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Alicija Žukauskaitė: Aš pirmiausia norėjau paprašyti, kad jūs prisistatytumėte. Koks jūsų 
vardas ir pavardė? 
Augustina Klimienė: O katrą pavardę reikia sakyti? 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit abi. 
Augustina Klimienė: Lekaitė. Dabar esu Klimienė Augustina. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais jūs esate gimusi? 
Augustina Klimienė: 1920. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Augustina Klimienė: Ariogaloj. 
Alicija Žukauskaitė: Pačioj Ariogaloj? 
Augustina Klimienė: Pačioj Ariogaloj. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur jūs gyvenote iki karo? Pačioj Ariogaloj ar kitur? 
Augustina Klimienė: Pusę gyvenimo gyvenau Ariogaloj, o paskui išėjau, apie Krakes 
gyvenau. Krakėse, už Krakių po kaimus. 
Alicija Žukauskaitė: Jūsų jaunystė praėjo Ariogaloj, ar ne? 
Augustina Klimienė: Visa jaunystė beveik praėjo Krakėse. Pati jaunystė. Iš čia išvykau, 
kai pasakė, kad žydus šaudys. Dėdė liepė būtinai išvažiuot, nes varys užkasinėt, nes čia 
vyrų daug nesugaudė. Varė duobes kasti. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs pas dėdę gyvenot? Kodėl pas dėdę? 
Augustina Klimienė: Kad aš namų neturėjau. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko, kad jūs namų neturėjot? 
Augustina Klimienė: Mama mirė jauna, tėvas mirė. Išvažiavo į Krakes gyvent, gavo 3 
hektarus žemės. Ten pamotė buvo. Tai aš paskui jau Krakėse daugiau buvau. Pas 
Žebrauską Antaną tarnavau, pas Ramanauską tarnavau, daugelyje vietų. Pas Rudzinską 
Feliksą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai prasidėjo karas, kur jūs buvot to metu? 
Augustina Klimienė: Kai prasidėjo, kai vokiečiai užėjo, aš jau buvau Krakėse. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, Krakėse ir Ariogaloj ar daug žydų gyveno? 
Augustina Klimienė: Žinot, kad Ariogaloj beveik visi žydai buvo ir Krakėse mažai 
lietuvių buvo. Ariogaloj mūsų tik buvo anam gale Vytauto gatvėje namelis, ir šitoj gatvėj 
buvo du nameliai. O daugiau visi žydai gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: O Krakėse? 
Augustina Klimienė: O Krakėse tai irgi beveik visi žydai. Kaimuose aplinkui tik lietuviai, 
o taip pačiam centre tik žydija buvo, tik žydai gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote juos? 
Augustina Klimienė: Vienus pažinojau, kitus nepažinojau. Toks Arunytis (?) buvo, 
pažinojau, paskui buvo toks „auksadantis“. Tikrumoj aš pavardės nežinau, taip 
vadindavo, labai daug auksinių dantų buvo. Tai va, tuos pažinojau. Po to fotografas buvo, 
toks jaunas žydelis, tą pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Fotografas? 
Augustina Klimienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko pas jį fotografuotis? 
Augustina Klimienė: Teko. Dar jis mane nupaveikslavo ir įdėjo į stendą (vitriną), tai aš 
atėmiau tą nuotrauką (juokiasi), sakau, ant parodos manęs čia nelaikyk. 
Alicija Žukauskaitė: Gal graži buvot, kad į stendą įdėjo? 
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Augustina Klimienė: Nu, jaunystėj ne taip graži, ne taip bjauri buvau. Dabar tai jau 
pasenau. Pirma – tai ką... Va, čia yra nuotrauka jaunystėj penkiolikos metų. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia jis darė? 
Augustina Klimienė: Ne, čia ne jis darė. Anas per katrą visas išbarsčiau. Iš vienos vietos į 
kitą, taip išsimėtė. 
Alicija Žukauskaitė: Kai vokiečiai atėjo, kas atsitiko su žydais? 
