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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Ona Barysaitė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Dėkojame, kad sutikote su mumis pasikalbėti. Norėjau jūsų 
paprašyti, kad prisistatytumėte, koks jūsų vardas, pavardė? 
Ona Barysaitė: Ona Barysaitė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kuriais metais esate gimusi? 
Ona Barysaitė: 1923. 
Alicija Žukauskaitė: Kur gimėte? 
Ona Barysaitė: Alytaus apskritis, Nemunaičio kaimas. 
Alicija Žukauskaitė: Nemunaičiai, aš žinau, yra du. Tai kuriame jūs esate gimusi? 
Ona Barysaitė: Kairėj pusėj Nemuno, šitoj pusėj. Kairėj pusėj Nemuno, ne bažnytkaimy, 
o kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kur jūs gyvenote? 
Ona Barysaitė: Ten pat, Alytaus apskritis, Nemunaičio kaimas. Ir visus hitlerinės 
okupacijos metus gyvenau ten pat. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo jūsų kaime žydų? 
Ona Barysaitė: Kaime nebuvo, išskyrus Nemunaičio bažnytkaimį. Už Nemuno. Mūsų 
kaime nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kaip pasikeitė gyvenimas, kai prasidėjo karas? Kas atsitiko? 
Ona Barysaitė: Jeigu kalbėsime apie mūsų šeimą, tai atsitiko nelabai malonūs reikalai. 
Vyriausias brolis 1940 metais, tarybų valdžios metais, dirbo milicijoje. Prasidėjus karui 
jis tuojau buvo areštuotas. Areštuotas buvo ir tėvas, ne tik brolis. Pirmiausia buvo 
valsčiaus patalpose laikomi, ten daug vyrų buvo laikoma, ir tais pačiais metais, 1941 
metais, buvo visi pėsčiom atvaryti į Alytaus kalėjimą. Tai ne tik brolis ir tėvas, bet ir kiti, 
nemažai vyrų. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs turite omenyje valsčiaus patalpos, ką tai reiškia? 
Ona Barysaitė: Miroslavo valsčius buvo, ir ten buvo daboklė (kalėjimas). Tuo laiku taip 
vadinosi. Vadinosi daboklė. Toje daboklėje buvo daug suimtų vyrų, tame skaičiuje mano 
brolis ir tėvas. 
Alicija Žukauskaitė: O už ką suėmė tėvą? 
Ona Barysaitė: O tėvas niekas nebuvo. Tėvas gal daugiau suprato. Pas mus buvo radijas, 
galima buvo pasiklausyti. Jis buvo Pirmo pasaulinio karo dalyvis. Visus tuos metus jis 
buvo caro armijoje, gerai žinojo rusų kalbą, pasiklausydavo radijo, visada skaitydavo 
rusų laikraštį, kuris buvo platinamas, nežinau, legaliai, nelegaliai, ir vadinosi „Izvestija“. 
Ir jis jį skaitydavo. Ir jis kažkaip suprato, kad gali pasikeisti valdžia, todėl kad Rusija tuo 
laiku buvo socialistinė valstybė, carui pralaimėjus. Matomai, tėvas žinojo, kažkam gal 
pasakė, paaiškino, tarsi jis būtų mylėjęs socialistinę valstybę, kitaip sakant, Rusiją 
socialistinę. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas ir kada areštavo jūsų tėvą ir brolį? 
Ona Barysaitė: Reikia pagalvot... Vietos policija. To Miroslavo valsčiaus policija. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vokiečiai jau buvo atėję į Nemunaitį? 
Ona Barysaitė: Buvo. Kai karas prasidėjo, ypatingai daug vokiečių kariuomenės praėjo 
pro mūsų gyvenamas vietas, labai daug. Daugiausia jie buvo motorizuoti motociklais, 
dviračiais. Nuvažiavo, paskui pėstininkai ėjo. Daug, labai daug. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote tą policiją? 
