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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte, koks yra jūsų vardas, 
pavardė. 
Janina Markevičienė: Janina Markevičienė, Basanavičiaus 19. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, kuriais metais jūs gimusi? 
Janina Markevičienė: Taip sakyt, kaip pase, ar taip sakyt, kaip tikrai gimusi? 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pasakykit, kaip pase yra, ir kaip tikrai buvo. 
Janina Markevičienė: Pase yra 1924 metai, o tikrai 1922 metai rugpjūčio mėn. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs gimėt? 
Janina Markevičienė: Prie Gardino miesto, ūkyje. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kas tai buvo tais laikais? 
Janina Markevičienė: Lenkija buvo. Gardinas buvo Lenkija. 
/techninė pauzė/ 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte, pasakytumėte savo vardą ir 
pavardę. 
Janina Markevičienė: Janina Markevičienė, Basanavičiaus 19. 
Alicija Žukauskaitė: Jonava? 
Janina Markevičienė: Jonava. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kuriais metais jūs gimėt? 
Janina Markevičienė: 1922 metais rugpjūčio mėnesį, o pase 1924-tais rugpjūčio mėnesį. 
Broliui, kad į kariuomenę nereikėtų eiti, padarė brolis, kad jaunesnis. 
Alicija Žukauskaitė: Tai brolis padarė? 
Janina Markevičienė: Taip, perrašė pasus, kadangi negalėjome į Gardiną nuvažiuot 
metrikų išsiimt. 
Alicija Žukauskaitė: Kur gimėte? 
Janina Markevičienė: Už Gardino yra miestukas Hoža, kokia 20 kilometrų. Tai nuo tos 
Hožos kokie 5 kilometrai ūkis buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kas ten buvo tuo metu? 
Janina Markevičienė: Buvo tėvelio ūkis, 12 hektarų žemės, 6 hektarai miško, ant upės 
buvo malūnas pastatytas ir ūkis buvo. Tai buvo rubežius (valstybės siena) – čia lietuvių 
sargyba, o čia lenkų sargyba. O čia neutrali zona buvo, kur mūsų buvo namai. Labai 
didelė kontrabanda ėjo per rubežių (sieną), išmindydavo viską, su vyžom apautas karves 
ir arklius vedė, nu, ir tėveliui labai nepatiko. Jis išnuomavo tą ūkį ir paėmė Hožos 
malūną. Ten vyras mirė, liko žmona su penkiais vaikais. Ta žmona per netikėtumą žuvo 
malūne, ir tuos vaikus paėmė jos brolis kunigas. Tuomet tėvelis perėmė tą malūną. 
Alicija Žukauskaitė: Tuo metu tai buvo Lenkija? 
Janina Markevičienė: Lenkija. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jūs atsidūrėte Lietuvoje? 
Janina Markevičienė: Paskui gyvenome Suvalkuose, ten ežeras didelis buvo, upė ir 
malūnas.Ir tėvelis ten nuomojo tą malūną. Kai prasidėjo Lenkijos karas, vokiečiai 
Suvalkus priskyrė prie Rytprūsių. Visi pasus turėjo išsiimt. Tėvelio metrikose buvo gimęs 
Kapčiamiestyje, lietuvis, ir mes neturėjome Lenkijos pilietybės. Tėvelis prašė Senate 
pilietybės, bet jam nesuteikė, nes visoje Lenkijoje nebuvo tokios pavardės. Ir tada mums 
pasiūlė arba Vokietijos pilietybę priimt, arba išvažiuoti į Lietuvą. Tėvelis nenorėjo 
Vokietijos pilietybės, sutiko išvažiuoti. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs atsikėlėte į Jonavą? 
Janina Markevičienė: 1941 metais kovo mėnesį. O birželį – frontas, jau vokiečiai atėjo. 

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

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Alicija Žukauskaitė: Kaip jūs pamatėt vokiečius, kai jie atėjo, kaip ten buvo? 
Janina Markevičienė: Buvo sekmadienis, Sekminės, buvo vyskupas, vaikus dirmavojo 
(krikštijo), ir lėktuvai trys puolė. Ir taip žemai tie lėktuvai, matom, ženklas vokiškas ant 
lėktuvų. Rusų karininkai sakė, kas čia, kažkokie manevrai? Sako, kokie manevrai, jei 
bombas mėto. Bėkim greičiau į štabą. Tai čia buvo sekmadienį. O trečiadienį per Virbalį 
tuo plentu palei Nerį... Jau trečiadienį iš ryto jau sėdėjom, kai bombardavo, sklepe 
(rūsyje) Kauno gatvėje. Dviejų aukštų namas, po tuo namu didelis sklepas, ten kepykla 
buvo. Toj kepykloj visi sėdėjom. Ale žiūrim, užvažiavo dviračiai, žiūrim, vokiškos kojos. 
Tie langiukai nedideli. Vokiškos kojos, vokiečiai vaikšto, ir motociklai. Sakom, Sara, 
žiūrėk, jau vokiečiai čia. 
Alicija Žukauskaitė: O kokiai Sarai jūs tai sakėt? 
Janina Markevičienė: Šeimininkei. Šeimininkė to namo, žydė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs pas ją nuomavot? 
Janina Markevičienė: Ne. Ji turėjo du namus, vienas toks, kaip čia, o vieną mūrinį 
pastatė. Mums, kaip repatriantams, davė labai gražų dviejų kambarių butą su virtuve. 
Visiems davė žemės, tėvelis nenorėjo žemės, norėjo malūno ir namo. Nebuvo čia tokio 
vandens malūno, nedavė mums nieko, davė tik butą. O tas namas nacionalizuotas, mums 
už butą nieko nereikėjo mokėti. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs pamatėt tuos motociklus ir tuos vokiečius, kaip jūs supratot, 
kad tai yra vokiečiai? 
Janina Markevičienė: Tai ką čia, kalbą girdim pro langą ir viską, kaip čia nesupratom. 
