustojau 
ir žiūrau. Tai tas paskui prašnekėjo: "dirbkit, dirbkit, pasirodykit, 
kad jūs ne komunistai. Kad jūsų nereikėtų paguldyti", va. O šitie čia 
tykiai. Nekalbėjo nieko tarp savęs. 
 
Kl.: Tai dabar. Jie ten buvo suklupdyti, reiškia. Juos atvarydavo. 
Atvarydavo... Kur atvarydavo ir kur jiems reikėdavo?.. 
 
Ats.: Juos iš ten pro tą kampą atvarė va prie duobės klauptis. 
Atsiklaupė, į galvą kaip davė. Tai jis krito į tą duobę. Galva atsimušė 
ir persivertė. Visi aukštielniki va gulėjo. Kada aš atėjęs pažiūrėjau... 
Nu, tai man nereikėjo žiūrėti, kada atvarėę. Liepė eiti prikasti ir man 
sykiu. Tai aš viską mačiau, kaip jie guli. 
 
11:22 
 
Kl.: Tai jie krisdavo, jie kaip nuo obelų šakos. 
 
Ats.: Obelis ta kažkur tai va čia stovėjo. Buvo atėjęs ar kaip čia. Aš 
neatsimenu, žinot, jau kiek laiko. Tai tas čia vaikščiuojo klupsčias. 
Tai tas sakė: "prisiekiu prieš vokiečių tautą, kad būsiu geras, tik 
manęs nešaudykit, palikit gyvą". Kur tau. Sakau, tie vokiečiai pasakė: 
"mums įsakyta tiek sušaudyti ir mes turim sušaudyti. Mes negalim nei 
vieno paleisti". O kaltas tai buvo tas Žiurinskas. 
 
Kl.: Dabar sakot, kad vienas tas kur, kaip knarkė, reiškia. Kaip ten su 
šituo buvo? Koks ten žydas buvo? Ar jūs jį pažinojot? Gal pavardę žinot, 
kas ten toks buvo? 
 
Ats.: Abolavičius. Jo, Abolavičius. Ba jo vaikai negalėjo kalbėti. Dar 
iš jo vaikų likę, rodos, Amerikoj, kur čia buvę. To Abolavičiaus vaikų. 
 
Kl.: Kuo jie vertėsi, ką jie darė Vištityj? 
 
Ats.: Tai, palaukit, kad čia du sušaudė. Bet man tik sakė, kad du čia 
jie buvo. Ir abudu negalėjo kalbėti. Jie ką kalbėjo, tai tik tarp savęs, 
jo. O čia kalbėjo, kad tasai Amerikoj. Dar jisai buvo ten. Ale kad būtų 
buvę, tai būtų atsiliepę ar ten ką nors tokio. 
 
Kl.: Tai dabar kada jūs tą Abolavičių pamatėt knarkiantį? Kada jūs jį?.. 
 
Ats.: Kada privarė, kad jau prikasti juos. Tai tik atvedė, sušaudė ir 
paskui liepė eiti prikasti. Jis dar knarkė. 
 
Kl.: Keliese jūs kasėt? 
 
Ats.: Kiek ten mūsų? Tryse kokie buvom mes ar dviese. Kad nebuvo tada. 
Visi buvo išvaryti į rundą, kur čia kur. Tai biskį kur čia mes kiek 
primetėm. Ir paskui sakė palikti. O paskui sakė, komjaunuoliai dabaigė. 
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13:03 
 
Kl.: Iš kurios vietos jūs kasėt, sakykit? 
 
Ats.: Vat ten. Taip anoj pusėj. Iš ten žemes ėmėm, ba žemės buvo. Iš čia 
viskas buvo į ten suvaryta, ta žemė. Tai iš ten reikėjo žemes imti ir 
mesti ant jų. 
 
Kl.: Ir dabar jūs pradėjot mesti ir jūs pamatėt tą Abolavičių, reiškia. 
Kaip jūs jį pamatėt? 
 
Ats.: Nu, tai kad jis knarkė. Nu, tai kaip nepamatysi, kad jis... Nu, 
tai kaip nepamatysi. Man baisu pasidarė ant gyvo žmogaus mesti žemę. 
Paskui aš kaip papasakojau kam, tai kiti ir sakė: "va, jis ant gyvų 
žmonių žemes metė". Kaip taip užkasė gyvus žmones. Ten neklausė, nori ar 
nenori. 
 
