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Šiame pokalbį, Vladas Baslevičius diskutuoja savo prisiminimus vokiečių režimos Kedainiuose 
būdamas devynių metų vaikas. Jisai smulkemeniškai pasakoja kaip matė tukstančius žydų 
išsikraustančių iš geto į arklides kur jie buvo laikomi per prievarta keleta dienų iki kol jie buvo 
sušaudyti į duobes kurias Rusų belaisviai iškasė. Jisai tiksliai apibūdina Smilgos getą ir išvardina 
suvaržymus žydų pradžioj karo. Jisai akivaizdžiai papasakoja kaip jisai su draugas apžiūrinėjo 
getą ir sušaudymo vietą po šaudynių. Jisai apibūdina kaip girdėjo šūvius ir kaip vėliau po karo 
matė lavonus kai kapas buvo atdengtas. Balsevičius taip pat diskutuoja likimus tuščių žydų 
namų, pasakodamas kaip jo pati šeima įsigyjo vieno žydo kalvio namą. Jisai taip pat pasakoja 
apie gerus santykius tarp lietuvių ir žydų prieš karą.  
 
[10:]02:13:17  
 
[Pateikėjo vardas neteisingai užrašytas pirmam kadre kaip „Vladas Grachauskas.“ Turėtų būti 
Vladas Balsevičius.] 
 
[10:]02:14:14 – [10:]09:33:08 
 
Jisai prisistato save, kad gimes 1932-ais metais Kedainiuose; kalba apie savo vaikyste mieste, 
kad jiam buvo devyni metai kai karas prasidėjo; diskutuoja didelę žydų bendruominę 
Kedainiuose prieš karą; mini kad buvo penki sinagogai, du išlike; pasakoja kaip žaisdavo su 
žydais bet nėjo į tą pačią mokykla; prisimena dvi žydes sesutes, savininkes manufaktūros 
parduotuvės, kurios įpiršo jam beretę; išaiškina kad vokiečiai apgavo žydus sakydami jiems kad 
juos perkels į pažadėta šventą žemę ir liepė jiems pasiimti pačius brangiausius dalykus, o iš 
tikrūjų suvarė į arklides kol iškasė griovį ir paskui sušaudė juos; apibūdina gyvenimo salygas 
arklidėse-kad nedavė maisto nei vandens; pasakoja kaip matė maždaug 3,000 žydų einančių iš 
geto į arklides; pasakoja kaip girdėjo kad žydai buvo suskirstyti—moterys ir vaikai arklidėse o 
vyrai svirnoje; apibūdina kaip tos dvi žydės sesutės nešėsi savo turtus; apibūdina kaip 
uniformuoti vokiečių žandarmai varė žydus; pasakoja kaip niekas netikėjo kad tikrai sušaudys 
žydus; prisimena epizodą, savaitę po karo pradžios kai jisai stovėjo eilėje Petrausko kepykloje 
pirkti duonos ir matė kaip vokietis kareivis išmetė proa žydų vaikų iš eilės ir neleido jiems pirkti 
duonos; išaiškina kad žydai skyrėsi nuo kitų nes jie buvo tamsesni; mini kaip buvo uždrausta 
žydams eiti į maudyklą.  
 
[10:]09:33:09 – [10:]17:34:21 
 
Jisai pasakoja kaip getas buvo įsteigtas ir saugomas, kad ginkluoti vokiečiai kareiviai ir 
baltaraiščiai saugojo; tiksliai išvardina geto ribas ir gatves; pasakoja kaip jisai įlindo į getą 
ieškodamas pačiūžų kol žydai buvo šaudomi; smulkmeniškai apibūdina kaip ieškojo pačiūžų ir 
rado daug porų; išaiškina kaip žydai iš viso rajono buvo suvežti į Smilgos getą ir apibūdina jų 
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sugrūstas gyvenimo salygas; apibūdina kitus dalykus paliktus namuose kaip drabužius ir vištas; 
apibūdina skurdišką išvaizdą medinių namų gete; patikslina kad jis įlindo į getą su draugais 
[atsidūsta ir trumpam patyli]; patikslina kad jisai nebuvo nuėjes prie arklidžių;  aiškina kaip 
savaitę po sušaudymų, jisai apžiūrėjo sušaudymo vietą iš smalsumo su draugas; apibūdina ką 
matė, atkreipiant dėmesį į kraujuotą žemę ir išmėtytus vaikų čiulpinukus; duoda duobės išmieras; 
pasakoja kaip toli nuo sušaudymo vietos jis gyveno ir apibūdina ką girdėjo tą dieną; apibūdina 
žmonių klyksmus kada jie buvo varomi į sušaudymo vietą; apibūdina žmonių pasimetimą ir 
savijautą, atkreipiant dėmesį į tai kad kai šaudymai prasidėjo, nebegirdėjo riksmų; pasakoja kaip 
artėjant galo, šaudytojai žudė žydus pavieniui [laiko ranka lyg tai šautuva ir megdžioja šautuvo 
garsus]; išaiškina kiek laiko tesėsi šaudymai ir kad moterys ir vaikai buvo sušaudyti ant pat galo, 
kadangi kai atkasė kapą vėliau po karo, jisai matė kad jų kūnai buvo paviršiuje; smulkmeniškai 
apibūdinai kaip kūnai buvo sumesti duobėje ir kad jis juos matė nes tuo metu gynė karves prie 
aerodromo; išaiškina kad nedaug žemės buvo užmesta ant lavonų; gryžta prie šaudymo garsų ir 
vėl apibūdina kaip ant galo girdėjosi tik atskiri šuviai.  
 