Augustina Klimienė: Dar iš pradžių, kai atėjo, tai dar nieko baisaus neatsitiko. O paskui 
visi pradėjo šnekėt, kad žydus šaudys, žydus šaudys, o kur šaudys, kaip šaudys dar niekas 
nežinojo. O paskui – varo į darbus. Paskui tik išgirdom didžiausią triukšmą, klyksmą, kai 
vieškeliu varė juos. Vieni pėsti, kitus susodinę į mašiną vežė, gruzoviku (sunkvežimiu). 
Paskui išgirdom – pu pu pu, kaip žirnius į sieną bertų. Sako, šaudo žydus. Tai va, toks 
girdėjimas.  
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo kur, Ariogaloj ar Krakėse? 
Augustina Klimienė: Krakėse. Aš Ariogaloj jau nebuvau, kai žydus šaudė. Dėdė liepė, 
sako bėk pas močią, ten, sako, gal nebus, ten kaimas palei mišką. O ten miškai dideli. Tai 
aš per Paliepius pėsčia nuėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Krakėse, kai varė tuos žydus, jūs matėt? 
Augustina Klimienė: Prie pat nebuvau, tik iš toliau, per kokius šimtą metrų, va taip va. 
Prie pat nebuvau. 
Alicija Žukauskaitė: Šimtą metrų nuo to varymo? 
Augustina Klimienė: Taip, nuo to vieškelio, kur juos varė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar daug jų ten buvo? 
Augustina Klimienė: Daug, labai daug. Čia gal iš Gudžiūnų atvarė, gal iš Kėdainių buvo, 
aš nežinau iš kur, bet jų daug buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O ten buvo vyrai, moterys, vaikai? 
Augustina Klimienė: Ir vyrai, ir moterys, seni ir jauni, ir vaikų va tokių va buvo, ir 
jaunesnių vaikų. Klyksmas, riksmas tų vaikų, šauksmas, (moterys) pasiėmusios 
venzliukus (ryšuliukus) nešasi rankose, kitas tašiukę (rankinę) nešasi pasiėmęs, ten 
susidėjęs kažką. Daug, labai daug varė. Paskui Rudzinskas sako, į Kadagynę varo, šaudys 
juos. Mes sakom, į darbus, jis sako, ne į darbus, Kadagynėj šaudys. O toj Kadagynėj tai 
aš nebuvau, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Rudzinskas buvo jūsų šeimininkas? 
Augustina Klimienė: Šeimininkas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur tas šeimininkas žinojo? 
Augustina Klimienė: Tai jie, matai, buvo mieste, parvažiavo ir pradėjo šnekėt, kad žydus 
šiandien varys šaudyt, sakė, varė iš gatvių, kad būtų tuščios, kad niekas nesimaišytų. 
Parvažiavęs pasakė. 
Alicija Žukauskaitė: Gatves ištuštinti, kad žmonės neitų? 
Augustina Klimienė: Kad žmonės nesimaišytų. Tai dar sakė, kad jis norėjo pavogt 
žyduką ar žydelkutę, sakė, neprileido tie... kaip čia juos vadino... vokiečių tie 
(pagalbininkai)... Na, vat, užkrito ant atminties, ir negaliu pasakyt. Sargyba iš šonų eina, 
kad niekas prie jų neprieitų. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs, kai varė, ar matėt tą sargybą? 
Augustina Klimienė: Matėm. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jie tokie buvo? Kaip jie atrodė? 
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Augustina Klimienė: Ogi su šautuvais iš šono eina, vokiečių uniformom, o ar jie 
vokiečiai, ar kas, tai aš nežinau, bet visi vokiškai šneka. Juos kai varė, tai sargybiniai ėjo, 
kad žydas kur nepabėgtų. Ir kad prie žydų niekas neprieitų. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakėt, kad kolonos pabaigoj buvo kažkokia mašina? 
Augustina Klimienė: Katrie paėjo, tie pėsti ėjo, o kurie nepaėjo, seni, maži vaikai, tai į 
mašiną. Gruzovikas važiavo, ir juos susodinę vežė. 
Alicija Žukauskaitė: Vienas gruzovikas ar daugiau? 
Augustina Klimienė: Kaip? 
Alicija Žukauskaitė: Kiek gruzovikų buvo? 
