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Šiame pokalbyke, Vincas Akstinas, gimęs 1916 metais netoli Betygalos (Raseinių rajonas) 
diskutuoja žydų persekiojimą ir žudymą Betygaloje ir Ariogaloje. Jisai pakalba apie prieškarinius 
santykius su žydais, ypač savo draugystę su dvejais žydais. Akstinas paliudija kad matė kaip 
žydai buvo masiniai nužudyti Ariogaloje; jis pateikia kelias detales, nors trūksta svarbios 
informacijos apie žudikus. Žydų turto plėšikavimas ir pardavimas yra diskutuojamas ir Akstinas 
atskleidžia kad Ariogalos kunigai dalyvavo dalindami žydų turtą. Šiame pokalbyje, jis 
papasakoja aplinkybęs susijusęs su žydų šeimos slapstymu ir išsigelbėjimu per Holokaustą. 
 
 

Dėžė 1, Kasetė 1 
 
 
[01:] 00:34:17 – [01:] 05:49:22 
00:00 – 05:59 
 
Jisai prisistato, Vincas Akstinas, gimęs 1916 metais (pokalbyje nepateikia gimimo datos), netoli 
Betygalos (Raseinių rajonas); jisai aiškina kad Betygaloje gyveno daug žydų, kad jisai kelis 
žydus pažinojo, mini Vinikų [Vinekų] šeimą, kad žydai buvo suvaryti į getą kai Antras 
Pasaulinis karas prasidėjo, kad getas buvo įkurtas Antupyčiuose. Jisai pasako kad nematė kaip 
Betygalos žydai buvo sušaudyti, kad girdėjo kad žydus sušaudė ūkyje prie Betygalos; pasako kad 
nors tiksliai nežino dienos ir valandos, jisai girdėjo kad sušaudė žydus. Jisai pasakoja kaip 
Vinikai iškeliavo į Kauną ir tada grįžo į Betygalą; kad trys šeimos nariai išsisaugojo per 
Holokaustą; kad po karo vyras mirė Kaune, kad žmona ir dar vienas šeimos narys pabėgo į 
Ameriką ir į Izraelį. (neaišku) 
 
[01:] 05:49:23 – [01:] 09:25:04 
06:00 – 09:43 
 
Jisai pripažįsta kad nematė žydų žudynes Betygaloje; atskleidžia kad iš tolo, gal iš vieno 
kilometro atstumo, jis matė kaip žydai buvo sušaudyti Ariogaloje; aiškina kad jis tuo metu dirbo 
Ariogalojė, kad atvedė didelį būrį aukų, kad iš tolo viskas matėsi ir girdėjosi šūviai; patikslina 
kad jisai su kitais stebėtojais stovėjo ir žiūrėjo nuo kitos Dubysos upės kranto pusės; kad žiūrovų 
neprileido arčiau pasižiūrėti; jisai pakalba trumpai apie garsus- pasako kad girdėjo automatinių 
šautuvų šūvius, kad neatsimena ar girdėjo žmonių balsus. Jisai pasakoja kaip duobkasiai 
pabėgusius žydus pasivijo, kad juos sugavo ir mušė per galvą su kastuvais, kad nežino kas su 
pabėgusiais žydais atsitiko nes jisai nematė žudynių iki galo; trumpai apibūdina šaudymo vietos 
aplinką.  
 
[01:] 09:25:05 – [01:] 15:36:03 
09:44 – 16:10 
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Apklausytoja klausia apie duobę; jisai pasako kad duobė buvo didelė, kad žydai buvo sustatyti 
prie duobės krašto; jam neaišku ar visos aukos buvo vienu metu sustatytos prie duobės krašto; 
pasako kad šaudytojai stovėjo aukom už nugaros, pripažįsta kad nežino kiek šaudančių žmonių 
buvo prie masinių žudynių vietos. Jisai patikslina kad aukų gretose buvo vyrai, moterys, ir 
vaikai, kad aukos buvo tamsiai apsirengę, kad nebuvo nurengti; pasako kad jis žudynių ilgai 
nestebėjo nes stovėjo priešais šaudymo vietos ir bijojo kad kulka gali atisitiktinai pataikyti į 
žiūrovus. Jisai pripažįsta kad nežino kas iškasė duobę; spėja kad arba lietuviai arba patys žydai 
išsikasė doubes; pasako kad duobė buvo iškasta iš anksto. Jisai atskleidžia kad pažinojo du žydus 
iš Ariogalos; papasakoja apie jų draugystę, kad apsilankydavo per šventes, kad kartu eidavo į 
šokius; jisai pasakoja kaip po karo pradžios jis matė pažįstama žydą vaikštant su geltona 
(Dovydo) žvaigžde; pasako kad jisai nenorėjo su juo kalbėtis, nes abiem galėjo kilti nemalonumų 
už bendravimą. Jisai aiškina kad draugavo su tais žydais Ariogaloje ir pažinojo kitus žydus; 
toliau pasakoja apie bendravimą.  
 
