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Šiame pokalbį, Algirdas Raila pasakoja savo prisiminimus Karo pradžios Kedainiuose kada jis 
buvo devynių metų vaikas. Jisai pateikia informacijos apie Kedainių žydus kuriems jisai nešdavo 
pieną. Jisai akivaizdžiai prisimena pirmas karo dienas ir įrengimą Smilgos geto. Jisai tikslai 
prisimena sušaudymo dieną kada jisai matė kaip kolona žydų ėijo į sušaudymo vietą. Ponas Raila 
smulkmeniškai apibūdina kaip jisai su draugais apžiūrėjo sušaudymo vietą sekantį rytą ir tuščia 
getą iš smalsumo. Raila taip pat pasakoja apie skirtingus lagerius žydams, lietuviams ir rusams 
kurie buvo įsteigti apylinkoj, net du ant jo šeimos žęmės. Jisai apibūdina savo šeimos santykius 
su lagerių darbuotojais, kaip darbuotojai buvo išvežti karo pabaigoje, ir kaip jisai apžiųrėjo 
barakus kada jie jau buvo tušti.  
 
 
[09:] 14:54:00 – [09:] 23:00:23 
 
Prisistato save, kad gimes 1931-ais metais Pasmilgio kaime, Kedainių mieste; išaiškina kaip 
Pasmilgis skaitosi vos ne kaip dalis Kedainių nes randasi ant pat miesto ribų; pasakoja kaip 
pradėjo eiti į mokykla mieste kai suėjo šeši metai; kalba apie didelę žydų bendruominę 
Kedainiuiose prieš karą kuri radosi Smilgos rajone ir Taikos gatvėje; mini kad žydai skurdokai 
gyveno ir ju profecijas; mini viena žyda kaimyna ūkininką vardu Benselis; aiškina kaip jis, 
budamas vaiku, pardavinėjo pieną žydams; išreiškia savo pojūti kad Kedainiaia buvo pagrinde 
žydų miestas; mini žydus agurkų augintojus prie Nevėžio; diskutuoja kitus žydų amatus; 
apibūdina karo pradžia, prisiminant papirosus kuriuos rūkė tuo metu; kalba apie pirmas karo 
dienas išaiškindamas kad jo šeima gyveno Pelėdnagį tuo metu nes Sovietai statė aerodromą prie 
jų namų; pasakoja kaip Tėvas, išgirdes kad karas prasidėjo pirmiausia parvažiavo į tėviškę; 
prisimena kaip bevažiuojant Dotnuvos gatve, jisai matė daug medinių lėktuvų laukuose; detaliai 
apibūdina sudegusius Rusų kareivių lavonus kuriuos matė Kauno gatvėje; patikslina kad kai 
Vokiečiai perėmė, tai mažiau pieno nešdavo žydams; kalba apie žydų sudrausminimus—kad 
turėjo nešioti Dovydo žvaigždes ir nebegalėjo šaligatviais vaikščioti; aiškina kad jau nebenešiojo 
pieno į getą kai tvoros buvo pastatytos aplinkui Smilgos gatve; patisklina kad getas nebuvo 
pastatytas iš karto po vokiečių okupacijos; neprisimena kiek laiko žydai išbuvo gete; išaiškina 
kad vėliau žydai buvo suvaryti į Leibeno dvaro arklides prieš būnant sušaudyti.  
 
