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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte, pasakytumėte 
savo vardą, pavardę, kur gimėt, kada gimėt. 
Alfredas Butkevičius: Mano vardas Alfredas, pavardė Butkevičius, gimęs Žiežmariuose 
1923 metais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o prieš karą ar Žiežmariuose buvo daug žydų? 
Alfredas Butkevičius: Buvo. Tiksliai negaliu pasakyti, bet buvo daug žydų tautybės 
gyventojų. Jų buvo prekybininkų ir amatininkų. Buvo gydytojas Riaudanskas (?) ir 
felčeris gydytojas Magunas (Magonas?), žydų tautybės. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kaip pasikeitė žydų gyvenimas kai prasidėjo karas? 
Alfredas Butkevičius: Kai okupavo vokiečiai, žydams buvo įsakyta užsisiūti iš priekio ir 
iš užpakalio (nugaros) žvaigždę šešiakampę, ir jų neleido vaikščioti šaligatviais, jiems 
buvo suvaržytos laisvės. 
Alicija Žukauskaitė: O parduotuvės ar veikė? 
Alfredas Butkevičius: Veikė, bet labai silpnai. Aš buvau ne tą dieną, bet sekmadienį. Aš 
buvau pas senelius vasaros laiku, ir atvažiavau į Žaslius į bažnyčią, ir ten sutikau 
pažystamą policininką. Ir jis man pasakė, kad Žiežmarių miestelio (yra) sušaudytos 
moterys, vaikai ir seneliai. Aš tada atėjau pėsčias į Žiežmarius, ir čia buvo siaubas 
tiesiog. Visi pasakojo, kad žydų tautybės žmonės, vaikai, seneliai, kurie negalėjo eiti, tai 
juos mašina vežė, - ir sušaudė netoli, Žiežmarių apylinkėj. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs matėt po to? 
Alfredas Butkevičius: Nu, aš nieko negalėjau matyt, daugiau nebuvo žydų tautybės 
žmonių. Buvo vieni tik lietuviai. 
Alicija Žukauskaitė: O kur dingo žydų turtas? 
Alfredas Butkevičius: Žydų turtas dingo... Nu, tai namai. Bet kilnojamas turtas, apranga 
visa, daiktai, kurie buvo žmogui reikalingi, tai, matyt, buvo suvežta čia, į sinagogą. O po 
kurio laiko, negaliu pasakyti, kiek čia praėjo to laiko, tai buvo aukcionas padarytas. 
Reiškia, ar maišas pridėtas tų drabužių, ar ką, ir parduodavo, kas kiek duodavo. Markė, 
dvi arba trys – tai tam atiduodavo. Buvo daug žmonių, kurie pirko. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs matėt tą aukcioną? 
Alfredas Butkevičius: Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ilgai jūs buvote tam aukcione? 
Alfredas Butkevičius: Neilgai. Kadangi mes nepirkom, pažiūrėjom ir išėjom. O žmonės 
pirkdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakėt, kad atėjot nusipirki ko nors? 
Alfredas Butkevičius: Ne, ne, pasižiūrėt, nes anksčiau Žiežmariuose nevykdavo tokie 
aukcionai. 
Alicija Žukauskaitė: Mes dabar esame sinagogos aikštėje. Kiek žmonių buvo? 
Alfredas Butkevičius: Nemažai, aš negaliu pasakyt. Nemažai, galima taip išsireikšti, 
nemažai, ne dešimt ir ne penkiolika. 
Alicija Žukauskaitė: Kas organizavo tą aukcioną? 
Alfredas Butkevičius: Va šito nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O kas jame dalyvavo? 
Alfredas Butkevičius: Matyt, iš policijos kokie darbuotojai, negaliu pasakyti šiandien. 
Alicija Žukauskaitė: Jie buvo su uniformom ar be uniformų, tie, kurie pardavinėjo? 
Alfredas Butkevičius: Šito aš negaliu pasakyt. Čia maišėsi įvairių. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, kaip tai atrodė. Daiktai buvo sinagogos viduj? 
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Alfredas Butkevičius: Viduj. Per langą ar per duris – atidarydavo ir rodydavo. Ot, parodo 
jums maišą, tarkim, trys markės. Kas daugiau? Kitas sako, keturios markės. Kas daugiau? 
Penkios markės. Jei kitas nekelia kainos, tai ir išmeta ant žemės. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur išmeta? 
Alfredas Butkevičius: Visi daiktai buvo sudėti sinagogoj, antram aukšte jie buvo. Antram 
aukšte maldos namuose moterys melsdavosi. Kiek aš prisimenu, tai iš antro aukšto. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas antras aukštas atrodo dabar taip, kaip anksčiau atrodė? 