Augustina Klimienė: Keturi važiavo iš paskos. Tuos varė, čia tie aplinkui, visi su 
šautuvais, atkišę šautuvus ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir visi su uniformom? 
Augustina Klimienė: Su uniformom. Va, plechavičiukai tie, kurie buvo prie vokiečių, 
dabar pavadinimą atsiminiau (pašnekovė painioja – Plechavičiaus daliniai buvo 
suformuoti karo pabaigoje, jie žydų naikinime nedalyvavo). 
Alicija Žukauskaitė: Plechavičiukai? 
Augustina Klimienė: Aha, čia jau galėjo būti lietuviai, įstoję į tą gvardiją. Bet tikrumoj aš 
nežinau, aš su jais nešnekėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Ta vokiečių kalba, kaip jūs sakėt, jūs girdėjot tą vokiečių kalbą? 
Augustina Klimienė: Girdėjau, vokiškai kalba, nesupranti jų kalbos. Tik – halt, halt, 
nesuprasi, ką jie sako. Visi slapstėmės, kad ant aikštės nestovėtume, nes gali atsisukti ir 
tave pavaryti. Juk kas slapstė žydą, tai buvo didžiausia baimė, kad kaimynas nepamatytų, 
kad nežinotų, kad jis čia yra. Tai tą Maušą, Dieve, kaip mes jį kavojom (slėpėm), kaip 
mes drebėjom. Čia vokiečiai duodasi, lėktuvai duodasi, čia gelžkelis, o kai tą traukinį 
subombardavo, tai ten kaip bičių vokiečių su lėktuvais buvo. Visi bijojom, kad 
nepamatytų, kad žydas yra. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tada, kai varė Krakėse, koks dienos laikas maždaug buvo? 
Augustina Klimienė: Nu, tiksliai pasakyt negaliu, buvo apie dvyliktą, ar pieš dvyliktą, 
apie tokį laiką galėjo būt, gal pirmą valandą. 
Alicija Žukauskaitė: Ir po kurio laiko jūs išgirdot šaudant? 
Augustina Klimienė: Nu, už valandos laiko išgirdom, kad šaudo. Tik iš vien duoda ta ta 
ta... Tai tas Feliksas sako, jau iš automatų šaudo. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip ilgai truko tas šaudymas? 
Augustina Klimienė: Nu, neilgai, žinai. Kad ilgai tai neilgai. Tai paskui pasakojo tie, 
kurie arčiau buvo, tai sakė juos sustatė į eilę ir paleido per visus. Sako, vienas gal gyvas 
dar, kitas tik sužeistas į tas duobes krito. Katrie arčiau gyveno (pasakojo). Nuo tos vietos 
mes toliau gyvenom. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar teko matyti tuos gruzovikus atgal važiuojančius, tą 
sargybą atgal važiuojančią? 
Augustina Klimienė: Kaip? 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip ta sargyba atgal važiavo? 
Augustina Klimienė: Ne, nematėm, kaip atgal važiavo. Mes jau taip ir nestovėjom prie to 
kelio, važiuoja ir važiuoja tos mašinos, negaliu pasakyti, ar tos grįžo, ar jie kitur 
nuvažiavo kitu keliu, jau ko negaliu pasakyt, tai negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko Krakėse su žydų turtu? 
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Augustina Klimienė: Ogi į žydų škalas (sinagogas) suvertė, o paskui kas kur juos 
išsinešiojo, kas kur išvežė, tai nieko nežinau. Tik vežė, kas norėjo, vogė, nešė, ir lietuviai, 
ir plechavičiukai vežė mašinom, sau krovėsi, vežė. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip krovėsi, kaip nešė? 
Augustina Klimienė: Gaspadorius (šeimininkas) buvo, matė. Jis nuvažiavo į Krakes, 
norėjo, sako, pasiimsiu patalus, ar ką jis norėjo, jie taip biednai gyveno, žinai, tai jo vos 
nesušaudė. Plechavičiukai uždarė į škalą ir išlaikė cielą (visą) parą. Parvažiavo, tai nė 
šnekėt nenorėjo. Musėt, gavo pylos nuo jų. Pasakojo, kad krovė į mašinas, kas su 
padvadom (vežimais) buvo, krovė ir vežė. O kur vežė, tai nežinau, tik jis pasakojo, kaip 
vežė, nes jis pats buvo pakliuvęs ten. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs ką nors iš tų „plechavičiukų“ pažinojot ar ne? Ar pavardes gal 
kokias žinot? 
