
12/13/2005 

BARISAITĖ, Ona 
Lithuania Documentation Project 
Lithuanian 
RG-50.473*0127 
 
 
Šiame interviu Ona Barisaitė, gimusi 1923 m. Nemunaičio kaime (Alytaus apskr.), kur ir gyveno 
karo metais, pasakoja apie savo šeimos tragediją: brolis, dirbęs policininkų prie Sovietų valdžios, 
buvo sušaudytas vokiečių okupacijos metais, tėvas, paauglys brolis ir sesuo – po karo sušaudyti 
Lietuvos antisovietinių partizanų. Išvardina vietinius gyventojus – policininkus ir civilius – kurie 
dalyvavo sušaudant jos brolius ir tėvą. Taip pat užsimena, kad įtariamų komunistų persekiojimui 
vadovavo su vokiečiais bendradarbiavęs „lietuviškasis Gestapas“, kurio viršininkas buvo 
Jurelevičius. Pasakoja, kaip aplankiusi brolio kapą ir mačiusi ilgas duobes, kuriose, vietinių 
gyventojų pasakojimu, buvo užkasti Alytaus žydai. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:31:16 – [01:] 05:01:11 
00:25 – 05:05 
 
Prisistato esanti Ona Barisaitė, gimusi 1923 m. Nemunaičio kaime (Alytaus apskr.), kur ir 
gyveno vokiečių okupacijos metais. Paklausta, ar jos kaime gyveno žydų, atsako, kad ne, bet 
paaiškina, kad kitoje Nemuno upės pusėje yra Nemunaičio bažnytkaimis, kuriame žydų buvo. 
Paklausta apie karo pradžią, ima pasakoti, kaip jos brolis buvo areštuotas už tarnybą Sovietų 
Sąjungos milicijoje, o kartu su juo areštuotas ir tėvas; kaip jie pirmiausia buvo laikomi 
Miroslavo valsčiaus patalpose, o paskui, dar tais pačiais metais (1941), pėsčiomis išvaryti į 
Alytaus kalėjimą. Paaiškina, kad tėvas buvo tikriausiai suimtas dėl to, kad skaitė rusiškus 
laikraščius ir prijautė socialistams. 
 

[01:] 05:01:12 – [01:] 10:02:21 
05:06 – 10:19 
 
Paaiškina, kad tėvą ir brolį suėmė vietos policija; pamini, kad vokiečių kariuomenė jau buvo 
atėjusi į Nemunaitį; paklausta ar pažinojo jos tėvą ir brolį suėmusius policininkus, prisimena, kad 
policijos viršininko pavardė buvo Talandis; pamini, kad policijai padėjo vietos gyventojai 
savanoriai, kuriuos vadindavo „baltašniūriais“(„baltaraiščiais“); teigia, kad jų buvo daug; pamini 
tris iš jų – Janavičių, Vaitkevičių ir Laibinį; pabrėžia, kad Nemunaičio kaime „baltaraiščių“ 
nebuvo, tik Nemunaičio kaimo seniūnas Bernatavičius buvo įformintas kaip vokiečių valdžios 
darbuotojas. Pasakoja, kaip brolis buvo suimtas; paaiškina, kad buvo suimta daug tariamų 
komunistų; kad jie buvo laikomi Alytaus kalėjime iki rudens; kad ji su motina nešdavo maisto 
tėvui ir broliui į kalėjimą. 
 
[01:] 10:02:22 – [01:] 14:08:21 
10:20 – 14:35 
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Teigia, kad brolis ir tėvas kalėjime buvo kankinami; kad kalėjimo prižiūrėtojai buvo lietuviai; 
kad jų buvo daug – pamini keletą pavardžių: Replevičius, Vladas Jakubelskas; kad 
prižiūrėtojams talkino vokiečių atstovai lietuviai, arba „Saugumas“, kuriuos žmonės vadindavo 
tiesiog „lietuviškuoju Gestapu“; kad tų lietuvių nurodymu kiekvieną dieną kaliniai buvo 
išrikiuojami ir pagal atsitiktinį išskaičiavimą sušaudomi vietoje; kad „lietuviškojo Gestapo“ 
viršininkas buvo Jurelevičius, kuris vėliau pabėgo į užsienį, tikriausiai Ameriką; kad vyriausias 
tardytojas buvo pavarde Kausteklis; kad jis taip pat pabėgęs. Pamini, kad brolis ir tėvas buvo 
paleisti, bet 1942 m. vėl areštuoti; kad tėvas vėliau sugrįžo, o brolis buvo sušaudytas. Prisimena, 
jog kiti kaliniai pasakojo, kad Kausteklis buvo aršiausias iš žudikų, kartu su Simanavičiumi – 
pastarojo pareigų nepamena. 
 