Supratom, kai bombas mėtė, kai lėktuvai su tokiu ženklu vokišku lakstė. Kaip gi 
nesupratom. Jau Lenkijoj mes juos matėm 1939-tais. Kaip gi nesupratom? 
Alicija Žukauskaitė: O kas toliau buvo? 
Janina Markevičienė: O toliau buvo taip. Jie (vokiečiai) labai gudriai. Viską matėm. Trys 
motociklai po tris vokiečius. Rusų milines užsidėję, kepures rusiškas, automatai paslėpti, 
pravažiavo vieną tiltą, kitą, rusų sargybą nuėmė, ir vokiečiai užėmė. Jau į tą Ruklą, kur 
karinis miestas, jie pravažiuoti niekaip negalėjo. Čia daugiau, nei 5000 belaisvių buvo. 
Jūs pagalvokit, kiek. Jie kelią jiems nukirto. O jie Rukloj turėjo laivelį (?). O tie lėktuvai 
visą naktį davė. Ten tiek priskandino tankų, kad galima buvo eiti per tankus vandens 
paviršiumi. 
Alicija Žukauskaitė: Tai daug žmonių žuvo? 
Janina Markevičienė: Labai daug, labai daug. Plaukė upe ketvirtą, penktą, šeštą, septintą 
dieną kaip vainikai. Nubėgom su drauge pažiūrėt, sakė, labai plaukia lavonai. Paėmė 
žydus iš anos pusės, čia tilto nebuvo, čia tik keltas vasarą vaikščiojo, nubėgo ir prie mūsų 
ištraukė kareivį su arkliu, dratą (vielą) užkabino už kojų, automatas ant krūtinės 
(kareivio), moteris, rusų karininko žmona ir trys vaikai už jos laikosi. Ir taip visus 
ištraukė. Kasė duobes dideles pakrantėj, ir visus į tas duobes. Šimtai, šimtai, visas upės 
krantas prikastas iki tos pieninės ir toliau. Išvien prikastas. 
Alicija Žukauskaitė: O kas kasė tas duobes? 
Janina Markevičienė: Žydai paimti, jauni vyrai. Žydai kasė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad čia žydai kasa? 
Janina Markevičienė: Tai kad mes juos iš matymo pažinojom, iš matymo. Ir mes, kur 
gyvenom, tos šeimininkės du sūnai buvo ir dukra, suaugę, tai tie abudu buvo paimti. Čia 
labai nedidelis miestukas buvo, buvo 7 000 gyventojų. Buvo 5 000 žydų, o rusų su 
lietuviais buvo 2 000. Ir čia visi labai taikiai gyveno, ar klubuose, ar pas žydus. Mano 
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vyras užeidavo į žydų škalą (sinagogą) pažiūrėti, draugų tik paprašė, kad jam kepurę 
uždėtų. Ir jie ateidavo, žydukai, į lietuvių klubą pašokti, tokios pažystamos mergaitės 
buvo, jos ateidavo. Labai draugiškai gyveno visos trys tautos, nesibarė, nekovojo viena 
prieš kitą, labai taikoj. 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo po to bombardavimo? 
Janina Markevičienė: Atvažiavo labai daug kariuomenės, tankų, arklių, patrankų. 
Vokiečiai dar su arkliais irgi traukė. Ant kalno tik dvi bombas metė, vieną ant tunelio, kur 
traukinys eina, o kitą kažkur. O čia Jonava – čia tokia pozicija buvo labai karinga. Rusų 
karinis miestelis Rukla. Čia kalnai iš vienos pusės ir kitos. Vokiečiai nuo kalnų tik 
raketas, tik ugnys. O rusai – už upės. Duoda vieni kitiems. Turbūt tris keturias dienas 
malėsi, kol ten iš Ruklos galėjo visi pasitraukt. Jie labai laikėsi. Kur dabar vanduo 
išplautas, kur dabar pieninė, mes krūmuose tupėjom, o per pieninę sviediniai skrido. 
Labai tyli naktis buvo, vanduo taip kaip stalas. Kaip duoda skeveldros. Pasijudini, ar 
niekur neskauda? Niekur neskauda, gerai. Aš bėgau už krūmų, per smėlį, o žydų šeima su 
vežimu ten, kur smėlis kietesnis, kur geriau važiuot, tai rusai anoj pusėjai pasėjo iš 
automato, ir tą arklį nužudė, ir tą vyrą nužudė, ir tą moterį su vaiku. O aš čia šitoj pusėj, 
didelis krūmas toks, pagal Nerį kaip tie krūmai auga, aš kritau. Paskui atsikėliau, ne, 
niekur neskauda, bet basutes palikau, geriau per smėlį bėgt. Pažiūrėjau, kad tas arklys į 
vandenį įkritęs, ir ta moteris su vežimuku, su vaiku, aš tik susiėmiau už galvos ir toliau 
bėgt. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas atsitiko su žydais, kaip pasikeitė jų gyvenimas, kai atėjo 
vokiečiai? 
Janina Markevičienė: Nu, ką, žydų ir rusų belaisvių pasidarė labai sunkus gyvenimas. 
Labai daug čia paėmė į nelaisvę. Komendantas buvo toks Hancas, gestapininkas labai 
griežtas. Žydai, kurių namai nesudeginti, grįžo į savo namus. Ta šeimininkė keturias 
šeimas sudegusių (padegėlių) priėmė. Užėjo vokiečiai birželio mėnesį, tai taip buvo iki 
rugsėjo mėnesio. Taip gyvenom visi. Tėvelis dirbo kepykloje, duoną gaudavo pagal 
kortelę, mums kepaliukas išeidavo. O malkas kapojant kepykloj, tėvelis gaudavo smulkių 
duonos gabaliukų, tai mes tiems žydams atidavinėjom. Aš jiems važiavau kelis kartus į 
Ukmergę pirkti sviesto, kokią vištą, jie manęs prašė. Traukinukas siauras vaikščiojo iš 
Jonavos į Ukmergę. Draugėm sakau, kad einu į kapines, prie brolio kapo, ir nesakau, kur 
važiuoju. Mama atneš bulvių krepšį sau ir jiems pastatys, imkit. Buvo sūdna (baisi) diena, 
užtat kad jie padegėliai buvo. Tik kelias parduotuves vokiečiai išlaužė. Su motociklu, 
pasisodinę tokį berniuką nepažystamą, bet vietinį. Tai parodė, kur degtinė ir alus. Buvo 
toks Hankos restoranas. Tai jie motociklą prikišo dėžių degtinės, alaus, ir už kokios 
valandos ir tas užsidegė namas. Viskas sudegė, niekas nieko negalėjo išgelbėt. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, vokiečiai spėjo tik Hankos parduotuvę išplėšt. 