Augustina Klimienė: Ne, nepažinau, nė vieno nepažinau. Kad aš niekur neišeidavau, 
kiaulės, karvės, ir niekur negalėjau taip išeit. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, traukinį subombardavo? Tai kokį traukinį? 
Augustina Klimienė: Ogi atvažiavo prekinis traukinys. Visi šnekėjo, kad jame labai daug 
žydų važiavo. O tas traukinys – kaip čia mūsų va dabar arai, o ten Purvinai, tai mes jei 
kampe gyventume gale sklypo, o tas gelžkelis buvo kaip plentas dabar eina, netoli visai. 
Ir stotelė, ten traukiniai prasilenkdavo toj stotelėj. Nu, tai atvažiavo traukinys. O mes 
vakare patamsy, vokiečiai skraidydavo, šviesos nevalna (negalima) buvo degt, bijodavo 
visi degt šviesą. Tai langai buvo uždangstyti, mes vakarienę visi valgom išsivirę. Atlekia 
traukinys, ir girdim lėktuvai – fum, fum, jau, sako Feliksas, bombarduos. Tik išgirdom – 
fum, fum, fum, kokius, musėt, penkis sykius davė išilgai vagonų. Nu, tai tik klyksmas 
pasipylė. Šeimininkas ir mama jo tai ant žemės sukrito, o aš kai sėdėjau ant slenksčio, 
valgiau, tai bliūdą (lėkštę) bulvienės ūžt ant galvos, - su bliūdu pasislėpiau... (juokiasi). 
Paskui jau jie mane erzino, erzino, sako, jau mūsų Augusčiukę tai niekas nepaims, 
bliūdas ant galvos... Buvo tokia kalba jų. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad žydai tam traukiny? Jūs matėt tą traukinį? 
Augustina Klimienė: Matyt traukinį matėm, bet gyvų žydų nė vieno nematėm. Nė vieno 
nematėm, tik kaip patalai gulėjo, visas paplentys. 
Alicija Žukauskaitė: Kas gulėjo? 
Augustina Klimienė: Žydai. O ten gal ir lietuvių buvo? Gal vieni žydai, nežinau, bet daug 
negyvų žydų gulėjo, labai daug gulėjo negyvų, kai traukinį subombardavo. Ir kai mes ryte 
vos prašvitus, sakom, mes išeikim, motiną palikom namuose, sakom, bėkim mes pas 
Ramanauskus į mišką, koks kilometras nuo jų gyvenom, kad nevarinėtų mūsų tuos 
nabašnikus (numirėlius) iminėt. Einam jau mes susikūprinę pro rugius, žinai, praėjom... 
Mmm. Mmm. Sakau, Feliksai, pasižiūrėk, kas tam griovy dejuoja, gal, sakau, sužeistas 
koks. Sėdi mažas vaikas. Nu, gal jis dvejų metų, negaliu tiksliai pasakyt, jis dar kalbėt 
nemokėjo ir gerai eit nemokėjo. Sėdi batuką pasiėmęs va taip va į rankytes, ūveve, ūveve 
(rauda), ir taip rėkia, žinai. Tai ką dabar, sako, darysim? Sakau, čiupkim tą vaiką ir 
neškim pas Ramanauską. Tai kai aš tokį kapotą (gobtuvą) platų buvau apsivilkus, tai tą 
vaiką po kapotu, į glėbį, nu, jis pirmas, aš iš paskos su tuo vaiku. Nuėjom pas tą 
Ramanauską. Tai Ramanauskienė, jau dabar, musėt, mirę, jau nebegyvena, jie daug 
vyresni buvo už mane, tuoj nuprausė tą vaikiuką, pieno pašildė, žinai, manų košytės 
išvirė, tą vaiką pavalgydino, paguldė, kad užmigtų, pasūpavo su paduška (pagalve). 