Ona Barysaitė: Pažinojau kai kuriuos. 
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Alicija Žukauskaitė: Gal pavardes prisimenate? 
Ona Barysaitė: Policijos viršininkas buvo Talandis. Viršininkas Talandis, o eilinių aš 
nepažinojau. Jiems, policijai, dar talkininkavo, nu, tokie, kaip pavadinti, aktyvistai, 
vietiniai gyventojai. Mes juos visus vadinom baltašniūriais. Tokie pagalbininkai. Jie ant 
rankų turėjo baltus raiščius. 
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate kokias nors pavardes baltašniūrių? 
Ona Barysaitė: Nu, jų daug buvo, bet... Nu, buvo Janavičius, Vaitkevičius... Ir daugiau, 
sunku prisiminti tas pavardes. Vietos gyventojai. Laibinis toks buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O, pavyzdžiui, iš jūsų Nemunaičio kas nešiojo baltus raiščius? 
Ona Barysaitė: Buvo tik seniūnas, bet jis turėjo pareigas, kaip seniūnas, jam nereikėjo nė 
baltų raiščių. Jis buvo jau vokiečių valdžios įformintas kaip darbuotojas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia tas Talandis? 
Ona Barysaitė: Ne, ne, tai buvo Bernatavičius, mūsų kaime gyveno, vokiečiams 
okupavus buvo seniūnas. O jis irgi daug ką veikė. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūsų brolį areštavo, jūs buvot namie, jūs matėt, kaip jį 
areštavo? 
Ona Barysaitė: Jį pirmiausia kvietė registruotis į policiją, bet nuo mūsų kaimo iki 
Miroslavo buvo aštuoni kilometrai, ir jam pradžioj, tos kelios dienos, trumpas laikas 
buvo, jis turėjo eiti kiekvieną dieną į policiją registruotis. Registravosi jis labai trumpai, 
kol jo policija ir nepaleido. Ir areštavo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jie buvo perkelti į Alytaus kalėjimą. 
Ona Barysaitė: Buvo perkelti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko ten lankytis, ar jūs matėt ką nors aplink tą kalėjimą? 
Ona Barysaitė: Juos ilgai laikė. Karo pradžia birželio mėnesį. Birželio mėnesį jau buvo 
daug areštuota tokių... Juos vadino komunistais, bet tuo laiku tokių komunistų gal du ar 
trys buvo tam valsčiuj. Daug žmonių buvo areštuota, ir juos laikė iki rudens. Koks mėnuo 
buvo, tai aš nepasakysiu. Gal rugsėjis buvo. Iki tol juos laikė Alytaus kalėjime. Valgyt 
reikėjo nešt, nes tas maistas (nežinau), ar jis visai buvo neduodamas. Tai kiek jis sėdėjo 
kalėjime, mes tėvui ir broliui nešėme maistą, ir labai daug kas, prie kalėjimo kilometrinė 
eilė stovėjo, ypatingai moterų, kurios maistą buvo atvežę savo šeimų nariams. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jūs manot, jie gaudavo tą jūsų maistą? 
Ona Barysaitė: Turbūt gaudavo, kad grįžę nepasisakė, kad atimtų iš jų maistą. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip toliau viskas buvo, kuo viskas baigėsi? 
Ona Barysaitė: Kalėjime jie buvo gerokai kankinami. Kai grįžo iš kalėjimo, (pasakojo).  
Tėvui gal buvo lengviau, nes jo profesija siuvėjas, ten buvo siuvykla trečiam aukšte, tai 
jis galėjo daugiau šviesos matyti, o visi kiti buvo tokiose žiauriose kamerose. Tėvas 
pasakodavo, juos išrikiuodavo, patikrinimui ar kaip... Prižiūrėtojai buvo lietuviai. 
Kalėjimo viršininko pavardės neprisimenu. Toks Replevičius maistą priiminėjo, lietuvis. 