Alfredas Butkevičius: Taip, viskas iš laiko pusės natūralu. 
Alicija Žukauskaitė: O žmonės žinojo, kas yra tuose maišuose? 
Alfredas Butkevičius: Nežinojo. Ten nerodo, maišas užrištas, sudėti drabužiai, kartais 
apatiniai drabužiai, visai nereikalingi. Nu, ir pasiima ir neša. 
Alicija Žukauskaitė: Kokie pinigai tada buvo? 
Alfredas Butkevičius: Markės. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek žmonių vadovavo tam aukcionui? 
Alfredas Butkevičius: Negaliu pasakyti šito, nežinau. Mums nebuvo įdomu, mums tik 
pasijuokt. Mes dar jauni buvom, aštuoniolika metų, stovėsi ir žiūrėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt tarp tų, kurie dalyvavo tame aukcione, pažystamų, 
kaimynų? 
Alfredas Butkevičius: Daugiausia buvo iš kaimų atvažiavę. 
Alicija Žukauskaitė: Nepažystami? 
Alfredas Butkevičius: Gal ir pažystami, bet dabar, po penkiasdešimties metų, sunku 
pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jums pasirodė, tas aukcionas sėkmingas buvo, žmonės imdavo? 
Alfredas Butkevičius: Kas neturėjo, tai imdavo. Numeta, žiūrėk, ir nešasi jau. Mums, 
jaunimui, buvo tik pasižiūrėt, pasijuokt, sakom, skudurų prisipirko ir eina žmogus. Gal 
kai kuriems pasitaikė ir reikalingas daiktas. Čia buvo aukcionas. 
Alicija Žukauskaitė: O žmonės žinojo, kad čia yra žydų daiktai? 
Alfredas Butkevičius: Turėjo žinot, kitų daiktų nebuvo, kol žydų nesušaudė, jokių 
aukcionų nebuvo. Šaudant liepė nusirengt, šaudė tik nuogus. Policija juos varė, tai ne 
eiliniai darbuotojai kokie. Tai jie viską ir paliko. Prieš tai, kai tik sušaudė, buvo narsūs 
vyrai kai kurie, kurie lysdavo į žydų gyvenamus namus. Buvo ir tokių. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jie pasirodydavo tie maišai? 
Alfredas Butkevičius: Šitie maišai pasirodydavo iš antro aukšto. Iš lango ar iš durų, aš 
tiksliai negaliu pasakyt. Ant žemės mesdavo, o paskui žmogus sutarė, kiek jis mokės, jis 
pasiimdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O kam jis paduodavo pinigus? 
Alfredas Butkevičius: Negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o kiek buvo tų žmonių, kurie tuos daiktus mėtė? 
Alfredas Butkevičius: Kiek viduj, negaliu pasakyt. Daugiausia vienas išeina, išneša. 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo tie žmonės? Kariškiai, civiliai? 
Alfredas Butkevičius: Kariškių nebuvo. Civiliai, gal koks ir policininkas buvo tam tarpe. 
Bet kariškių nebuvo. Vokiečių kariškių bendrai (iš viso) nebuvo tuo laiku. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas aukcionas? 
Alfredas Butkevičius: Negaliu pasakyt, mes neidavom kas dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu, bet ar jis truko dvi, tris valandas? 
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Alfredas Butkevičius: Ne, ne, ilgiau, tarkim, po pietų iki pavakario. Kiek daiktų turėdavo, 
tiek išdalindavo. Keletą valandų galbūt. Mes nestovėjom. Pamatėm, kaip tuos daiktus 
parduoda, ir paskui pasišalinom. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo vieną dieną ar vyko keletą dienų? 
Alfredas Butkevičius: Aš galiu tik taip pasakyt: jeigu jie tą dieną neišpardavė, tai turėjo 
kitą dieną parduoti, jie vis tiek nelaikydavo tų daiktų, jie realizuodavo. Jei šiandien jiems 
nepasisekė, tai jie galėjo ir kitą dieną, šito aš jums patikslinti negaliu. Kiek aš mačiau, 
tiek patvirtinu. Jei man būtų įdomūs tie daiktai... Ir dar nukentėjusių žmonių (daiktai), čia 
siaubas buvo. Dabar tai mes apsipratę, o tuo laiku – žmogų nužudyt! O čia visą šeimą, ir 
senelius, ir vaikus... Kaip pasakojo broliai ir tėvai, baisu prisiminti... (verkia). 
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