Paskui dar vienas toks kaimynas, jau dabar neatsimenu pavardės, netoli jų, musėt, kokie 
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50 metrų. Ji nulėkė, atsivedė tą kaimyną, sako, tu vaikų neturi, pas tave niekas neužeina, 
tu sena, tai, sako, tu paimk tą vaiką. Paimk, sako, ir augink. Sako, sakysiu, kad čia mano 
anūką atvežė. Tik niekam nesakykit, kad radot, kad atnešėt nuo plento. Bėgom, nunešėm 
tą vaiką toliau nuo plento, kad čia kas neapskųstų. Bijojom, tylėjom, kaip žiurkės, kad 
nepasakytų kas, kad mes tą vaiką radom. Nu, ir dabar nežinau. Paskui aš išvažiavau iš 
ten, jau čia į Ariogalą atvažiavau, ar tas vaikiukas augo, ar jis mirė, ar jis gyveno, gal 
užaugo vyras. Negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia pavardė tos moters? Ji paėmė tą vaiką? 
Augustina Klimienė: Ramanauskienę tai tą gerai atsimenu, nes pas juos tarnavau, o tų, 
kur kaimynystėj, tai dabar negaliu pasakyt pavardės. 
Alicija Žukauskaitė: Bet ar ji paėmė tą vaiką? 
Augustina Klimienė: Ji paėmė tą vaikiuką. Jau seni žmonės buvo, sakysim, jei kas, kad 
čia atvežė duktė pabūt, paaugint vaiką. Visi bijojo baisiausiai, kad tik nesužinotų, kad 
žydą turi. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs tą vaiką radot, kodėl jūs galvojote, kad čia žydas yra? 
Augustina Klimienė: Panašus labai, panašus. Plaukai garbanoti, juodi, toks tamsus, žinai, 
nu, tikrai ne lietuvis, lietuviai buvo kitokie. Jis buvo panašesnis į žydukus. Kai mes 
augom kartu su žydukais, kai mažiukai buvom, Ariogaloj, ten matydavom, kaip laksto tie 
žydukai, tikrai kad labai skyrėsi nuo lietuvių. Tai va tik tokiu būdu. Ir taip visi nusprendė, 
kad čia žydukas yra. O ką, nei jo vardo žinom, nei jis ką pasako, tik rėkia, visas dreba, 
išsigandęs. Jie savo vardą davė, kitaip vadino. Tai va tokie reikalai buvo. O tą Maušą kai 
slapstėm, tai po pečka (krosnim) laikėm mes jį, paskui apvilkdavom sijoną, skarutę 
užrišam. Išėjom abudu daržo ravėt, kad kas nepastebėtų, kad vyras vaikščioja. Bijojom 
net kaimynų, kad nesužinotų, kad jis yra, kad nepasakytų niekam. O paskui ką, kai 
apsiramino vokiečiai, tą kraštą nuvalė, tuos lavonus, jis sako, aš eisiu, gal rusų kareiviai 
važiuos, gal mane paveš, eisiu ant Rusijos, į Rytus. Tai mes jam įdėjom dešimt kiaušinių, 
grietinės, duonos, dar atpjovė lašinių, sako, nevalgo žydai, bet suvalgysi, kai valgyt 
norėsi. Mane pasiuntė šeimininkė, sako, eik, pažiūrėk, ar čia vokiečiai nevaikščioja. Tai 
aš nulėkiau ant tos stotelės, pasižiūrėjau, nieko nematyti, stotelė tuščia, niekas 
nevaikščioja, pamojau su rankom, tai nuėjo į miškelį, ir kur jis nuėjo, žmogus, ir šiandien 
nežinau. Niekas neatsiliepė. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jis pas jus atsirado? 
Augustina Klimienė: Jis gyveno kaimynystėj.Va, mūsų sklypas ir anų kaimynų sklypas. 