Vladas Jakubelskas buvo prižiūrėtojas. Tiems prižiūrėtojams talkino ir vokiečių atstovai 
ar kitaip pasakius, lietuviai... Kaip čia vadinosi, saugumas. Mes juos vadinom – 
lietuviškas gestapas. Turbūt ypatingai jų nurodymu kiekvieną dieną rikiuodavo ir 
paimdavo be nieko, ir penktą, ir trečią, ir vietoj nušaudavo, pavedėję toliau nušaudavo. 
Va, taip jie buvo laikomi kalėjime, kaip grįžę brolis ir tėvas papasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš to lietuviško gestapo gal pavardžių kokių nors žinote? 
Ona Barysaitė: Pats viršininkas buvo Jurelevičius, pabėgęs į užsienį (karo pabaigoj). 
Amerikoj ten kažkur... Jo aršus pavaduotojas, ne pavaduotojas, o vyr. tardytojas, 
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Kauštelis, irgi pabėgęs. Tėvas, brolis paleisti buvo, bet 1942 metais maždaug kovo 
mėnesį tėvas vėl buvo areštuotas, o brolis vėliau buvo areštuotas. 1942 metais antrą kartą 
buvo areštuoti. Tėvas grįžo žymiai vėliau, į pabaigą (karo), o brolį sušaudė dėka to 
Replevičiaus (?). Kiek girdėt buvo, kai mes prie tų kalinių maišėmės, vyr. tardytojas buvo 
aktyviausias žudikas. Ir Simanavičius dar buvo, labai aktyvus. Nežinau, kokios pareigos, 
bet lietuviško gestapo darbuotojas. Jų buvo ir daugiau. Lietuviai dirbo, todėl kad... Kai 
brolį areštavo, griežtai labai jį laikė. Kai reikėdavo maistą priduot, tai reikėdavo kartais 
užeit ir į tą saugumą, tą gestapą. Ir aš buvau, porą kartų buvau. Vokiečių ten nebuvo, 
pasitikdavo vien tik lietuviai. Norėdavo, leisdavo perduoti maistą, norėdavo, neleisdavo. 
Tai jų valia buvo.  
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kaip jūs sužinojot, kad brolis sušaudytas? 
Ona Barysaitė: Visai paprastai. Prieš brolio sušaudymą, tėvas buvo paleistas, tėvas buvo 
namuose, bet nedaug, kelios dienos. Nė savaitės nepraėjo, mama su tėvu broliui maistą 
vežė. Su arkliu, žinoma, mašinų tada nebuvo. Atvežė maistą, ir tas kalėjimo prižiūrėtojas 
Replevičius, kuris maistą priiminėjo, pasakė, kad Barysui įvykdyta mirties bausmė, ir 
maisto nepriėmė. Kai maisto nepriėmė, tai pažystamas iš mūsų kaimo Jakubelskas, 
prižiūrėtojas; jis, matomai, kabutėse nusipelnė, buvo prižiūrėtojas, o paskiau, kai brolį jau 
sušaudė, tuo laiku jau jis buvo kalėjimo viršininko pavaduotojas. Ir tada tėvai pas jį į 
namus užėjo Alytuj, ir, vienu žodžiu, tas Jakubelskas pasakė tiksliai, kada sušaudytas, 
kaip vyko tas sušaudymas. Tas Jakubelskas viską papasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur, papasakojo? 
Ona Barysaitė: Ir kur, papasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką po to darė jūsų tėvai? 
Ona Barysaitė: Nieko, parvažiavo į namus. O ką kita? Buvo užėję į tą saugumą vokišką, o 
kadangi jis (tėvas) buvęs politinis kalinys, tai pasakė, pasitrauk, jei nenori papulti, kur 
tavo sūnus. Ir baigėsi visas sprendimas. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jį sušaudė, kur tai buvo? 