[09:] 23:00:24 – [09:] 33:14:12 
 
Jisai prisimena gandus apie žydų sušaudymą nes žmonės žinojo kad rusų kaliniai kasa didelį 
griovį; patikslina kad jis pats nematė kaip kas saugojo arklides; svarsto kiek laiko rusai kasė 
duobę; prisimena šaudymo dieną kada du baltaraiščiai perspėjo jo šeimą niekur neiti nes žydai 
bus sušaudyti, ir patys pasiliko prižiurtėti kad niekas neitu keliu iki šaudymo vietos; apibūdina 
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šaudymo garsus ir kaip jisai vėliau prisiprašė kad sargai jiam leistų nueiti pas savo dėde kad 
geriau matyt kaip paskutinius žydus vakarop sušaudė; smulkmeniškai apibūdina kaip, nuo poros 
šimtų metrų atstumo matė kaip kolona žydų vingiavo eidama į sušaudymo vietą; patikslina kad 
kolona buvo saugoma iš abiejų pusių; bando suskaičiuoti kiek žydų buvo kolonoj aiškindamas 
kaip jie buvo išrykiuoti; paaiškina kad sargai buvo vokiečiai, bet tada prisimena kad tėvas jiam 
išaiškino kad buvo ir baltaraiščiu, o kad vokiečiai tik ėjo iš galo su šunim; prisimena kad kolona 
tylėjo kai buvo varoma; apibūdina kaip girdėjo šaudymus, bet nematė jų; [tyla kol bando 
prisiminti kokie ginklai buvo vartojami] prisimena kad jo tėvas paaiškino kad buvo ir 
kulkosvaidžių, bet pagrinde buvo šautuvai; spelioje kad sušaudymo momentas užtruko maždaug 
pusvalandį nes truko laiko kol žydus išrykiavo priešais duobe, kol jie nusirengė, ir kol nušovė; 
apibūdina moterų riksmus ir kad matė vaikus bet neprisimena kad girdėjo vaikiškų balsų; 
prisimena epizodą kuriam žydelkaitė bandė pasikavoti griovije šalia kelio, bet vėliau sužinojo 
kad jia surado ir nušovė.  
 
[09:] 33:14:13 – [09:] 40:41:10 
 
Jisai išaiškina kad tiktai jisai ir jo brolis, kartu su kitais vaikinais ėjo pasižiūrėti į šaudymus ir 
kad nebuvo suaugusių kartu; pasakoja kad šaudymai baigėsi kai sutemo, bet kad jie išlaukė iki 
ryto nes byjojo naktį vaikščioti; apibūdina kaip nuėjo į sušaudymo vietą sekantį rytą ir ką ten 
matė; detaliai atpasakoja kaip jiam tada atrodė kad naujai sukrauta žemė lyg tai gyva ir juda ir 
kaip aplinkui vartaliojosi daug odinių žydų maldaknygių [laiko ranka prie kaktos parodyt kaip 
žydai jias laiko kai poteriauja]; mini kad šios knygos išliko nes niekam nebuvo reikalingos, o 
drabužius tai visi baltaraiščiai išsidalino; pateikia informacijos apie duobės išmieras; apibūdina 
kitus dalykus kuriuos matė aplinkoj, atkreipiant dėmesį į vokiečių emblemas/medalus; mini kad 
zmonės pasakojo kad vienas žydas bandė pabėgti nuo sušaudymo vietos bešaudydamas du 
pistoletus, bet nesekmingai; pasakoja kad girdėjo apie kitą epizodą kad žydės moterys nutvėrė 
vieną vokiečių kareivį kartu su jomis į duobę, ir kad išmėtyti medalai įrodo kad jis vos išlindo 
gyvas; išaiškina kad nebuvo drabužių aplinkui kapą, o tik maldaknygės; apibūdina detaliai kaip 
jisai apžiurėjo ir lietė tas maldaknyges iš smalsumo, bet kad nieko neparsinešė nes tėvas jiam 
uždraudė betką imti; patikslina kad jo tėvas nebuvo tenais su jiais, pakartoja kad suaugusių 
žmonių sažinės neleido jiems eiti į tokią vietą; išaiškina kad nešė piena pas miesto burmistrą 
Kubilių kai jau žydų neliko.  
 
[09:] 40:41:11– [09:] 45:48:15 
 
Jisai kalba apie likimą tuščių žydų namų Kedainiuose; pasakoja kaip jisai kartu su kitais 
vaikinais įlindo į getą apžiūrėti tuščius namus kai jau žydai buvo nuvaryti į arklides; detaliai 
apibūdina skurdiška ir išdraskyta stovį namų, atkreipiant dėmesį į juodą katilą ir bendrą niūrumą 
tų namų; išaiškina kad visi vertingi dalykai jau buvo išnešti arba pačių žydų arba baltaraiščių; 
apibūdina kitus tuščius namus, būtent jų bętvarkę; svarsto kaip ilgai namai stovėjo tušti prieš 
žmonės į juos įsikraustė; diskutuoja kaip žmonės pasigerino savo gyvenimus pasisavinant žydų 
turtus; prisimena kad tėvas jiam išaiškino kad dauguma baltaraiščių suvažiavo iš Janušavos, bet 
kad buvo ir vietinių; [tyla kol pokalbis vėl prasideda].  
 