[01:] 14:08:22 – [01:] 19:29:17 
14:36 – 20:09 
 
Pasakoja, kaip 1942 m. motina ir tėvas – kuris buvo vos prieš keletą dienų paleistas iš kalėjimo – 
nešė maistą broliui, bet buvo informuoti, kad jos broliui įvykdyta mirties bausmė; kaip 
Jakubelskas – prižiūrėtojas, kuris tuo metu jau buvo paaukštintas iki kalėjimo vadovo 
pavaduotojo ir buvo kilęs iš jos kaimo – papasakojo, kada, kaip ir kur nužudytas brolis; kad tėvui 
nuėjus pasiskųsti į vokišką saugumą, jam buvo pagrasinta, kad, jei toliau kišis, pats bus nušautas. 
Paaiškina, kad brolis sušaudytas Vidzgiryje (Alytaus miesto dalis) 1942 m. rugpjūčio 20 d., 16 
val.; kad kartu su juo buvo sušaudyti dar aštuoni lietuviai – tarp jų Bernatavičius ir Akromas;  
kad juos varė dvylika vyrų; kad visa tai girdėjusi iš vietinių moterų; kad tos moterys, žudikams 
pasitraukus, buvo nuėję prie įvykio vietos ir matė neužkastus kūnus; paaiškina, kad duobes kitą 
dieną  buvo atvaryti kasti rusų belaisviai; kad tą pačią dieną, kai kūnai buvo užkasti, ji su 
seserimi buvo nuėjusios į žudynių vietą ir supylė kauburėlį, kurį paskui slaptai lankydavo ir 
nešdavo gėlių; prisimena, kad, joms atvykus, žemė buvo kruvina, o ant krūmų kabėjo žmogaus 
kūno liekanos. 
 
[01:] 19:29:18 – [01:] 24:31:20 
20:10 – 25:24 
 
Paaiškina, kad toje vietoje, kur sušaudytas jos brolis, vėliau buvo pastatytas memorialinis 
obeliskas. Pasakoja, kad joms su seserimi atvykus, kūnai jau buvo užkasti; kad matė užkastus 
šešių-septynių metrų ilgio kanalus – paaiškina, kad ten  užkasti žydų tautybės žmonės; kad 
paviršiumi sunkėsi kraujas. Pasakoja iš vietinių gyventojų žinanti, kad buvo Alytuje dvi 
koncentracijos stovyklos – viena jų šalia Alytaus kalėjimo, kur žydai buvo saugojami vokiečių 
kariuomenės; kad iš ten žydai buvo varomi grupėmis po 50-100 žmonių; kad juos varydavo 
bėgomis, kad jie nespėtų net susimąstyti apie pabėgimą; kad tie, kurie nepabėgdavo, būdavo 
nešami kitų, o jei jų niekas nepanešdavo, būdavo tiesiog nušaunami vietoje; kad iš pradžių juos 
išrikiuodavo prie duobės krašto ir sušaudydavo, o vėliau guldydavo visus į duobę ir šaudydavo; 
kad duobės nebuvo užkasamos tol, kol neprisipildydavo; kad šaudė vokiečiai, bet jiems padėjo ir 
lietuviai – policininkai, „baltaraiščiai“ ir Impulevičiaus vadovaujamo bataliono atstovai; kad 
pastariesiems Alytuje vadovavo Ivašauskas, ir jie nešiojo uniformas bei žiedus su kaukolėmis. 
 
[01:] 24:31:21 – [01:] 29:06:04 
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25:25 – 30:10 
 
Teigia, kad iš jos kaimo buvo kilę du “smogikai”, šaudę žydus: Jonas Berulis ir Viktoras 
Martušis; pasakoja, kad kai jos brolis dar nebuvo areštuotas, Berulis su vokiečių seniūnu buvo 
atėję į jų namus jo nušauti; kad jos motina maldavo Berulio nežudyti sūnaus, bet šis atkirtęs, kad 
ir ją nušaus, jei ji nesiliaus maldavusi. Paaiškina, kad Berulis pagrinde šaudė Kaune, tik 
retkarčiais Alytuje; kad jis pasakojo jos tėvui, jog paprastai jam šaudyti buvę lengva, tik vienas 
įvykis giliai išliko atmintyje: kaip jauna mergaitė, atsistojusi ant negyvų kūnų po jos kojomis, 
maldavo jos nešauti; kaip jis šovė į ją kartą, kitą, bet ji vis atsikeldavo ir imdavo maldauti. 
Prisimena, kad Martušis, kuris taip pat šaudė Kaune, dažnai ateidavo pas jos tėvą; kad tėvas jo 
klausdavo, kaip jis galėjęs šaudyti į žmones, o šis atsakydavo, kad jiems duodavo išgerti ir jie 
„nenormalūs“ būdavo; pamena, kad jis nesivaržydamas viską pasakojo. Teigia, kad 
koncentracijos stovyklą yra mačiusi tik iš tolo, nes arčiau prieiti nebuvo leidžiama. Paklausta, ar 
jai yra tekę matyti varomus žydus, atsako neigiamai. 
 