Janina Markevičienė: Dėl to, kad ten buvo cigarečių, degtinės ir alaus. Jie tris motociklų 
liulkas (priekabas) pridėjo. Čia, kur technikumas, buvo lentpjūvė ir malūnas. Šeimininkas 
buvo žydas Azikas. Buvo gudokas (švilpukas) iš ryto į darbą, buvo prieš pietus, po pietų 
ir buvo dar vakare, kai darbas baigėsi. Kai šabasas, būdavo gudokas, kad jau reikia eiti 
žvakes degint. Čia buvo labai daug rastų ąžuolinių, lentų. Čia buvo paklota tokia 
gelžkelio linija. Iš upės traukė ir su tais vagonais į tą lentpjūvę vežė. Tai kaip davė į tą 
lentpjūvę snariadai (pabūklų sviediniai), tai kai užsidegė, tai buvo sūdna diena, sūdna 
diena... Tiek lentų ąžuolinių, tiek rąstų, tas malūnas, visi tie pastatai... Kai mes ten 
sėdėjom krūmuose, paskui biškį išėjom, mūsų namas nesudegęs, kur mes gyvenom, ir 
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dabar jis stovi, atėjom, tai žmogus, kuris sėdėjo sklepe, jam skeveldra (?) blauzdą 
sudraskė, o kitą mirtinai užmušė. Tris paras negalėjom paimt, grabą padarė vyrai staliai 
dirbtuvėj, taip dar šaudėsi iš anos pusės, o čia iš šitos, kol jie visi iš Ruklos neprasibrovė į 
Ukmergės pusę. Vokiečiai labai didele jėga ėjo, tik svajojo – Moscow, Moscow, čia jų 
buvo svajonė kuo greičiau Maskvą paimti, ir jie taip gudriai ėjo, vis kažką apsukdavo. Ir 
čia palieka tuos belaisvius, čia kiti tvarkė, o jie toliau varė. Jie rudenį jau prie Maskvos 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai vokiečiai plėšė tą parduotuvėlę, ar jūs matėt tuos tris 
motociklus? 
Janina Markevičienė: Tėvelis matė, nes prie mūsų namo Kauno gatvėje jie buvo sustoję ir 
tėvelį dar pavaišino, davė kelis pakelius vokietis. Tėvelis matė, aš nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs važiuodavot pirkti produktų su traukiniu. O kodėl jos 
nevažiuodavo? 
Janina Markevičienė: O Jėzus, žvaigždes geltonas reikėjo čia prisisiūti, ant nugaros iš 
geltonos medžiagos. Jiems tik galima buvo, aš negaliu teisingai pasakyti, ar iki šešių 
vaikščioti, ar iki septynių, lietuviams galima buvo dar dvi valandas vaikščioti po miestą. 
Jie buvo labai suspausti. 
Alicija Žukauskaitė: O jie galėjo nueiti į kokią nors parduotuvę čia, Jonavoje? 
Janina Markevičienė: Čia tik su kortelėm buvo. Buvo viena parduotuvė, kur su kortele 
viską gaudavom. 
Alicija Žukauskaitė: O jie turėjo korteles? 
Janina Markevičienė: Jiems buvo taip pasakyta: visi lietuviai gaus duoną, jei niekas 
neims, tai tada bus ir jiems. Ir lietuviams visiems neužtekdavo. O buvo skerdykla, kur 
dabar pieninė, tai kai Jonava sudegė, tai vokiečiai liepė eiti prie tos skerdyklos, stot į eilę, 
ir dalina po tokį gabalą. Kam lašinių, kam kumpio, kam šoninės, kaip papuolė, visiems 
veltui. Viską išdalino, kokios ten buvo atsargos. Ir viena tik parduotuvė buvo, kad maisto 
būtų, daugiau visos sudegė. Ir kortelė. Jiems niekuomet neužtekdavo, nes jau lietuviams 
neužtekdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Toj virtuvėj, tam kambary gyveno keturios šeimos. Gal prisimenate 
kokius nors vardus? 
Janina Markevičienė: Viena, Liudačka (?), mėsininkė buvo, Chanka su savo šeima, o tų 
dviejų ir neprisimenu. Visa Jonava žinojo, kad Chanka turi restoraną. Ta Liudačka 
mėsininkė buvo, jos vyras dešras darydavo, ir žinojom tas šeimas ir vaikus. O tų dviejų 
nežinau.  
Alicija Žukauskaitė: Jūs minit moteris, o vyrų ten nebuvo? 
Janina Markevičienė: Vyrų buvo. Juos paėmė dirbti skerdyklą, tie vyrai buvo 30-35 
metai. Jaunus paėmė tvarkyti miestą. Buvo gatvės užverstos mūrais, stogai ant gatvės, 
viską jie darė, nes negalima buvo pravažiuoti nei Kauno gatve, nei Klaipėdos gatve. 
Reikėjo kelią pravalyti. 
Alicija Žukauskaitė: Sakot, vyrus paėmė į darbą. Tai jie vakare grįždavo? 
Janina Markevičienė: Grįždavo, taip, taip. Paskui surinko visus jaunus tokius, iki 25 
metų, sakė, kad į fortus nuveš į darbą. Dar kontribuciją uždėjo. Aha, kai išvežė tuos 
jaunus, tai vokiečiai uždėjo kontribuciją – auksą sunešti žydams. Tada nuveš juos pas 
vyrus, pas tėvus, pas sūnus, kurie paimti. 