Ona Barysaitė: Sušaudė pačiam Vidzgiry, čia, kur žydų tautybės žmonės Vidzgiry 
(sušaudyti), kur kelias ėjo link Nemuno, į Sudvakus. Toj vietoj obeliskas (po karo) 
pastatytas buvo, dabar jis labai apdraskytas tas obeliskas. Tai prie to obelisko ten ir 
sušaudė. Kai varė jį šaudyt 1942 metais rugpjūčio 20-tą dienos metu, buvo ketvirtadienis. 
Apie 16-tą valandą varė devynis vyrus, lietuvius. Bernatavičius, Akromas... 
Alicija Žukauskaitė: Bernatavičius, Akromas – tai tie kurie varė, ar tie, kuriuos sušaudė? 
Ona Barysaitė: Ne, ne, kuriuos sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs šito nematėt? 
Ona Barysaitė: Ne, ne, tai papasakojo moterys, kurios matė. Jų varė devynis, o tų 
šaudytojų buvo bent dvylika. Ir kai varė keliu, jos, žinoma, stebėjo. Kai grįžo tie 
žmogžudžiai, tai jos lyg žolę rinkdamos, lyg malkas rinkdamos, jos į tą vietą nuėjo, ir tie 
visi devyni vyrai buvo sušaudyti ir palikti neužkasti. Ir žydams, ir belaisviams duobes 
kasė belaisviai, rusų belaisviai, tarybinės armijos belaisviai. Ir tik rytojaus dieną buvo 
atvaryti belaisviai, iškasė duobę, ir juos ten užkasė, kur ir mano brolis buvo sušaudytas. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs buvot paskui nuėję? 
Ona Barysaitė: Buvom. Kada juos užkasė, tą pačią dieną. Kadangi tėvai grįžę pasakė, kad 
sušaudytas, mes su seseria, jos jau gyvos nėra, mes atėjom, ir netoli miško gyvenančios 
moterys mus nuvedė į tą vietą, tai buvo tik užkasta. Mes nieko neturėjome rankose, tai tik 
rankom sukasėm tą kauburėlį. Tas smėlis buvo visas ne baltas, o kruvinas, ir krūmai buvo 
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aptaškyti krauju, net žmonių mėsomis aptaškyti (šaudyta sprogstamosiomis kulkomis). 
Krūmai. Nu, ką, ir mes per kokį laiką su seseria slaptai gėlytes nusipirkdavome turguje, 
pasislėpę ir lankydavom tą vietą. Prie to obelisko ten sušaudyti jie. 
Alicija Žukauskaitė: Tai obeliską pastatė vėliau, kaip aš suprantu?  
Ona Barysaitė: Vėliau, vėliau. Buvo miškas, ir tik buvo matyti iškasti kanalai (grioviai), 
kur žmonės užkasti. Tik tie kanalai buvo matyti, kadangi toj vietoj, kur sušaudė ir brolį, ir 
kitus vyrus, taigi ten didžiulės duobės. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, kai jūs atėjote pamatyti tą vietą, kur brolį 
sušaudė, tie kanalai jau buvo? 
Ona Barysaitė: Buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jie jau buvo užkasti? 
Ona Barysaitė: Jau buvo užkasti. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs manot, kad tie išterlioti medžiai ar krūmai tai buvo žmonių 
šaudymo pasekmė? 
Ona Barysaitė: Šaudymo pasekmė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar šitų devynių vyrų? 
Ona Barysaitė: Devynių vyrų, todėl kad ten... Kur žydų tautybės, tai ten buvo kanalai po 
šešis, septynis metrus ilgio. Tos duobės. Prie to obelisko buvo trys, keturios duobės 
trumpesnės, bet jau ten užkasta. Smėlis buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs ten atėjot, ar jūs matėt kažkokių dar tuščių, neužkastų 
kanalų? 