[01:] 15:36:04 – [01:] 19:20:06 
16:11 – 20:03 
 
Apklausytoja klausia apie getą Ariogaloje; yra neaišku ar jisai matė getą; jis pasako kad žydai 
buvo suvaryti į sinagogą Ariogaloje, kad jisai nežino ar sinagoga buvo aptverta. Jisai teigia kad 
lietuviai stovėjo sargyboje prie žydų, prie geto, kad vokiečiai nestovėjo sargyboje; teigia kad 
nežino kas šaudė žydus. Jisai atskleidžia kad lietuviai kurie stovėjo sargyboje ir varė žydus 
nešiojo ant rankovių baltus raiščius („baltaraiščiai“). Jisai diskutuoja žydų turto plėšikavimą: 
pasako kad žmonės visą žydų turtą išsidalino, kad viską suvežė į sinagogą ir dalindavo žudynių 
dalyviams arba parduodavo; jis teigia kad pats nematė kaip daiktai buvo suvežti bet žinojo apie 
tai iš kalbų. Jisai neaiškiai diskutuoja kad nepstebėjo kad žmonės nešiotų ar naudotusi žydų 
daiktus.  
 
[01:] 19:20:07 – [01:] 25:33:07 
20:04 – 26:32 
 
Apklausytoja klausia apie žydų turto dalinimą: jisai pasako kad Ariogaloje viską dalino 
valdžia/komisija ir vietiniai kunigai. Jisai paaiškina kad jis dirbdavo Ariogaloje ir jam teko 
apsistoti ir pernakvoti pas šeiminimką, ūkininką vardu Grigas (nors nėra tikras apie vardą); 
aiškina kad Grigas gyveno su žmona ir kad jis pas juos apsistodavo po darbo. Jisai pasakoja 
vieną įvykį: vieną naktį pas šeimininką atėjo komisija ir du kunigai, Ariogalos klebonas ir 
vikaras (nežino kunigų vardus), tartis dėl žydų turto dalinimo. Jisai pasakoja kaip kunigai, 
šeimininkas, ir keletą moterų gėrė ir dainavo ištisą naktį, kad jie tiek triukšmavo kad jis miegoti 
negalėjo, kad baliavojo iki ryto ir tada išėjo. Jisai atskleidžia kad šeimininkas Grigas norėjo su 
kunigais tartis dėl geresnių žydų turtų; jisai pasako kad nežino ar po to viso šeimininkas ką gavo, 
kad jis jo neklausė. Jisai komentuoja kad vyresni vietiniai Ariogalos gyventojai ir žudynių 
dalyviai galėtų daugiau papasakoti apie žydų turto plėšikavimą, kad jis tuo metu dar buvo jaunas. 
(?- Akstinui buvo 25-27 metai šiuo metu) 
 
[01:] 25:33:08 – [01:] 30:48:22 
26:33 – 32:00 
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Apklausytoja klausia apie jo mintis ir jausmus susįjusius žydų žudynes; jisai pareiškia savo 
pasibaisinimą per žydų žudynes; pakalba apie santykius su žydais; atskleidžia kad jis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje prieš pirmą rusų okupaciją. Jisai toliau diskutuoja santykius su žydais ir 
žydų parduotuvių savininkus Betygaloje. Jisai paaiškina kad nežino atvėjų kad žydai būtų 
išsigelbėję Ariogaloje, bet pasako kad Vinikai, brolis ir sesuo, išsigelbėjo ir išsilaikė per 
Holokaustą. Jisai aiškina kad Vinikai buvo Kauno gete ir kaip nors atsirado Betygaloje, kur jie 
ilgai slapstėsi pas pažįstamus žmones; jisai pasakoja apie jų slapstymo metodus, kad pas jį 
apsistodavo ir pagyvendavo; jisai pasakoja vieną epizodą kai jis su žmona dienos metu išėjo 
dirbti ir kaimynas pastebėjo dūmus kylančius iš kamino; jisai pasako kad kaimynas gal ir 
nesusiprato kad pas juos gyvena žydai. Jisai patvirtina kad kiti žydai trumpiau apsistodavo pas 
juos, bet kad Vinikai ilgiau pagyvendavo jų namuose.  
 
[01:]30:48:23 – [01:] 37:07:24 
32:01 – 38:36 
 
Apklausytoja jo vėl paklausia ar jis žino kas iškasė duobę prie šaudymo vietos; jisai pasako kad 
nežino ir spėja kad arba žydai patys turėjo išsikasti arba žmonės buvo nuvaryti iškasti duobę; 
patvirtina kad duobė buvo iškasta prieš šaudymą. [pauzė; naujas kadras] Apklausytoja jo 
paklausia kaip jis žinojo kad šaudomos aukos buvo žydai; jisai pasako kad žinojo iš kalbų ir kad 
pats matė; jisai apibūdina šaudymo eigą; pasako kad girdėjo žmonių klyksmą, kad negali daug ką 
patikslinti nes jisai nebuvo vietinis gyventojas, kad tik retai apsistodavo Ariogaloje. Jisai pasako 
kad šaudymas vyko vidurdienį; kad nežino ar žydai buvo varomi į darbą kai buvo uždaryti į getą; 
tiksliai nežino kiek ilgai žydai buvo uždaryti gete, nežino ar iš geto buvo pabėgusių žydų. 
Apklausytoja klausia ar miestelyje buvo iškabintų užrašų apie žydus (anti-žydiškos 
propagandos); jisai pasako kad nieko nepastebėjo, bet girdėjo kad tikrai buvo anti-žydiškų 
užrašų. Jisai pasako kad sargyba nelesidavo žmonėms nueiti prie geto.  
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