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Kasetė 1-a iš 1-os 
 
 
Šiame pokalbyje, Juozas Palšauskas, Ariogalos vietinis gyventojas, pasakoja apie savo santykius 
su prieškario miestelio žydais. Iš pasakojimo matyti, kad jam teko stebėti šimtus žydų varomų į 
Josvainių getą. Taip pat teko girdėti gandus apie tai, kad Ariogalos žydus vokiečiai išveš į 
Palestiną, bet iš tikrųjų juos vežė sušaudyti. Jis detaliai pasakoja apie žydų sušaudymą, nes teko 
stebėti kaip lietuvių kolaborantai juos šaudė. Pasakotojas prisimena epizodą kaip du žydai bandė 
nesekmingai pabėgti. Jis pateikia daug smulkmenų apie patį šaudymą, ypač apie žydų šauksmus 
prieš kolaborantus. Prisimena, kad prieš šaudymą žydai buvo priversti nusirengti. Jis komentuoja 
kaip matyti įvykiai jį psichologiškai paveikė. Palšauskas teigia, kad po sušaudymo vietiniai 
lietuviai, kurie prieš sušaudymą buvo priversti kasti duobes, vėliau užkasė lavonus, o 
koloborantai po egzekucijos prie upės iki vakaro baliavojo. Taip pat pasakoja apie žydų turto 
likimą bei mini kaimynų požiūrį į baltaraiščius. Kadangi Palšauskas žydų sušaudymą stebėjo, 
nors įvykiuose ir nedalyvavo, po karo jis buvo apkaltintas kaip koloborantas. 
 
 
[01:] 00:32:06 – [01:] 07:23:15 
 
Pasakotojas pristato save, kad gimes 1922 ais metais Ariogaloje; aiškina, kad nebuvo labai daug 
žydų Ariogaloje, bet jisai prisimena kaip Dabavkas [Dabapkas] kartu su raitu policininku 
Leonavičium varė iš Josvainių į getą šimtus žydų; pasakoja apie gerus savo santykius su 
Ariogalos žydais, kaip jisai jiems pardavinėjo krienus ir savo pagamintas korteles lošimo kortas 
ir kaip jo brolis ganė žydų karves; svarsto ar daug žydų buvo komunistai pirmos rusų okupacijos 
metu, užsimena apie tokį Šimkų, kuris buvo itin įsijautęs prie naujos valdžios ir del to nukentėjo 
prie vokiečių; aptaria matytą egzekutorių elgesį prieš masinį šaudymą, ypač epizodą, kada keleta 
kareivių išrikiavo žydes mergaites prie sienos ir norėdami jas iškasdinti pradėjo šaudyti į buvusį 
už jų plytų kaminą; patikslina, kad buvo tik keletas vokiečių, o daugiausia nešiojo baltus raiščius 
ant rankų ir varinėjo žydus lietuviai; išvardina vietinius koloborantus, kuriuos prisimena: Kadras, 
Šeplevitskas ir Pužauskas; pasakoja, kad žmonės iš pradžių nekreipė dėmesio į baltaraiščius ir 
net sklido gandai, kad visus žydus išveš į Palestiną; aptaria, kaip buvo suvaržytos žydų teisės 
gete ir kaip žydai buvo sugrųsti į abi miestelio sinagogas į geto pabaigą; aiškina, kad getas veikė 
maždaug mėnesį ir apibūdina vietovę kurioje jis buvo įkurtas; pasakoja, kaip moteris, pavarde 
Švelnienė, dažnai nešdavo maisto žydams į getą; mini baltaraiščius, buvusius geto sargais. 
 
[01:] 07:23:16 – [01:] 11:38:20 
 
Jis pasakoja apie liudijimus, kaip vokiečiai ir kolaborantai varė žydus iš jų namų į getą; aiškina, 
kad kai getas buvo sunaikintas, žydams buvo sakoma, kad juos veža į Izraelį, bet kada 
sunkvežimai pasuko į neaiškia kryptimi, visi suprato, kad juos veža šaudyti ir pakilo didelis 
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triukšmas; aiškina, kad jis pats nebuvo priverstas kasti duobių,  nes turėjo valdišką darbą, bet jis 
vistiek nuėjo į būsimą šaudymo vietą aplankyti savo draugą Katinską, kuris buvo priverstas kasti 
duobes; labai smulkmeniškai apibūdina sušaudymo eigą, kaip pirmąją žydų vyrų grupę privedė 
prie duobės, ten jų laukė vienas vokietis ir 30 uniformuotų lietuvių kolaborantų, kad iš abiejų 
duobės pusių buvo pastatyti du kulkosvaidžiai ir, kad jis ten atsirado ten kai duobė jau buvo 
iškasta; komentuoja,  kaip suauge vyrai, kurie buvo priversti kasti duobes, prasidėjus šaudymui 
drebėjo iš baimės; patikslina,  kad komandą šaudyti davė vokietis leitenantas ir kai pirmoji 
kolona žydų buvo sušaudyta, iš antros kolonos du žydai bandė pabėgti - vienas į tą pusę kur jisai 
slėpėsi krūmuose, o antras bėgo į kitą puse nuo duobės; pateikia duomenų apie abiejų pabėgelių 
likimus, kad tas kuris bėgo į jo puse buvo vėliau nušautas prie upės kranto, o kai Šaukliukas 
pasivijo tą antrąjį, davė jam per galvą su kastuvu ir atėjęs kolaborantas jį nušovė; komentuoja, 
kaip tos dienos įvykiai paveikė jį, net jo kvapas jam pasirodė šaltas; mini, kad sargai surišo 
abiejų pabėgelių lavonų kojas ir partemė juos į duobę. 
 