Kl.: Tai jūs tada sustojot, reiškia. Ir tada jau pradėjo su jumis 
kalbėti tas jau baltai apsirengęs. 
 
Ats.: Ne kalbėti. Tik pasakė kelis žodžius, ir viskas. "Dirbkit, 
dirbkit, pasirodykit, kad jūs ne komunistai, kad nereikėtų jus 
paguldyti". Nu, ir daugiau nekalbėjo nieko. 
 
Kl.: Tai čia jau buvo, kai jau visi sušaudyti buvo. Jau ten niekas ne... 
Jau ten niekas... 
 
Ats.: Ne. Jau ne. Jau nebuvo. Jau buvo visi sušaudyti. 
 
Kl.: Visi buvo sušaudyti. 
 
Ats.: O ta scena buvo jau šitam gale kažkur tai. Čia apie šitą galą. Ir 
aš net nežinau. Ta duobė pilna buvo iki galo, tai nežinau. 
 
Kl.: Dabar sakykit. Ar jie vienas ant kito buvo suguldyti, reiškia? Ar 
jie taip, reiškia, po vieną eilę visi. 
 
Ats.: Kaip pašarvoti. Šalia vienas kito. Čia vat aš guliu, čia jūs gulit 
šalia. Ir ten visi kaip pašarvoti. Kaip juos va suklupdė... Jeigu tave 
čia suklupdė, davė į galvą, tai kritai. Ir čia vat kritai. Jie jau 
praktiką turėjo, kaip bus, va. Šovė į galvą, tai atsirėmė... Aš tai 
nemačiau, kaip jie krito. Bet aš taip vaizduoju. Už tai, kad juos 
paklupdė šitaip. O jie gulėjo visi aukštielniki. Tai aš taip vaizduoju 
nuo savęs. Kai jisai turėjo galvą duoti į žemę pagal tą sieną ir paskui 
vertėsi. 
 
14:53 
 
Kl.: Dabar keliese šaudė šitie? 
 
Ats.: Septyni. Daug tą patį vis klausiat. 
 
Kl.: Nu, tai tą patį. Už tai, kad aš kambary klausiau tą patį. Mums 
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dabar reikia parodyti. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Galbūt, žinot, jeigu bus filmas, reiškia. 
 
Ats.: Aš žinau, žinau. Aš nemeluoju. 
 
Kl.: Ne, ne dėl to. 
 
Ats.: Tai aš sakau, kad ne dėl to. 
 
Kl.: Ne dėl to. Matot, aš klausiu dėl to, kad jeigu reikės... 
 
Ats.: Aš ant to stoviu šiandien. 
 
Kl.: Aha, va. Dabar sakykit, reiškia. Tie, kurie šaudė, reiškia. Tas, 
kur komandas padavinėjo, buvo baltai apsirengęs. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Ar su švarku, ar su megztiniu, su kuo jisai buvo? 
 
Ats.: Nu, vasara ėjo. Buvo karšta taip, kaip šiandien. Žinot, apie... 
Rugių kirtimas buvo, gal liepa. Ne, tai rugpjūčio mėnesis turėjo būti. 
Kad rugiai... Kaip vokiečiai užėjo, tai rugiai žydėjo. O po to 
tuojaus... Kada rugiai žydi, aš negaliu nei pasakyti. Aš nesėju. 
 
Kl.: Nu, kada rugiai žydi... Į liepos vidurį. 
 
Ats.: Dabar jau bus pražydėję. Tai maždaug pradžioj gegužės. Kas dabar 
pas mus... Gegužis, ne. Nu, tai va. Tai apie šitą laiką ir bus. 
 
Kl.: Ne, tai apie šitą laiką negalėjo būti. Žiūrėkit, jeigu karas 
prasidėjo dvidešimt antrą birželio. 
 
Ats.: Tai va negaliu sakyti. Tada rugių žydėjimas buvo ar ne. Bet 
palaukit. Kad vokiečiai ėjo, kad rugiai žydėjo. Rugiai žydėjo, kaip 
vokiečiai ėjo. 
 
16:27 
 
Kl.: Aha. Nu, ir tas vat buvo. Vienas baltai apsirengęs. 
 
Ats.: Jo, jo. Šitas stovėjo vat anam pačiam gale ant kranto. O čia va, 
kaip šaudė, tai nuo to krantas, viskas labai puikiai buvo matyti. 
 
Kl.: O tie, kurie šaudė, kaip jie buvo apsirengę? 
 