Ona Barysaitė: Ne, nematėm. Kiek mes eidavom, ten kur brolis sušaudytas, mes 
nematėm, kad būtų neužkasti. Bet mes tik matėm, kad jie nedaug užkasti, kadangi kraujas 
plūduriuoja viršuj. Žmonių kraujas plūduriuoja viršuj. Žinot, tai yra baisus vaizdas. Jeigu 
duobės ilgis dešimt metrų arba septyni metrai, ir per tą plotą plūduriuoja kraujas. Šitą tai 
mes matėm, todėl kad ten pat vietoj viskas. Mums reikėdavo apeit tą kanalą, kad 
nemindžiotume, ten jau žydų tautybės žmonės buvo užkasti. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad būtent žydų tautybės žmonės? 
Ona Barysaitė: Matėm kanalus, tuo labiau, kad vietos gyventojai matė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip šaudė žydus? 
Ona Barysaitė: Ne, ne. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs sužinojot, kad jie buvo žydų tautybės? 
Ona Barysaitė: Vietos gyventojai sakydavo. Vietos gyventojai... Įsivaizduojate, buvo du 
konclageriai. Vienas – Alytaus kalėjimas, ir dabar ten Alytaus kalėjimas yra, ir už 
kalėjimo krūmai, miško dalis aptverta spygliuotom vielom. Vokiečių kariuomenė 
saugodavo. O kiek žmonės pasakojo, kurie čia Alytuj gyveno, tai jie matydavo, kad 
varydavo grupėmis. Kartais ir po šimtą žmonių, kartais ir po penkiasdešimt žmonių. 
Tokia technika buvo varymo. Juos varydavo, smarkiai vydavo, turėdavo bėgti, kad 
neapsigalvotų, kad nepasiskleistų. Tai juos smarkiai vydavo. O ten buvo ir senelių, ir 
gimdyvių, ir visko. Po atviru oru (dangum) buvo. Kurie nepabėgdavo, vienas kitą 
nešdavo. O kurių nepanešdavo, vietoj nušaudavo. Tie, kurie matė, mums aiškino, 
pradžioj juos šaudė, privarę prie duobių krašto, o vėliau tai juos visus guldė į duobę, ir 
kol visos duobės nepriguldo, tol neužkasa. Po kelias grupes varė, šaudė. Šaudyt padėjo 
vokiečiai kariškiai, bet labai mėgo ir lietuviai. Buvo ne tik, kaip sakiau, baltašniūriai ir 
policija, bet ir Impulevičiaus batalionas buvo, ir Alytuj jis buvo. Kažkoks Ivanauskas, 
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žudikas, jų vadas buvo, vadovavo tiems smogikams, kurie nešiodavo tas visas uniformas 
su žmonių kaukolėm ir žiedus... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt? 
Ona Barysaitė: Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Būtent tokias uniformas? 
Ona Barysaitė: Tokias uniformas, todėl kad iš mūsų kaimo buvo du smogikai – Berulis ir 
Martušis, policijos irgi buvo, kaip tas Jakubelskas. Ir dar tam tarpe nuo 1941 iki 1942 
metų, kol brolis buvo neareštuotas, tai va tas Berulis, smogikas, buvo atėjęs į namus su 
seniūnu brolį nušauti. Mama priėjo, prašo, gi savas kaimas yra. Berulis Jonas. Prašo, 
Joneli, nešauk, sūnaus mano nešauk. O jis pasakė, pasitrauk, sena (?..), man tas pats, ar 
žmogus, ar katė. Reiškia, galėjo nušauti ir tą mano motiną. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs buvote tuo metu namuose? 
Ona Barysaitė: Namuose buvau, kambary. 
Alicija Žukauskaitė: O teko girdėti kokius nors tų smogikų komentarus? 