Tai būdavo, kai dirba, ima mūsų gaspadorius iš jo arklį vieną, savo žemę susiaria, o kai 
jam reikia, jis ima iš gaspadoriaus, savo žemę susiaria. Tai jis atsirado dėl to, kad jis buvo 
kaimynas. Jis, kai pradėjo šnekėt, kad žydus veš, lėkė į Čekiškę pažiūrėti, sesuo yra ar 
nėra. Jis kol nuėjo pėsčias į Čekiškę ir ten nieko jau nerado, paskui kol jis, vargšas, 
sugrįžo, savo šeimos nerado. Jau tie vaikai su motina išvažiavę. O kur jie išvažiavę? 
Dingo. Paskui sėdi, vargšas, verkia, ką dabar daryt, kur eit. O čia duoda aplink užpuolę 
varnai. Nu, ir pabuvo pas mus gal apie savaitę, gal mažiau. Tai mes jį po pečium 
laikydavom, bijodavom, kad kas atėjęs nerastų, o kai jau tyku, nusiramina, išeinam daržo 
ravėt. Išeina į lauką savo reikalu žmogelis drebėdamas, suaugęs jau žmogus buvo. Labai 
geras kaimynystėj buvo žydas. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojote, kad pavojinga žydą laikyt? 
Augustina Klimienė: O Jėzau, visi šnekėjo. Vokiečiai kratas darė, ieškojo. Kai traukinį 
sudaužė, tai baisiausia po gryčias vaikščiojo, ar žydų nėra. Kaip dabar ieško šnapso po 
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kampus, tai jie taip žydo ieškodavo po kampus. O kai mes jį laikėm po pečka, tai čia 
viedrai (kibirai) kiaulių, viskas apstatyta, skylės kad nesimatytų, visokius kibirus 
sustatom būdavo. Žinai, kai kaime, tai ir ta gryčia kitoniška, ne taip, kaip kambariai kad 
būtų. Tai va taip ir žinojome. Va tokie reikalai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jūs bijojot, kad kaimynai nesužinotų dėl vaiko, dėl 
Moišės. Tai buvo tokių kaimynų, kurių jūs bijojot, nepasitikėjot? 
Augustina Klimienė: Taip, buvo tokių kaimynų, kad galėjo vokiečiams parduot. Buvo 
tokių. Ne visi geri, brangioji, buvo. Vienas su vokiečiais ėjo, galvojo, kad tas vokietis 
visą gyvenimą bus, o kitas negalvojo, galvojo, ką žmogui gero padaryt, kad išgelbėtų 
gyvybę. 
Alicija Žukauskaitė: O buvo tokių lietuvių, kurie su vokiečiais ėjo išvien? 
Augustina Klimienė: Aš jų nemačiau, negaliu sakyt, bet liežuviais plakdavo labai. Buvo 
tokių. 
Alicija Žukauskaitė: O baltaraiščius teko matyti kur nors? 
Augustina Klimienė: Su baltais raiščiais? Teko matyt, vaikščiojo. 
Alicija Žukauskaitė: Kur? 
Augustina Klimienė: Tai po kaimą vaikščiodavo, landydavo visur. Baltaraiščiai. O kas jie 
tokie, ar vokiečiai, ar lietuviai, tai aš nežinau. Su baltais raiščiais. Mes bijodavome kur 
išeit, ką nors matyt. Būdavo, rėkia ta senoji, tik jūs neikit, kad vokiečiai nesušaudytų. O 
vokiečiai merginas draskė, nežmoniškai prievartavo. Tai būdavo, rėkia baisiausiai, tik tu 
niekur neišeik. Vandenio eidavau parsinešt palei gelžkelį, tai apvilkdavo sijoną suplyšusį, 
skarą, dar mane išsuodina, tai eidavau vandenio parnešt. Sako, vokietis kai nutvers, tai 
tuoj į mišką nuvilks. 
Alicija Žukauskaitė: O buvo tokių atvejų? 
Augustina Klimienė: Buvo, labai daug buvo. Ne tik jie prievartavo, jie dar ir šunims davė 
prievartaut. Buvo tokių atvejų. Kad atsivaro lietuvę, išsimaudyk, sakydavo, ant šuns 
nasrų pirštinės užmautos, kad veido nesudraskytų, ir tas šuva ant tos merginos lipdavo. 
Toks didelis vilkinis. To aš pati nemačiau, bet pasakodavo, kad taip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia tos visos istorijos iš Krakių, Krakėse kai buvote? 