[01:] 11:38:21 – [01:] 14:50:14 
 
Pasakotojas kalba apie patį šaudymą, kaip iš pradžių visi nušauti sugriuvo į duobę, o po to tie, 
kurie liko gyvi buvo sušaudyti antrą kartą iš kulkosvaidžio nuo duobės krašto; mini, kad pažinojo 
tą žydą kuris bandė pabėgti; pasakoja, apie kitą žydą Samkų, kuris buvo tiek asimiliavęsis, 
sulietuvėjęs, dėl ko niekas netikėjo, kad jį galės šaudyti, bet nepaisant to buvo nužudytas; detaliai 
apibūdina, nes matė kaip kaip jį nušovė; pasakoja, kaip priversti nusirengti žydai drebėjo iš 
baimės; kalba, kaip jisai, būdamas 18-likametis nežiūrėjo į tuos įvykius labai rimtai, bet sykį 
sugrįžo namo ir atsigulęs pradėjo šaukti ir siautėti kol motina neatėjo ir nedavė jam vaistų; 
pastebi, kad tik tuo momentu jis suprato, jog įvyko kažkas labai rimto ir svarbaus; pasakoja kaip 
ilgą laiką po šaudymų kolaborantai gėrė ir baliavojo ant upės kranto ir tarpusavyje dalinosi žydų 
drabužius; patikslina, kad šaudymą pradėjo ankstyvą popietę. 
 
[01:] 14:50:15 – [01:] 22:00:15 
 
Pasakoja kaip matė, kada žydus varė iš geto į sušaudymo vietą; patikslina, kad jisai iš tolo 
stebėjo kaip žydai pakeliui sukilo kada suprato, jog jų neveža į Izraelį, o šaudyti; patikslina, kad 
jisai stebėjo šaudymą iš 100 metrų atstumo; sako, kad buvo iškastos dvi duobės, kurių tik viena 
labai ilga; teigia, kad milicijos vadas Čiapas ir vienas vokiečių leitenantas davė signalus šaudyti; 
prisimena kaip vienas žydas šaukė, kad „Žūsite jūs chuliganai!“ ir „Tegyvuoja Stalinas!“; 
paaiškina, kad jis tik girdėjo, bet nematė kaip žydams už kalnelio liepė nusirengti ir prisimena 
žydų kerštingus žodžius; vėl pakartoja, kaip lengvai buvo sušaudyta pirma žydų grupė ir, kad 
juos šaudė 30 išrikiuotų uniformuotų kareivių, o po to vienas pribaigė visus su kulkosvaidžiu nuo 
duobės krašto; patikslina, kad šauliai buvo apsirenge lietuviškomis uniformomis ir, kad žydai 
buvo sušaudyti vienais baltiniais; patikslina, jog pirma sušaudytų grupė buvo vieni vyrai, o po jų 
šaudė moteris ir vaikus; labai detaliai paaiškina, kaip žydai ir šauliai buvo išrikiuoti palei duobės 
kraštus ir apibūdina girdėtus garsus - pavyzdžiui dejavimą ir jau paminėtus lozungus; 
komentuoja, kad buvusi silpna apsauga aplink šaudymo vietą ir pateikia savo nuomonę, kad 
žydai buvo baugūs žmonės, nes jeigu būtų norėję, visi iš karto būtų galėję bandyti pabėgti ir 
jeigu jis pats būtų buvęs žydas, būtų griebęs tą vokietį už gerklės; patikslina, kad kareiviai, kurie 
šaudė, buvo atvežti iš Kauno; aiškina, kaip po sušaudymo, visiems lietuviams, kurie stovėjo 
aplinkui ir stebėjo šaudymą, buvo duoti kastuvai ir privertė juos užkasti lavonus; pasakoja, kaip 
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vienas kasėjas „Šaukliuks“ apalpo užkasinėdamas lavonus ir pateikia nuomonę, kad tai buvo 
dievo bausmė jam; prisimena baisų kvapą, kuris vėliau kilo iš duobės. 
 