Ona Barysaitė: Berulis pats pasakojo. Vienu žodžiu, pagrinde tai jis Kaune šaudė, čia gal 
tik retkarčiais Alytuje papuldavo. Kada guldydavo į duobę ir šaudydavo juos gulinčius 
duobėj, tai šaukdavo, kas norit gyvas likti, tai pakilkit. Tai tas Berulis pasakojo, kad 
viskas labai lengva, labai malonu, tik viena mergaitė, viena žydukė labai jį kankino. Ji 
atsistojo iš tų lavonų, kraujas bėga, gal kitų lavonų, gal ir jos, prašo, dėde, nešauk manęs, 
prašo, maldauja, nešauk. Jis nusikeikė necenzūriškai, sako, aš gal tris kartus šoviau, o ji 
vis tiek keliasi, kraujas bėga, ir verkia, dėde, nešauk. Liko atminty jam. Žudikai žudikais 
paliko. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Berulis, kam jis pasakojo šitą tekstą, kur jūs jį girdėjot, jūs jį 
pati girdėjot? 
Ona Barysaitė: Girdėjau, dėl to, kad jis mūsų kaimo gyventojas. 
Alicija Žukauskaitė: Bet kur? Ar jis gatvėj pasakojo, ar tėvams pasakojo? 
Ona Barysaitė: Jis buvo atėjęs, vieną kartą buvo atėjęs. Viktoras Martušis dažnai 
ateidavo. Brolis jau nužudytas buvo, tėvas namuose. Jis (Martušis) Kaune šaudė. Tai jis 
papasakodavo. Tėvui pasakojo. Tėvas sako, kaip tu galėjai šaudyti? Jis sako, mes ten 
buvom nenormalūs, mes ten buvom neblaivūs, todėl kad tau davė grupę, leiskim, šimtą 
žmonių, tu iššaudei, parėjai, nusiprausei, prisigėrei, pamiegojai, ir tau davė žinią, kad vėl 
grupė paruošta šaudyti. Tokia technika pas juos buvo. Ir jie nesivaržydavo pasakoti. 
Alicija Žukauskaitė: O jums pačiai tą konclagerį, kur buvo tik viela, kaip suprantu, ten 
stogo nebuvo, jums teko matyti tą konclagerį? 
Ona Barysaitė: Tik iš toli. Mums neleido vaikščioti. Juk ateini prie kalėjimo vartų. Mus 
neleisdavo net į šoną praeiti. Tėvas (kalėjimo) siuvykloj kai siuvo, tai vienos lentos 
langui trūko, langas neužkaltas. Jis matydavo, kad mes ateinam, bet mes į tą šoną nueiti 
negalėdavom, nes neleisdavo baltašniūriai. 
Alicija Žukauskaitė: Aš truputį nesupratau, tuos žydus, kuriems liepdavo bėgti, iš kur į 
kur? 
Ona Barysaitė: Iš tų konclagerių vadinamų prie duobių, į duobes. Duobės tai toliau 
iškastos. 
Alicija Žukauskaitė: O jums yra tekę matyt, kaip jie bėga? 
Ona Barysaitė: Ne, todėl kad juos šaudydavo ar anksti rytą, ar vėlai vakare. Tik vietos 
gyventojai, kurie gyveno, tai pasakodavo. O tas kraujas, žinot, paplūdęs visas miškas. 
Daugiausia tai sušaudyta prie siuvimo fabriko. Ten buvo didesnis konclageris, ten labai 
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daug sušaudyta. Kai statė obeliską, nenorėjo parodyti, kad tas Alytus būtų apsuptas vien 
tik kapais. Tai ten nieko neparodė (nepaženklino). Siuvimo fabrikui dar priklauso 
gabaliukas (žudynių teritorijos). 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, bevaikštant po Alytų, ar jums yra tekę matyti kokio nors 
brutalumo elgesyje, kas liečia žydus? 
Ona Barysaitė: Nu, koks brutalumas? Tam pačiam Nemunaityje, tam bažnytkaimyje, 
gyveno mano vyriausia sesuo. Šeimą sukūrus buvo, su šeima gyveno tam bažnytkaimyje. 
Bažnytkaimyje kiek gyveno žydų, jie visi buvo žinomi, pažystami. Ir visi buvo surinkti. 