Augustina Klimienė: Taip, Krakėse. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai buvo tas šaudymas, ar jūs girdėjote kokius nors balsus 
ar ką nors? 
Augustina Klimienė: Kai varė gatve, vieškeliu, tai girdėjom šauksmą. O kai žydiškai, 
žinai, nesupranti tų visų žodžių. Šauksmas ir žydelkų, ir vaikų riksmas, tą girdėjom. 
Alicija Žukauskaitė: O kai tą traukinį bombardavo, ar girdėjot kokius balsus ar ką nors? 
Augustina Klimienė: Balsų negirdėjom, tik trenksmas buvo, sprogimai. Tik sako, kad 
labai daug žydų buvo. Vežėsi medžiagų ritinius, siuvimo mašinų pakrauta buvo. Tai čia 
toks vienas prie gelžkelio gyveno, tai jis prisigrobė, o paskui kažkas jam tą daržinę (su 
turtu) sudegino. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis prisigrobė iš to traukinio? 
Augustina Klimienė: Iš to traukinio. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs buvote prie to traukinio arčiau priėjusi? 
Augustina Klimienė: Ne, nebuvau. Dar viena tokia atėjus sako, tu biedna mergaitė, eik, 
visi bagočiai nešasi, parsineši kokį ritinį skudurų, sako, pasisiūsi suknelę ar ką. Kur, aš 
sakau, dėsiu. Nei aš namų turiu, nei aš panešiu, nei aš nieko. Niekur nėjau. Pirma buvo 
mada kaliošai ant batukų, visus apsiaviau batukus ir kaliošus, apsivilkau, ką turėjau, viską 
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apsivilkau ir rugiuose tupėjau, kai vokiečiai pasiuto šaudyt. Dar laksto su lėktuvais, dar 
ieško žydų. Ėjau karvę pamelžt, išėjau iš namų, netoli nueit į ganyklą, gal koks dvidešimt 
metrų. Atlėkė taip žemai tas lėktuvas, davė visai pažeme, tai kaip mane nešė į tokį griovį 
su tuo viedru, su tuo pienu... Tai jų labai bijojo visi. Dabar šneka – Vokietija, važiuoja 
dirbt. Durniai, sakau, kurie važiuoja. Jau tam vokiečiui jau tikrai netarnaučiau. Jau rusų 
buvo pasiutusių, tie čerkesai tai labai pasiutę buvo (gal kalbama apie vlasovininkus?), bet 
kiti buvo žmonės kaip žmonės. Tie čerkesai mėlynom kelnėm, raudonom juostom, tai 
tegu juos velniai. Jau juos pamatei, tai tik skubi kavotis, taip puolant mergų. O taip rusų 
kareiviai, gali sakyt, nebuvo pavojingi. Valgyt paprašo atėję. 
Alicija Žukauskaitė: O vokiečiai pavojingesni? 
Augustina Klimienė: Pasiutesni buvo vokiečiai. Kėdainių aerodromas buvo, tai mus varė 
dirbt į tą aerodromą. Ūkininkus varydavo, o ūkininkai savo tarnaites varydavo, berną ir 
mergą, už juos padirbt, ir dirbau Kėdainių aerodrome prie vokiečių. Kasdavom, 
lygindavom, turėdavom tą normą atidirbt. (?..) Labai griežti buvo. Miške normą dirbau, 
varydavo šeimininkus normą padaryt po 20 metrų malkų, tai eidavom su šeimininku 
dirbt. Jie pjauna, aš nešu į metrus kraunu. Taip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai traukinį bombardavo, kas bombardavo tą traukinį? 
Augustina Klimienė: Vokiečiai, vokiečių lėktuvai. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinojote? 
Augustina Klimienė: Jau mes žinodavom visada, kad važiuoja (skrenda) vokiečių 
lėktuvai. Iš čia kai atvažiuoja, važiuoja ant Šiaulių bombarduot, tai vum, vum, vum, 
sunkiai pakrauti eina, o kada grįžta, tai ūūūūūū, jau grįžta tušti. Ir ženklai gi matyti. Kai 
šviečia mėnuo, tai kiaurai matyti vokiečių ženklai ant lėktuvų. 