[01:] 22:00:16 – [01:] 27:49:22 
 
Prisipažįsta, kad pats matė lavonus duobėje, bet prašo neklausti jo apie tai, nes jam nuo to darosi 
bloga [balsas lūžta ir beveik pradeda verkti, tyla kol vėl prasideda pokalbis]; pasakoja ką 
kareiviai ir kolaborantai veikė po šaudymų, kaip jo draugas, kuris buvo priverstas užkasinėti 
lavonus, surado pagalvę su paslėpta didele pinigų suma; apibūdina, kaip kolaborantai dainavo ir 
šaudė šautuvus į orą švęsdami visą likusią dienos dalį prie upės; mini, kad šaudymo metu buvo 
tiktai vienas vokietis; aptaria žydų turto likimą, kad viskas buvo suvežta į Maironio salę, kur 
vėliau tartas buvo parduodamas; pasakoja, kaip jisai uždraudė savo motinai eiti pirkti bet ką iš 
žydų turto, nes jo nervai neatlaikytų ir motina jo paklausė, nors jai reikėjo baldų; mini, kad 
viskas buvo parduodama labai pigiai; mąsto, kokia ta Maironio salė buvo ir kuriems tikslams ji 
buvo naudojama; paaiškina, kad jis nemėgo eiti į bažnyčią, nes bijojo dievo, o žmonės sakė kad 
dievas tuo metu buvo bažnyčioje; neprisimena ar kunigas minėjo per mišias ką nors apie žydus; 
[tyla,  kol pokalbis vėl prasideda]. 
 
 [01:] 27:49:23 – [01:] 34:13:14 
 
Patikslina, kad sklido gandai apie tai, jog žydai bus nuvežti į Palestiną, bet negirdėjo tai iš pačių 
kaloborantų, o iš kitų žmonių; vel kalba apie tuos du žydus, kurie bandė pabėgti per sušaudymą; 
paaiškina, kad vienas, kuris bėgo į jo pusę nebuvo nušautas iki kol pasiekė Dubysą ir, kad iš ten 
„kadaras“ partempė surištomis kojomis jo lavoną; paaiškina, kad kai kurie kaimiečiai net vadino 
baltaraiščius plaktukais, kadangi jie buvo labai žiaurūs žmonės; teigia, kad jo draugai net nelaikė 
kolaborantų žmonėmis dėl to, kad jie nužudė tiek žmonių; pakartoja, kad komandantas, kuris 
pasivijo pabėgelį žydą ir nušovė jį, vėliau apalpo užkasant lavonus; mini, kad jam pačiam 
norėtųsi žinoti kolaborantų likimus; paaiškina, kad jis matė kaip buvo sušaudytos dvi grupės 
vyrų; vaizdžiai apibūdina vietą, kur jis slapėstėsi prie duobės su kitais duobkasiais; apibūdina 
sušaudymo vietą, kur jinai yra; paaiškina, kad jis pats nematė kaip baltaraiščiai išsidalino 
tarpusavyje drabužius, bet girdėjo kaip jie šūkavo ir baliavojo, net užuodė ore alkoholio kvapą. 
 
[01:] 34:13:15 – [01:] 41:04:05 
 
Aiškina, kad jisai nematė kada sušaudytųjų drabužius vežė į Maironio salę; komentuoja apie 
tuometinį savo nervų stovį; sako, kad jisai tuo metu žiūrėdamas į šaudymą pasijautė labai 
vyriškas, bet netrukus suprato, kad tai visiškai ne tas; patikslina, kad šaudymas užtruko ilgiau 
negu porą valandų; mini, kad jisai neprisimena kurį mėnesį bei kuriais metais visa tai įvyko; 
pateikia savo nuomonę, kad Lietuva iš viso negalėjo dalyvauti šioje veikloje ir vokiečiai galėjo 
patys tą akciją atlikti, o lietuviai neturėjo prisidėti prie šaudymo; komentuoja, kaip tuo momentu 
viskas jam pasirodė įdomu, bet dabar jisai tikrai neitų žiūrėti tokių įvykių; aiškina, kad jis 
neprisimena kaip gyvenimas pasikeitė ir apie ką žmonės kalbėjo kai žydų nebeliko; paaiškina, 
kad žydų namai buvo išdalinti kitiems žmonėms ir netgi jis pats gyveno žydų namo kambaryje, 
bet kada grįžo iš fronto, visi namai buvo sudeginti; apibūdina tą kambarį; aiškina, kad karo 
pabaigoje jis kartu su savo draugu Kvetinsku buvo apklausinėti Estijoje, nes buvo apkaltinti 
nacių kolaborantais, kad šaudė žydus, nors jie tik žiūrėjo į tai ir patys nešaudė; pripažįsta, kad kai 
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jisai grįžo į namus iš fronto, jis pasidalino maistu su vokiečių kareiviais, bet pripažįsta, kad jis 
niekada gyvenime nėra šovęs į žmogų iš šautuvo. 
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