Pirmiausia žvaigždes užkabino. Tas žvaigždes tai labai greitai jiems sukabino. Su tom 
žvaigždėm jie buvo suženklinti visi ir neturėjo teisės eiti šaligatviu. Alytuj neturėjo teisės 
eiti šaligatviu. Turėjo teisę eiti tik viduriu gatvės. Tai toks elgesys baisus. Baisus elgesys. 
Alicija Žukauskaitė: O pačiam Nemunaityje ką jūs matėte, kas buvo susiję su žydais? 
Ona Barysaitė: Matyt aš nemačiau, sesuo, jei būtų gyva, tai ji papasakotų. Ją banditai 
nužudė, didvyriai dabartinės valdžios. Ir seserį, ir švogerį (sesers vyrą), ir dar švogerio 
tėvą nužudė. 1945-tų birželio mėnesį. Ji papasakotų. Ten vietos gyventojai matė. Aš 
negyvenau, aš kitoj pusė Nemuno gyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, iš tų pavardžių, iš to lietuviško gestapo, ar jums yra tekę 
girdėti, kad ką nors būtų nuteisę? 
Ona Barysaitė: Ne... Teko, teisingai. Iš policijos daugiau. Jakubelskas tas, kur pasakojau, 
nuteistas buvo, Jurčikonis nuteistas, bet čia policininkai. Jie geri mūsų pažystami. 
Martušis numirė, tai tas liko nenuteistas. Berulis gal buvo nuteistas, tas smogikas. Alytuj 
dar Klimavičius buvo nuteistas, grįžo iš kalėjimo, kitų tai nežinau. Alytaus mieste daug 
lietuvių dalyvavo, tikrai nemažai žudynėse. Todėl kad... Kuzmickai šaudė mano brolį. 
Pats Jakubelskas papasakojo, kad du broliai Kuzmickai šaudė. Replevičius šaudė, 
Dambrauskas šaudė, du broliai Pranckevičiai iš Alytaus miesto, du broliai Aldoniai. 
Tokie buvo žudikai, vat. 
Alicija Žukauskaitė: Jie buvo jūsų pažystami? 
Ona Barysaitė: Nevisi buvo pažystami. Replevičius maistą priiminėjo, tai jis buvo 
žinomas. Buvo nuteistų. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau keletą detalių patikslinti. Jūs minėjote tokią pavardę 
Ivašauskas iš Impulevičiaus bataliono, vadovavęs Alytui. Ar galėtumėte patikslinti, iš kur 
ta pavardė? 
Ona Barysaitė: A, smogikams vadovavo? Juos dar kažkaip aktyvistais vadino. Tai aš 
sakau – smogikai, o juos aktyvistais vadindavo, ar kaip ten vadindavo. Gerai aprašyta 
knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje“. Aš jo tai nepažinojau to Ivanausko, nežinau, bet 
„Masinės žudynės Lietuvoje“ apie lietuvius daug rašo, ir tą pavardę mini. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. Sakykit, ar jums yra žinomi faktai, kad baigiantis karui tie 
smogikai perbėgo į partizanų būrius? 
Ona Barysaitė: Policininkų tai buvo, o iš tokių jau vadovaujančių žudikų tai vienas šitas... 
Jačys, kur praėjusį kartą sakiau, čia paminklas jam pastatytas. Jis buvo policijos 
nuovados viršininko pavaduotojas. Jačys. 
Alicija Žukauskaitė: Alytaus? 
Ona Barysaitė: Alytaus. Aktyvus buvo žudynių organizatorius, į Vokietiją trėmimų. 
Sunku pasakyti, kodėl jis čia pasiliko (karui pasibaigus). Ar jis sąmoningai, ar jam 
nepavyko pabėgti. Kiti pabėgo, nemažai jų pabėgę į užsienį. O jis liko, ir netoli nuo 
Alytaus yra miškas toks tankus, slėptis labai tinkamas, Einorų miškas vadinosi. Ir Jačys 
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suorganizavo bandą (gaują) ten, tam miške. Kiek jų ten buvo, aš nežinau, bet ta banda 
buvo. Tą bandą likviduojant Jačys greitai žuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Jačys, jūs apie jį girdėjot ar teko susidurti? 