Alicija Žukauskaitė: Tada tai naktis buvo, kai bombardavo? 
Augustina Klimienė: Naktis buvo. Bet kai lėktuvai davėsi, skraidė, tai vis vokiečių 
lėktuvai lakstė, ne rusų, ne ko. Su ženklais. Matyti, jie žemai lekia. Skrenda palei žemę, 
kad vėjas nuneša žmogų, parverčia. Matyti ženklai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O tie konkrečiai lėktuvai, kurie bombardavo traukinį, galėjote 
ženklus matyt? 
Augustina Klimienė: Galėjome ženklus matyt ženklus. Kai lėktuvai bombardavo, kai jie 
čia pradėjo duot, mes repečkom išlindom pažiūrėti, kas čia darosi, kad traukinys sustojo, 
rėkauja, girdėti, kad vokiškai marmaliuoja, tai ženklai matyti, kai jie skrenda, ir žemai, 
kad matytų ant žemės ką nors. Dar būdavo, skrenda, rankas iškišę pamosuoja. Tai va 
žinojom, kad vokiečiai. Ten kiti lėktuvai neatėjo bombarduot, nebuvo. Ir ten visi, visi 
žinojo, kad vokiečiai bombarduoja. Ir visi labai bijojo to bombardavimo. Mes, būdavo, 
naktį bijojom į kambarį eit, kad neuždegtų. Stotelė prie pat, traukiniai stovi. Mes eidavom 
į vasarojų ir tupėdavom vasarojuj per naktį. O jie, būdavo, atskrenda iš čia ant Šiaulių. 
Apšviečia, dangus visas šviesus, o kada grįžta, tai jau tada lengvai labai lekia atgal 
kaukdami. O ant ten kai važiuoja, tai vum, vum, vum. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tas vaikiukas kurį radot, sakėt griovy radot. Kur buvo 
tasgriovys? 
Augustina Klimienė: Netoli gelžkelio. Kaip čia dabar kelias, va, o šalia būna grioviai, 
vienoj pusėj, kitoj pusė griovys. Ir lavonų buvo ten netoli. 
Alicija Žukauskaitė: Nuo gelžkelio koks galėjo būti atstumas iki to griovio? 
Augustina Klimienė: Nu, kai dabar vieškeliu eini, nematavau, negaliu sakyt, tai grioviai 
šalia, tai taip ir palei gelžkelį. Palei plentą, kai važiuoji, grioviai šonuose. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai tas griovys buvo šalia geležinkelio? 
Augustina Klimienė: Šalia geležinkelio. Ir tą vaikiuką radom. Ir ten moteriškių negyvų 
gulėjo, gal ir jo mama gulėjo, negali žinot. Daug labai buvo negyvų. O paskui varė 
aplinkinius vyrus, kurie stiprūs buvo, eit, surinkt, užkast. O ar juos išvežė, ar juos vietoj 
užkasė ten prie to miško, tai nežinau. Jau neduok Dieve daugiau matyt taip ir girdėt. 
Alicija Žukauskaitė: O tą vaikiuką, kai nuprausė ir pamaitino, ar jis užmigo? 
Augustina Klimienė: Kai nuprausė, suvyniojo, pavalgydino, dar turėjo anūkų soskiuką, 
padavė tam vaikui, ir vaikas užmigo. Nemiegojęs, matyt, per naktį buvo mažulis 
išsiverkęs. O paskui ta kaimynka, kur toliau miške gyveno, tai nusinešė. Ten jau suaugę 
žmonės, seni, sakysim, kad čia mūsų anūkas, jei kas klaustų. O tie jaunesni bijojo, labai 
bijojo. Visi pagalbą davė, ką galėjo, ir aprengt tą vaikiuką. Paskui aš išvažiavau iš ten, kai 
pasibaigė karas, parvažiavau čia, į Ariogalą. O ar jis augo, ar jis gyveno, ar jis mirė, 
nežinau. Jau daug metų nebuvau tam krašte. Jis man toks baisus, toks baisus, aš į tą pusę 
nenoriu pažiūrėt. 
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