[09:] 45:48:16 – [09:] 54:44:20 
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Aiškina kaip, gryže į tėviškę Pasmilgėje, jie rado du lagerius įsteigtus ant jų žemės—vienas 
Lietuviam, kitas žydam kurie išliko iki 1944-tų metų; išaiškina kad kaikurie sveiki, drūti žydai 
nebuvo nužudyti o suvaryti į lagerį aerodromo statymui ir amelioracijai; pasakoja kaip 
darbuotojai iš šitų lagerių  ateidavo pas jį į namus prašyti jo mamos kugelio arba blynų; išaiškina 
kad dauguma žydų lagerį buvo vietiniai, kurie gale karo buvo kažkur išvežti; apibūdina stulpus ir 
tvoras aplinkui lagerius, atkreipiant dėmesi kad žydų lageris buvo dvigubai apsaugotas ir 
sugrustas negu lietuvių; apibūdina barakus, kaip žmonės juose susigrūde gyveno; išaiškina kad 
kaikurie vokiečių sargai leido darbuotojams ateiti prašyti maiso iš jo mamos; apibūdina apranga 
ir išvaizda žydų moterų kurios ateidavo prašyti maisto, atkreipiant dėmesį kad tebenešiojo 
Dovydo žvaigždę ant civilinių drabužių; pasakoja kaip jisai įlinda apžiurėti barakus kai žydus 
kažkur išvežė karo gale; pasakoja kaip rado smuiką, kurią pasisavino; apibūdina drabužiu krūvas 
kurias matė tuščiuose barakuose; išaiškina kad žydai, prieš budami išvežti, užkasė savo turtus 
šiukšlių duobėje, ir vėliau jau po karo, gryžo, išsikasė, ir išsivežė su savimi; patikslina kad 
lageris buvo įsteigtas 1943-ais metais ir veikė maždaug metus; diskutuoja kaip rusų cemento 
liejyklos ir statybinės medžiagos jau buvo ant jų žemės, ir užtat vokiečiai įsteigė lagerius tenais; 
pasakoja kad ankščiau tai buvo jo šeimos dirboma žemė; smulkmeniškai atpasakoja kaip jisai 
surado smuiką barakuose, užminant kad nebuvo smičiaus ir kad jis jo nebeturi; [tyla kol pokalbis 
tesesi].  
 
[09:] 54:44:21 – [10:] 01:40:14  
 
Jisai kalba apie rusų belaisvius, kad jų lageris buvo prie Sadauskų ir Radmono žemės; prisimena 
kaip vokiečių sargai primušdavo rusų belaisvius ir kaip jo šeima nešdavo maistą belaisviams; 
pasakoja kaip rusų belaisviai kasdieną eidavo pro jų namus į darbą; apibūdina kaip vokiečiai 
badydavo rusų belaisvius kai jie bandė paimti maistą kurį jo šeima permetė per tvorą; apibūdina 
belaisvius kaip skeletus; kalba apie žiaurumą kaikurių vokiečių sargų, ir gerumą kitų kurie lygiai 
išdalino dovanotą maistą belaisviams; aiškina kad jo šeima visada davė bulves ir duoną rusams 
kada galėjo; gryžta prie epizodo kada žydai buvo suvaryti į arklides, ir kaip jis to proceso 
nematė; mini kad baltaraiščiai su juo niekad nekalbėjo, ir kad jisai sužinojo apie įvykius iš tėvo; 
[tyla kol pokalbis nutrauktas ir vel tesesi]; gryžta prie Sovietų belaisvių lagerio; diskutuoja kad 
jis nežino likimus visų belaisvių, bet žino tik kad visi dingo po karo ir kad tikrai nebuvo vietoje 
sušaudyti; išaiškina kad vokiečių administracija išardė lagerių tvoras ir barakus kurie buvo ant jo 
šeimos žemės pastatyti.  
 
      --0-- 
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