[10:]17:34:22 – [10:]25:33:05 
 
Jisai kalba apie likimą tuščių žydų namų—kad žmonės iš karto galėjo į juos įsikraustyti; 
išaiškina kaip jo šeima gavo namą kuris ankščiau priklausė žydų kalviui vardu Irša; išaiškina 
processa kaip komisija paskyrė namus—kad jie vaikščiojo po miesta ir dalino juos palei žmonių 
prašymus; pasakoja kaip jo tėvas išsiprašė Iršos namą nes jis irgi buvo kalvis; pasakoja kaip po 
karo, viskas tapo komunalu; išaiškina jo tėvo ryšius su Irša prieš karą; apibūdina namo stovį kai 
jie į jį įsikraustė atkreipiant dėmesį į šiukšles, popierius, baldų trūkumą ir blakes; apibūdina kas 
išliko iš Iršos kalvės; pasakoja apie gandus kad tie kurie nušovė žydus pasiskirstė jų turtus 
tarpusavį; mini varda baltaraiščio Grahausko, kuris matė šaudymus ir jiam pateikė vardus kitų 
baltaraiščių kaip Griūnas [Kariūnas, Gariūnas]; komentuoja kaip jisai kalbėjo šiomis temomis 
su Grahuasku; apibūdina eilę žydų iš geto į arklides; pakartoja kad atpažino dvi žydes sesutes 
kurios jiam pardavė beretę; išvardina kitus žydus kuriuos atpažino—Gela, Lemke, Tsodika 
[Codika], Ronderis, Monas, ir kiek arklių kiek vienas turėjo; diskutuoja kaip, prieš karą, 
nebuvo problemų tarp žydų ir lietuvių; išaiškina prekybos taisykles—kad jeigu pritrūko pinigų 
beperkant ką nors iš žydų, jie leisdavo užmokėti vėliau, o pasiimti daiktą iš karto; mini kaip gerai 
žydai sugyveno su jo tėvu [pokalbis nutilsta ir vėl prasideda].  
 
[10:]25:33:06 - [10]:30:35:19 
 
Jis išaiškina kad rusų belaisviai iškasė duobę žydų kapinėms; mini kaip rusų belaisviai vienu 
metu streikavo tikėdami kad jie kasa sau grabą; mini kad kasinėjimas tesėsi savaitę, ir kad jie 
apie tai žinojo nes jo uošvis gyveno prie pat to lagerio; patikslina kad jisai matė atkastą kapą 
1944-tų metų vasarą; prisipažysta kad nežino kodėl kapas buvo atdengtas, bet žinojo kad buvo 
kažkokia komisija; pakartoja duobės išmieras; apibūdina aplinka tos sušaudymo vietos—kad 
buvo lygi pieva karo metu; pasakoja kaip 1955-ais metais apsupo vieta su tvora, apsodino 
medžiais, ir pastatė paminklą; pakartoja kad jo uošvis gyveno arčiausiam name prie sušaudymo 
vietos; pasakoja juokingą anekdotą apie tvorą ir kodėl jis žino kada ji buvo pastatyta—kad kai 
palydėjo savo sužadėtinę namo, ir vienas gryžo prie aerodromo šunys jį užpuolė tai jis bėgo nuo 
jų bet drabužiai įstrigo į tvorą apsupančia sušaudymo vietą.  
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