Ats.: Nu, vokiški kareiviai. 
 
Kl.: Ar jie vokiečiai buvo, ar jie buvo tiktai lietuviai, apsirengę, 
reiškia, vokiškais kareiviais? 
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Ats.: Tai, kad šitie nekalbėjo nieko. Kada varė jau varyti, tai jie 
vokiškai "du". Nesakė "tu", o "du". "Du" tai "tu" vokiškai ten. 
 
16:58 
 
Kl.: Nu, ir paskui kai baigėsi šaudymas, tai ką jūs darėt? Reiškia, jūs 
užpylėt tas žemes ir... 
 
Ats.: Nu, tai liepė va prikasti biskį. Ten biskį tiktai metėm ir 
neužmetėm. Dar buvo matyti. Tai liepė eiti mums šalin. O paskui atvarė 
komjaunuolius, sakė. Jau kaip šitą dabaigė, tai aš nežinau. Matai, 
nežinau čia. Sakė, kad klorkės paskui dar pylė ant viršaus. Buvo 
prikasta kiek, kad nesmirdėtų. Žinot, tiek lavonų. 
 
Kl.: Dabar sakykit, reiškia, ar tie lavonai giliai buvo nuo paviršiaus 
žemės? 
 
Ats.: Nu, žinot, kad jie galėjo būti šitokio aukščio. Tokio aukščio. 
Kada šovė, krito galva į žemę, persivertė. Visi, va rankos, viskas taip, 
kaip pašarvoti. 
 
17:45 
 
Kl.: Tai galvom į kurią pusę? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Galvom į kurią pusę? 
 
Ats.: Galvos į čia, kojos į ten. Vat, kaip tą paklupdė, tai jiskad 
davėsi galva į žemę, tai jis persivertė. Aukštielniki, visi kaip 
pašarvoti. 
 
Kl.: Ar nurengti būdavo prieš sušaudant? 
 
Ats.: Niekas nerengė. Nieko, nieko. Kaip atvarė, taip su drabužiais ir 
suvarė. Rengti, tai jau nerengė niekas, va. 
 
Kl.: Nu, negi niekas nebandė ten pasipriešinti. Vat, žinot, kaip, kad 
neitų, kad... 
 
Ats.: Nu, matot, tas pasipriešino rabinas. Tai jį gyvą užmušė. 
 
Kl.: Kurioj vietoj jį mušė, tą rabiną? 
 
Ats.: Jis va čia buvo. Ten apie vidurį duobės. Daugiau, kad prie ano 
galo. Va maždaug kaip tas krūmas prasideda. Tai pagal duobės, kaip aš 
dabar žinau. Tai va kaip krūmas prasideda, tai apie tą vietą ten rabinas 
turėjo būti. Čia tą va nušovė ir atnešė tie žydai ir paguldė. Tą, kur 
negalėjo eiti, iš sklepo išnešė. Tą komjaunuolių sekretorių čia. O tą 
rabiną tai va ten, va. 
 
Kl.: O tą, kuris negalėjo eiti, kurioj vietoj nušovė? 
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Ats.: Kas taip? 
 
Kl.: Kurioj vietoj nušovė tą, kur negalėjo eiti? 
 
Ats.: Jį atnešė, va paguldė pas duobę. Paskui čia jį nušovė ir jį įmetė 
į duobę. Dar šovė vis tiek. 
 
Kl.: Tai kol šaudė nuo ano krašto, tai jis gyvas čia gulėjo? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Tas, kuris negalėjo eiti, reiškia. Kol nuo ano krašto šaudė. Tai 
tas, kur negalėjo eiti, čia gulėjo gyvas? 
 
Ats.: Ne. Jį paguldė. Nu, aš negaliu pasakyti. Ar jis ilgai gulėjo, ar 
jį tuoj nušovė, negaliu šito pasakyti. Tas sekretorius... Tai dar čia 
gyvi katrie buvo. Jis prašė, kad jį paliktų gyvą. Tai tą nušovė, į 
duobę. Žinot, kad neina viską atsiminti po tiek metų. 
 
19:27 
 
Kl.: Tai jūs ir taip labai gerai atsimenat. 
 
Ats.: Nu, tai va. 
 
Kl.: Jūs kaip pasakojat, tai man viskas prieš akis stojasi. 
 
Ats.: Nu, tai aš nemeluoju. 
 
Kl.: Gerai. Viskas. 
_ 
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