[01:] 29:06:05 – [01:] 33:48:04 
30:11 – 35:04 
 
Užsimena, kad ta vieta, kur dabar stovi obeliskas ir kur buvo sušaudytas jos brolis, nėra 
pagrindinė žydų žudynių vieta – daugiausia jų buvo sušaudyta prie siuvimo fabriko, kur buvo 
įkurta didesnioji koncentracijos stovykla (Alytuje), nors ta vieta ir nėra pažymėta kaip žudynių 
vieta. Pasakoja apie žydų persekiojimą Nemunaičio bažnytkaimyje karo pradžioje, kuomet jiems 
buvo liepta nešioti žvaigždes ir draudžiama vaikščioti šaligatviu – teigia visa tai girdėjusi iš 
sesers, kuri gyveno bažnytkaimyje; paaiškina, kad sesuo kartu su vyru ir vyro tėvu 1945 m. 
birželio mėn. buvo nužudyti antisovietinių partizanų. Paklausta apie su vokiečiais 
bendradarbiavusių vietinių žmonių likimą, atsako, kad Jakubelskas ir Jurčiukonis buvo nuteisti 
– abu buvę policininkai ir geri pažįstami; kad Martušis greitai numirė ir liko nenuteistas, o 
Berulis buvo teistas; taip pat Klimavičius iš Alytaus. Prisimena, kad šaudant jos brolį dalyvavo 
du broliai Kuzmickai, Replevičius, du broliai Pranckevičiai iš Alytaus, du broliai Aldoniai, 
nors ne visus juos ji asmeniškai pažinojo. 
 
[01:] 33:48:05 – [01:] 38:31:15 
35:05 – 39:59 
 
Paaiškina, kad apie Ivašauską, kaip Impulevičiaus būrio vietinį vadovą ir „smogikų“ vadą, 
perskaičiusi knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje“. Pasakoja apie policijos viršininko 
pavaduotoją Jėčį (Domininkas Jėčys-Ąžuolis, 1941–1944 m. dirbo Alytaus socialinio 
aprūpinimo skyriaus vedėju – vert. past.), kuriam dabar pastatytas paminklas; teigia, kad jis 
organizavo žudynes ir trėmimus į Vokietiją; kad paskui suorganizavo partizanų grupę, bet ją 
likviduojant žuvo (1947m.). Paklausta iš kur žinanti šią informaciją, atsako, kad pačiai su Jėčiu 
susidurti neteko, tačiau girdėjo iš kitų kalinių, kurie sėdėjo kalėjime kartu su jos tėvu ir broliu – 
mokytojai, kaimynai, du dėdės. 
 
[01:] 38:31:16 – [01:] 43:36:08 
40:00 – 45:17 
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Teigia, kad 1945 m. sausio 2 d. partizanai iš Ramanausko (Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
Lietuvos partizanas) grupuotės nušovė jos tėvą; pasakoja, kaip jis buvo išvestas iš namų ir 
sušaudytas kartu su penkiolikamečiu sūnumi; kaip partizanus atvedė jų kaimynas Brinza; 
pamini, kad tarp jos tėvą sušaudžiusių partizanų buvo trys broliai – karo pradžioje vienas jų, 
Pranas, dirbo policininku, o kiti du,  Bolius ir Juozas, buvo „baltaraiščiai“ – Paršeliūnai, kilę iš 
didelių žemvaldžių šeimos iš Laukinčių kaimo, taip pat iš to paties kaimo dalyvavo Nedzinskas 
– paaiškina, kad asmeniškai juos pažinojo. Paaiškina, kad Paršeliūnų du broliai žuvo, o likęs 
gyvas Pranas po karo sėdėjo kalėjime; kad jau grįžusį iš kalėjimo ji susitikdavo Alytuje. 
Prisimena, kad nužudant jos tėvą dalyvavo Stalkauskas, kuris taip pat buvo iš Nemunaičio 
kaimo. Paaiškina, kad jos 15-metis brolis buvo išlikęs gyvas – nors gavo 7 kulkas – ir išgyveno 
iki 1947m., todėl galėjo papasakoti, kas įvyko; kad kaimynas Pangonis, kuris taip pat buvo 
pastatytas sušaudyti kartu su tėvu, išliko gyvas, nes buvo duobės apačioje. Pamini, kad Brinza 
numirė prieš savaitę ir buvo paskutinis išlikęs gyvas iš jos šeimos žudikų. 
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