Alicija Žukauskaitė: Čia moterims reikėjo taip padaryt? 
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Janina Markevičienė: (?..) Ėmė iš visur, kur kas turėjo pasislėpęs, ir sudėjo tam 
komendantui. Prieš mūsų namą buvo komendantūra. Atnešdavo tėveliui laikrodžius 
taisyti. Buvo vienas vokietis čechoslivakas (čekas). Jis mokėjo čechoslovakiškai, 
vokiškai. Tai tas aiškins, kas moka lenkų kalbą ir rusų, su čechoslovaku labai gražiai 
susikalba. Tai jis papasakojo, kad žydai net daugiau sunešė aukso, nei reikalavo 
komendantas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis papasakojo jūsų tėvukui?  
Janina Markevičienė: Tėvukui pasakė, o jis visai mūsų šeimai. O paskui tos moterys 
galva linguoja su ašarom, jo, teisybė, teisybė. O tos, kur (pas mus) miegojo, buvo, mama 
savo davė ir paduškas (pagalves), ir užsikloti, nes jų viskas sudegę, jie išbėgę, kaip būtų 
kad išvaryti. Tai mano vyrą taip išvarė – griebė žvakę, cukraus kilogramą, kepaliuką 
duonos, kas kostiumą, kas suknelę. Dvi seserys buvo, du broliai ir tėveliai, o rusai – 
greičiau, frontas (ateina), greičiau išeikit. Išbėgo, ir už dviejų valandų jau jų namas degė. 
Alicija Žukauskaitė: Moterys surinko tą auksą kaip kontribuciją. O vyrų jau nebebuvo tuo 
laiku? 
Janina Markevičienė: Jaunų tik nebuvo. Paskui ėmė vyrus iki kokių 40 metų, antras reisas 
(reidas?) buvo. Jau tada ir mėsininkas tas, ir kiti – visus paėmė. Naktį atėjo, kada visi 
namuose. Viekas kalbėjo lietuviškai, o trys vokiškai kalbėjo. (Komanda) keltis, apsirengt, 
važiuojam į fortus dirbti, į IX fortą. Tie atsikėlė ir nuvažiavo. Nuvažiavo ir negrįžo, 
daugiau nematėm. Po to rugsėjo mėnesį, kada jau paskutinius varė šaudyt čia va 
miškelyje, Derelkoj, tai jau – man šaulyso (šaulio) viena pažystama žmona pasakė, kuri 
netoli gyveno, Jane, paslėpk savo vyrus, paslėpk, nes šiąnakt vaikščios, rinks žmones 
duobes kasti Derelkoj. Ir paslėpėm. Iš gatvės buvo laiptai išeiti, ten užstatyta puodais, ten 
nevaikščiojom, tik iš kiemo vaikščiojom. Paslėpėm tėvelį ir brolį. O tas kitas turėjo kokį 
keturiolika penkiolika metų, to neėmė. Pasakėm, nėra, jau paėmė, nėra. Ir jie išėjo. O 
vyro brolis papuolė, namuose rado, paėmė. Tai visą naktį kasė duobes. Kasė ilgas 
(duobes), aš nežinau, kaip numieruot (pamatuot), aš trečią dieną su drauge buvau nuėjus 
po to, kai sušaudė. Ilgumo ta duobė galėjo būti gal 30 metrų. 
Alicija Žukauskaitė: Viena duobė? 
Janina Markevičienė: Gilumo galėjo būti trys kokie metrai ar keturi. Penkios duobės 
buvo, kuri ilgesnė, kuri siauresnė. Penkios jos buvo, ir labai arti plento. Ne ten, kur dabar 
paminklas stovi. Ir ne ten, kur kaulai užkasti, ne ten. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt paruoštas duobes? 
Janina Markevičienė: Ne, aš paruoštų nemačiau, aš mačiau jau užkastas duobes. Su 
drauge buvau nuėjus, jau buvo užkastos. Aš iškastų nemačiau, aš mačiau, kai jie buvo 
užkasti. Labai smėlis geltonas. 
Alicija Žukauskaitė: O ta moteris, kuri pasakė, kad ims vyrus kasti duobių, kas ji tokia 
buvo, iš kur ji žinojo? 
Janina Markevičienė: Jos vyras šaulys buvo, lietuvis, vokiečių šaulys ( iš tikro Lietuvos 
šaulių sąjungos narys). Tai jis žinojo ir pasakė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o tas šaulys turėjo kokius nors skiriamus ženklus, 
uniformą? 
Janina Markevičienė: Uniformą turėjo, uniformą. 
Alicija Žukauskaitė: Kokią uniformą? 
Janina Markevičienė: Lietuvišką. Gal vokišką? Palaukit, kad nepameluočiau. Uniformą 
žalią turėjo, uniformuoti jie buvo visi. 
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Alicija Žukauskaitė: Su ginklais? 
Janina Markevičienė: Turbūt turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai tuos vyrus išvedė, tuos vyresnius, į fortą, kaip jūs sakėt, 
ką galvojo tos moterys, kurios pasiliko? 
Janina Markevičienė: Jos žinojo, kad jie negrįš. Nes ateidavo vakaras, tai jos susirinks, 
kiek vaikų turi, keturis, penkis, apkabins ir (rauda) – o, mainer kind, o vo der papa, ir 
glaudžia tuos vaikus prie savęs ir taip verkia. Jos žinojo, kad jie negrįš. Kai 1939 metais 
kai Gardine buvau, aš nuo tėvelio, nuo savo šeimos buvau atskirta tris metus. Mano 
diedukas, kai grįžo iš Amerikos prieš karą, jis nenorėjo pas mus kaime gyventi. Jis norėjo 
mieste. Jis pragyveno 24 metus Amerikoj, o jo sesuo turėjo Gardine namą pasistačiusi. 