Ona Barysaitė: Susidurti tai tikrai neteko, bet susidūrė areštuotieji. (...) Buvo daug 
areštuotų. Buvo mano du dėdės. Tų pažystamų nemažai buvo, tai iš jų (žinojau), bet aš su 
Jačiu nesusitikau ir nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip atsitiko, kad jūsų tėvą nušovė po karo? 
Ona Barysaitė: Po karo vadinami partizanai, banditai nušovė 1945 metais sausio 2 dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Gal čia tie patys iš Jačio būrio? 
Ona Barysaitė: Ne. Jau vadovaujant Ramanauskui. Aš nebuvau namuose. Buvo mama, 
tėvas, broliukas penkiolikos metų ir sesuo jaunesnė už mane. Juos atvedė vietos 
gyventojas, mūsų kaimo gyventojas, nes tie, kurie bandoj miške buvo, jie nežinojo, kur 
mūsų sodyba. Buvo broliai bandoje, kuriuos labai gerai žinojau. Paršeliūnai, broliai buvo, 
valstiečiai, daug turėjo žemės. Trys broliai bandoje buvo. Žiaurūs Paršeliūnai buvo. Ir iš 
to paties kaimo dar buvo Nedzinskas. Tie Paršeliūnai ir Nedzinskas kaip tik ir nužudė 
tėvą 1945 metų sausio 2-rą ir broliuką penkiolikos metų. Mamą ir seserį paliko, nežudė. 
Tik juos paėmė ir kaimynų vyrus. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinote, kad jie buvo būtent iš Vanago-Ramanausko 
būrio? 
Ona Barysaitė: Todėl, kad Ramanauskas jau vadovavo Pietų apygardai. O tie Paršeliūnai 
asmeniškai buvo pažystami, Nedzinskas buvo pažystamas. Jie bandoj buvo nuo pradžių. 
O juos atvedė kaimynas mūsų. 
Alicija Žukauskaitė: O tie Paršeliūnai ar vaikščiojo su baltais raiščiais? 
Ona Barysaitė: Vienas policijoje (tarnavo). Kai karas prasidėjo, tai Pranas buvo 
policijoje. Bolius ir Juozas buvo baltašniūriai, aktyvistai tokie buvo, o Pranas buvo 
policijoje. Paskui visi trys bandoj buvo. Du žuvo, du nužudė, o tas Pranas buvo likęs ir 
kalėjime sėdėjo. Alytuj gyvenau, tai aš jį matydavau, susitikdavome su juo. Dabar jau 
miręs, nėra to Prano. Talkininkavo ir iš mūsų kaimo. Brinza atvedė, dalyvavo toks 
Talkauskas (?). Broliukas liko gyvas, tik jis buvo gavęs bent septynias kulkas. Kojos, 
rankos, šonkauliai keli suskaldyti. Visus metus gulėjo Alytaus ligoninėje, velionis 
Kudirka gydė jį.Ir kaimynas vienas liko gyvas, Pangonis, kurį šaudė. Jis papuolė apačioj, 
mano tėvas viršuj. Tėvui buvo nukirsta ranka ir krūtinė sušaudyta. Tėvas mirė, kai motina 
parsivežė nuo miško. Tai Pangonis gi viską prisimena. Dar savo kaimo „padėjo“ vyrai. 
Šitas Brinza prieš savaitę numirė, sulaukęs 90 metų. Tai buvo paskutinė mūsų šeimos 
žudiko mirtis. Va. Jis buvo teistas, į Sibirą jį įgrūdo, bet kai Chruščiovas paleido, tai 
grįžęs buvo ir gyveno tam pačiam mūsų tėviškės kaime. 
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