Sesuo buvo nuvažiavusi su savo vyru į Ameriką į kasyklą. Jos vyrą po trijų metų anglys 
užspaudė, ir jis žuvo. Ji labai didelę kompensaciją gavo už tą vyrą, ji nepanorėjo ten būti. 
Grįžo į Gardiną ir pastatė didelį namą keturiom šeimoms gyventi. Jai trūko pinigų, tai 
diedelis paskolino penkiolika tūkstančių dolerių, seseriai, kad baigtų tą namą, pastatytų. 
Kai diedukas susirgo, mes gyvenom Suvalkuose, koks 160 km, kad atvežtų mane, nes 
diedukas labai sirgo plaučių uždegimu, ir mane tėvelis nuvežė vasarą, o rugsėjo 1-mą 
vokietis paskelbė karą, ir 28-tą, 29-tą (rugsėjo, rugpjūčio?) subombardavo keliose vietose 
geležinkelį, stotis, viską. Prieš 1-mą nubėgom į stotį, kad išvažiuotumėm pas tėvus, jau 
jokių bilietų, stotis uždaryta. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, jūs buvote atskirta nuo tėvų. 
Janina Markevičienė: Nuo tėvų. Tai tris metus aš buvau Gardine po rusais, o tėveliai 
Suvalkijoje po vokiečiais. Aš nebuvau alkana, bet vis tiek be savo šeimos. 1941 metais 
tėvelis greitai atvažiavo į Gardiną manęs pasiimti, bet neoficialiai. Požėčiai-Druskininkai 
buvo lenkų-lietuvių rubežius (siena). Mes iki Požėčių atvažiavom, paskui mokėjom po 40 
červoncų tai konduktorei, kuri vežė. Užvarė į atsarginį kelią. Gardine su vasariniais 
batukais vaikščiojau, o Druskininkuose sniego va tiek. Tokiu būdu aš atsiradau pas tėvus. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. Grįžtam prie tų moterų, kurios pasiliko vienos. Kiek laiko jos 
taip buvo ir kas paskui su jomis atsitiko? 
Janina Markevičienė: Buvo taip. Jos pas mus dar buvo, kai vyrus paėmė... birželis... liepa, 
rugpjūtis... rugsėjį šaudė... Tai jos pas mus buvo daugiau dviejų mėnesių. Paskui visas 
paėmė. Čia buvo kareivių kuopos barakai, ir tie barakai tušti buvo, ir tos koniušnios 
(arklidės). Ten visas jas ir patalpino. 
Alicija Žukauskaitė: Ten rusiški barakai buvo? 
Janina Markevičienė: Ne, lietuviškos kareivinės, prieškarinės, ir jas ten patalpino. Ten 
tvora buvo aptverta iš lentų turbūt 1,5-2 metrų aukščio. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip jas paėmė? 
Janina Markevičienė: Kaip gi, kartu gyvenom. Užvarė iš kaimų labai daug padvadų 
(vežimų), pilnas miestas. Paklausė tų vokiečių, ar viską galima imti (daiktus pasiimti), tie 
– viską, ką tik turit, imkit. Vešim pas vyrus. Su mielu ūpu kožną (kiekvieną) skudurą, ką 
jos turėjo, daug neturėjo, viską į vežimą, ir baldus, jei nesudegęs koks namas, baldus, 
kuriuos galima buvo krauti, viską viską sudėjo ir viską į tas kazarmas už tos tvoros 
suvežė. Ir ten jos buvo gal apie mėnesį. Mane labai mylėjo viena žydų mergaitė, turėjo 
gal kokius penkis metukus, pamiršau jos vardą, rodos, Gitė. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs ją pažinojote? 
Janina Markevičienė: Taigi gyveno, pas mus miegojo virtuvėj. Negalima buvo sėsti 
valgyti, jau ji stovi prie manęs. Nori valgyt? Mhm. Tai ką turiu, ir sūriai, ir kumpiai, ir 
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lašinukai, ką tik turėjom (duodu). Ji ganė mane, kad tik pamatytų, gatvėj išbėga, už 
rankos ir eina, tiek buvo pripratusi. Ir aš su ta drauge Šapranavičiūtė, kada juos varė 
šaudyti iš tų barakų... Mes tai moteriai į padelkas (sijono apačioje) įsiuvom markes, 
gražiai išprosinom (išlyginom), kad nebūtų žymės, kad ji turėtų, kad neatimtų to pinigo. 
O paskui, kada varė juos šaudyt, mes stovėjom už mūro. Vitkauskas turėjo restoraną 
pastatęs, tai tas mūras sudegė, tik sienos stovėjo ten. Tai aš su drauge, tokia Vanda 
Šapranavičiūte, nuėjom ir už to mūro pasislėpėm. Kai ta mergaitė pamatė mane, metė 
motiną. Varė jas po keturias, po penkias eilėje, ir pulkas gal po šimtą, mažiau, kaip šimtą, 
- tokius pulkus varė. Metė motinos ranką ir pas mane, kojas apkabina, prisiglaudžia ir 
verkia, sako, aš neisiu, aš būsiu pas tave. Motina atėjo. Ta suknelė buvo nuo jos nuimta, 
kur pinigai užsiūti buvo, ji buvo su kombinate (apatiniais baltiniais) ir skarą buvo 
užsimetus, tokią megztą didelę skarą. Paėmė tą mergaitę verkdama ir sakė man – su 
Dievu, su Dievu, su Dievu... (verkia). 
Alicija Žukauskaitė: Ir paskui kas buvo, kur juos nuvedė? 
Janina Markevičienė: Jau varė turbūt kokia dvidešimt grupių. Vienus varo, o kitus šaudo, 
viskas girdisi. Mes antrame aukšte gyvenome. Kauno gatvėje buvo tik du namai dviejų 
aukštų, tai mes liepsną (šūvių) matėm, kaip sėja automatai. 
Alicija Žukauskaitė: Koks tai buvo paros laikas, kai juos varė? 
Janina Markevičienė: Jie pradėjo kažkaip prieš pietus, o baigė vakare sutemus. Baigė. 
Varė, varė, varė, vaikai grioviuose gėlytes skynė. Mano brolis dirbo organizacijoje, kuri 
tiltus remontavo. Jie turėdavo taisyti žibintus. Važiavo vokietis su dviračiu. Tos moterys 
mėtė jam po dviračiu venzlus (ryšulius), sakė, imk, imk, ko važiuoji, imk. Tas vokietis 
žibalą vežė, nes kiekvieną naktį arba pavogdavo, arba žibalą išpildavo. Vokietis 
susispaudė galvą. Pamainos meistras pasakė vokiečiui, mano širdis neperneša, aš negaliu 
žiūrėt, o jis sakė – ir aš taip pat, kad ir jis negali žiūrėt. 
Alicija Žukauskaitė: Vokietis? 
Janina Markevičienė: Jis prižiūrėjo tuos darbininkus, kurie dirbo, kurie tuos tiltus 
remontavo. O tie, kurie varė, tai taip: du trys lietuviai, mes supratom pagal uniformas, 
kad ne vokiška, ir du trys šunys, tokie vilkiniai, kad niekur ten nepabėgsi. 
Alicija Žukauskaitė: O tuos vilkinius šunis vokiečiai vedė? 
Janina Markevičienė: Vokiečiai. Iš Vokietijos atvežti, dideli vilkiniai šunys, bet vaikai, 
kai eidavo gėlytes skinti, tie šunys nepuldavo jų, vaikų, nepuldavo. O paskutinius – tai 
gal dešimt padvadų, vežė invalidus, penkios ar keturios buvo pagimdžiusios moterys su 
vaikučiais, šlubus, senus, tokius nesveikus. Tie jau vežimuose sėdėjo. Paskutinius. Jau 
saulė nusileido. Prie pašto, kur buvo senas paštas, kunigas išėjo, pašto viršininkas, aš su 
drauge buvom, dar keletas žmonių. Kunigas tada buvo Čižauskas, jau jis miręs. Tai visi 
prie pašto stovėjom, kai paskutiniai pravažiavo, tada visi išsiskirstėm. Visus taip 
palydėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Kunigas bažnyčioje sakė ką nors? 
Janina Markevičienė: Ten žodžių nebuvo, vienam į kitą pažiūrėt užteko. Žodžių niekas 
nekalbėjo, kad kas pasakytų ar ką. Visi matėm, visi žinojom, ir žodžių nebuvo, tik galvą 
nulenki, ir tiek. Kalbų nebuvo... (verkia). 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su tais daiktais, su tais rūbais? 
Janina Markevičienė: Aha. Viską suvežė į pastatytus barakus belaisviams, čia pagal 
gelžkelį, dabar ten garažai pastatyti. Tokie iš lentų sukalti ir stogas. Viską suvežė į tuos 
barakus. Ir ten iš pažystamų buvo viena mokytoja, senmergė, pravardė „Bundulia“, 
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pavarde Andriuškevičiūtė, ir dar buvo koks dešimt moterų, bet tų kitų aš nepažinojau, ar 
iš miesto buvo, ar iš kaimo, aš nepažinojau jų. Tai jos ten rūšiavo. Kas tik gera, kas tik 
nauja, viskas į bagažus ir į traukinį, viską išvežė. O tai, kad utėlių užpulta, kol visokiuose 
sandėliukuose gyveno, kol juos suėmė, tai tiems, iš kurių buvo pavados užsakytos, 
partizanų (baltaraiščių) šeimoms. Paduška (pagalvė), jei švari, gera, balta, graži, ir tą 
siunčia į vagonus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, siunčia į vagonus – tai supakuodavo, suvyniodavo, 
surišdavo? 
Janina Markevičienė: Taip, dėžes sukaldavo, ryšuliai tokie, į mašinas ir į stotį, į stotį, į 
stotį. Ir mano tėvelis papasakojo, kad Suvalkuose irgi. Suvalkuose, kai užėjo vokiečiai, 
nė vienas namas nesudegė. (...) 
Alicija Žukauskaitė: Tie daiktai, kurie liko, kaip jūs sakėt, utėlėti, dar visokie kitokie... 
Tas rūšiavimas. Ar jūs buvote ten nuėjusi, ar jūs matėt, kaip rūšiavo? 
Janina Markevičienė: Ne, ne. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinojot apie tą rūšiavimą? 
Janina Markevičienė: Pasakojo ir pasakojo, čia visa Jonava žinojo, kad jos ten sėdi ir 
rūšiuoja, žinojo, pasakojo.Ir šaulysų (šaulių) žmonos pasakojo, sakė, svoločiai (niekšai), 
viską išvežė, tik utėlėtus drabužius paliko, viską vokiečiams išvežė. Net pykdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tas šaulys, kuris turėjo žmoną, kokia jo pavardė buvo? 
Janina Markevičienė: Kunevičius, rodos. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis gal dalyvavo varant, saugant? 
Janina Markevičienė: Ne, jis nešaudė, jis atsisakė, nes jo širdis negali. Čia vokiečiai 
pasakė taip, kad tik savanoriai, kas nori. Vienu žodžiu, padarė tokį balių, prigirdė juos iš 
vakaro, liepė jiems pasirašyti. Kas atsisakė, kad negali dalyvauti, tai tie ant tilto sargyboj 
stovėjo, dirbo kitose vietose, tik ne šaudyme. 
Alicija Žukauskaitė: O ar jūs žinote pavardes tų, kurie dalyvavo šaudyme? 
Janina Markevičienė: Ne. Ponia, aš tik vieną pažinojau ar du, dėl to kad mes ką tik 
buvom atvažiavę, kovo pradžioj. Mes nebuvom pažystami. Mes tik tiek buvom 
pažystami, kad į parduotuvę čia ėjom, mėsą pirkdavom, batukus, laikroduką, kaldrą, 
suknelę, nes Gardine jau nieko nebuvo. Tėveliai atvažiavo, turėjo červoncų, aš čia 
atvažiavau, turėjau, ką diedukas davė, nes aš tik mažą čemodaniuką susidėjus važiavau. 
Tai aš tik tiek pažinojau, o taip ne, aš nepažinojau jų. O tą tai atsimenu, Kunevičius buvo 
pavardė. Jie vaikų neturėjo su žmona, jau abu mirę. Jis greit mirė, nes sveikata buvo 
nestipri, ir žmona mirė prie rusų. O vienas toks Kinkauskas (?) buvo, „puntum“ (?) 
pravadintas buvo. Jis toks vrednas (bjaurus) buvo. Ėjom su drauge Kauno gatve ir mano 
vyro brolis, jis toks juodas buvo, plaukai juodi, gražūs, kaip nudažyti. Tas (Kinkauskas) 
du žydus varė, liepė krist į balą, ir norėjo vyro brolį įkišti. Tas sako, pabučiuok man į... 
Begėdi, sako, jau visai išprotėjai, tuoj ir vaikus varysi? Paraudonavo, nieko neatsakė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt, kaip jis tuos žydus į balą varė? 
Janina Markevičienė: Matėm. Mačiau, tą aš mačiau.  
Alicija Žukauskaitė: Ką dar matėt, kaip varė? 
Janina Markevičienė: Mačiau, kaip pirmus tris keturis varė. Sekmadienį po savaitės, kai 
jie čia buvo. Sekmadienį, kai bombardavo, tai po savaitės. Žydas susiginčijo su rusu ar 
lietuviu, tas rusas norėjo jo butą užimti. O tas – čia mano namas, aš jį stačiau. Ir kažką 
vokiečiai užgirdo ar ką, pradėjo tą žydą mušti ir varyti. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip mušė? 
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Janina Markevičienė: Aš mačiau. Aš ėjau iš bažnyčios su drauge Vanda Šapranavičiūte, ji 
buhaltere dirbo skerdykloje. Žmonių, vaikų (pilna), čia sekmadienio diena. Žydas bėga, o 
tas (vokietis) lupa. O Sodų gatvėj toks namas stovėjo, ten gyveno Keidanskis (žydas). Iš 
ten paėmė tris vyrus. Mes priėjom paskutinės paskui kitus žmones. Žiūrim, kas čia bus? 
Niekas netikėjo, net tik savaitė buvo, kai (vokiečiai) užėjo. Jie varė čia už miesto, kur yra 
malūnas, kur gatvė baigiasi, ir ten buvo smėlis iškastas, kur vaikai ant užpakalio 
čiužinėdavo. Tiems trim vyram liepė kastuvus paimt, jie paėmė tuos kastuvus, paskui 
liepė kasti duobę. Aš stovėjau toliau. Tai šovė tam pirmam, kuris buvo su kruvinais 
marškiniais, kurį varė, į pilvą, paskui į galvą, ir jis krito į tą duobę. Paskui tuos tris, kurie 
kasė tą duobę, tik trach, trach, trach. Mes tik užgalvos susiėmėm ir bėgom. Dar tą 
Keidanskienę mano draugė pažinojo. Ji paklausė, Vanda, kur jie? O mes nieko 
nepasakėm ir nubėgom. Nieko neatsakėm. Tai pirmą savaitę pabuvę čia. 
Alicija Žukauskaitė: Kas juos varė? 
Janina Markevičienė: Komendantas Hancas. 
Alicija Žukauskaitė: Vienas? 
Janina Markevičienė: Vienas, vienas. Vokiečių daugiau nėjo iš komendantūros nė vieno. 
Alicija Žukauskaitė: O kokį ginklą jis turėjo? 
Janina Markevičienė: Turbūt pistoletą, neturėjo automato.  
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek jis žmonių iš viso varė? 
Janina Markevičienė: Tris, ir tas vienas – ketvirtas. Tris tuos Keidanskius ir tą pirmą, kurį 
varė iš Kauno gatvės. Tai keturis iš viso. 
Alicija Žukauskaitė: Tėvą ir du sūnus Keidanskius? 
Janina Markevičienė: Tėvas, du sūnūs ir tas iš Kauno gatvės, nepasakysiu pavardės. 
Alicija Žukauskaitė: Kruvinas buvo kuris? 
Janina Markevičienė: Tas, kurį mušė iš Kauno gatvės. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs matėt, kaip į jį šovė? 
Janina Markevičienė: Aš mačiau, kaip šovė, iš toli, bet mačiau, kaip griebėsi už pilvo, o 
paskui į galvą, kad jis taip lyg pašoko ir griuvo. Jis buvo kruvinas, jo balti baltiniai buvo. 
Jis bėga, kai tik apsidairys, kiek čia žmonių aplink eina, tai tas komendantas ir vožia jam 
į veidą. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvotas Keidanskis? 
Janina Markevičienė: Sakė, mokytojas buvęs, ta draugė man. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs Keidanskienę sutikot prie Keidanskio namų? 
Janina Markevičienė: Jo, kada bėgom Sodų gatve. Ji paklausė, Vanda, kur jie? Ji pažinojo 
tą Vandą. O mes nieko nepasakėm, nieko neatsakėm. Ne bėgom, o labai greitai ėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo po to, kai visi žmonės išėjo iš bažnyčios? 
Janina Markevičienė: Sekmadienį. Po to, kai frontas užėjo, kada tie lėktuvai praskrido 
kaip tik savaitė buvo praėjusi. Po Sekminių pirmą savaitę. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote po to nuėjusi į tą vietą? 
Janina Markevičienė: Ne. Nebuvau. Čia pirmas buvo toks baisus momentas gyvenime. 
Ne, nebuvau. O čia kai paskutinius šaudė, tai trečią dieną mes su ta Vanda plentu ėjom, 
sakom, eisim, pažiūrėsim. Pažiūrėjom, kad nieko miškelyje nesimato. Ir užėjom. Savo 
poterius už juos sukalbėjom, maldą savo, lietuvišką, pastovėjom, nekalbėjom. Nei ji man 
žodžio, nei aš jai žodžio. 
Alicija Žukauskaitė: Gal matėt aplink duobę kokių daiktų? 
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Janina Markevičienė: Ne. Sakė tie, kurie matė, kad liepė nusirengt, gražiai drabužius 
sudėt, batukai gražiai pastatyti, sakė. Liepė eilėm įlipti į tas duobes ir automatais ėjo 
(šaudė). O kas dar rėkė, tai dar iš pistoleto šaudė. Ir vienas jaunas berniukas Jackučiui, - 
Jackutis toks buvo, čia jo brolis su mumis kartu gyveno, jam sakė, aš tik ranką sužeistas, 
gelbėk tu mane. Tai jam sako, kelkis biškį, kad tu turėtum oro. Ir vienas šaulys pastebėjo, 
Gineika toks. Neteko girdėt, kaip jį iš Lenkijos atvežė, teisė, neteko girdėt? 
Alicija Žukauskaitė: Gineika? 
Janina Markevičienė: Gineika, vardo nežinau. Čia jo brolis gyvena. 
Alicija Žukauskaitė: Ir dabar gyvena? 
Janina Markevičienė: Ne, miręs jis. Dukra Kėdainiuose mirė, sūnus po traukiniu papuolė, 
iš jo šeimos nieko nėra. O tas brolis, kuris šaudė, buvo labai Liuciferis, labai negeras 
žmogus. Kai einam su drauge, lenkiškai kalbam, tai jis man – ponai lenkai šūdo (?..). Mes 
nutilom, nutilom.  
Alicija Žukauskaitė: Tai čia tas, kurį teisė paskui? 
Janina Markevičienė: Gineika. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jis ten padarė? 
Janina Markevičienė: Tai jis šaudė ir labai vrednas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ten, duobėj? Jūs pradėjot pasakoti ir nebaigėte. Kai tas, kuris sakė, 
aš tik į ranką sužeistas. 
Janina Markevičienė: Tai tas Gineika kai pastebėjo, norėjo tą Jackutį kartu sušaudyt. Jis 
išgirdo turbūt. Tas Jackutis atsiklaupęs batus, kojas jam bučiavo, atleisk. Ir visi lietuviai, 
kurie ten buvo, griebė Gineiką, - Gineika, ką sugalvojai? Gal tau pasigirdo ta dvasia to 
žmogaus? Jis pabėgo į Lenkiją. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas papasakojo tą istoriją? 
Janina Markevičienė: Pasakė Jackutis, kurį norėjo nušaut, savo šeimai ir visiems sakė. 
Alicija Žukauskaitė: Ką tas Jackutis darė? 
Janina Markevičienė: Užkasinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Taip, užkasinėjo. Nei šaulysai, nei vokiečiai neužkasinėjo, tik 
lietuviai. Užvaryti buvo specialiai užkasinėti. Kaip duobes iškasti paimti buvo iš namų, 
taip ir užkast buvo paimti. Jie niekuo nekalti žmonės buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau tokį patikslinimą sužinoti. Jūs minėjote, kad iš pačių 
pradžių vokiečiai surinko jaunus vyrus, iki 30 metų. Sakykit, iš kur jūs tai žinojot? 
Janina Markevičienė: Tai matėm, varo per gatvę. Tie, kurie pas mus gyveno, ir sakė – tą 
varo, tą varo. Visus jaunus, taip, kad ima į darbą, sakė.  
Alicija Žukauskaitė: Kiek kartų jūs matėt, kad juos varė? 
Janina Markevičienė: Kelis kartus. Vieną kartą grupę gal ten dvidešimt, trisdešimt, kitą 
kartą grupę pravarė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tuos pačius ar skirtingus? 
Janina Markevičienė: Ne, kitus. Kaip gi tuos pačius varys, tuos paėmė, tai ir paėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs matėt, kaip gatve varo tas grupes? 
Janina Markevičienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Po kiek ten maždaug buvo žmonių? 
Janina Markevičienė: A, žinot, kai kur, gal ir penkiolika, gal kur ir dvidešimt, gal kur ir 
daugiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kiek galėjo būti grupių? 
Janina Markevičienė: Trys ar keturios tokios grupės. 
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Alicija Žukauskaitė: O koks dienos metas būdavo? 
Janina Markevičienė: Iš ryto daugiausia, kokią valandą aštuntą, devintą. Čia buvo vasara. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia pro jūsų namus varė ar kokia kita gatve? 
Janina Markevičienė: Kauno gatve varė, ta gatvė buvo pagrindinė gatvė. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau tokį dalyką patikslinti. Jūs minėjot, kad vokiečiai kvietė 
lietuvius, kurie norėjo dalyvauti šaudyme, tuos savanorius, girdė degtine. 
Janina Markevičienė: Jie pasakė patys. Mano brolis jaunesnis eidavo kortom palošt. 
Šaulysai vienas kitam papasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai kortom lošė? 
Janina Markevičienė: Jo, jo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis lošė kortom su tais, kurie šaudė? 
Janina Markevičienė: Kurie šaudė, kurie varė. Mano vyresnis brolis barė tuos vyrus, 
sako, jūs vyresnio amžiaus, kam jūs vaiką priimat. Brolis pabarė, už rankos ir atvedė 
namo (jaunesnį brolį). Tu su jais neloši. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kuriam broliui pasakojo? 
Janina Markevičienė: Jaunesniam. Tas jaunesnis kortom lošė. 
Alicija Žukauskaitė: Ką tas jaunesnis pasakojo? 
Janina Markevičienė: Nu, pasakojo, kad jie visokius nuotykius papasakojo. Jis girdėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate, ką pasakojo? 
Janina Markevičienė: Ai, ne. Čia daug metų labai praėjo. Mama sakė, daugiau ten neisi. 
Jie iš pinigų lošė, jis kelis kartus ten išlošė pinigų ir turėjo ūpo pasislėpt ir su jais kortom 
palošt. 
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