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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Domicelė Černiauskienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Džiaugiuosi ir dėkoju, kad jūs sutikote su mumis pasišnekėti. 
Norėjau jūsų paklausti, koks jūsų vardas, pavardė? 
Domicelė Černiauskienė: Černiauskienė Domicelė. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais jūs esate gimusi? 
Domicelė Černiauskienė: 1925. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Domicelė Černiauskienė: Vištytyje. Miestelis buvo, paskui kaimu jį pavadino. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar daug Vištytyje gyveno žydų? 
Domicelė Černiauskienė: Palaukit... 60 šeimų. Lietuvių labai mažai, daugiausia vokiečiai 
ir žydai. Ir lenkų dar buvo pora šeimų, o daugiausia žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai prasidėjo karas, kur jūs gyvenote? 
Domicelė Černiauskienė: Vištytyje. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kas atsitiko su žydais, kai prasidėjo karas? 
Domicelė Černiauskienė: Kai prasidėjo karas, iš pradžių dar nieko, paskui suėmė juos, už 
kelių dienų, už poros savaičių, kol jie susitvarkė, kol sustojo tas vermachtas. Tai paskui 
jau juos surinko ir suvarė į sklepus (rūsius), kaip mes sakom. Ir surinko dar komunistus 
tokius. Jie ne komunistai, bet jie kabino proklamacijas ant sienų (agitaciją už tarybų 
valdžią). Tai tuos surinko, lietuvius, ir paskui kartu su tais žydais sušaudė. Nuvedė ant to 
kalno. 
Alicija Žukauskaitė: O daug tų lietuvių buvo, kuriuos ten surinko? 
Domicelė Černiauskienė: Nu, žinot, nemažai. Iš kaimų, iš Pajavonio, ir nuo Gražiškių. 
Negaliu pasakyt, kiek jų ten surinko, bet surinko. Ir iš Vištyčio. 
Alicija Žukauskaitė: O Vištytis buvo ant rubežiaus, ant sienos. 
Domicelė Černiauskienė: Ant rubežiaus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kai prasidėjo karas, vokiečių kariuomenė iškart pasirodė? 
Domicelė Černiauskienė: Rubežius čia va, pusė kilometro, skaitosi. Pusė kilometro 
lietuviai, o ten jau vokiečiai. O už 7 km lenkų rubežius, mes tokiam vidury. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, maždaug po kurio laiko prasidėjo represijos prieš žydus? 
Domicelė Černiauskienė: Aš nežinau dėl tos represijos, ar buvo skundimai, ar patys 
vokiečiai rinko, tai aš negaliu jums tikrai aiškiai pasakyt, bet juos visus surinko. Katrie 
dar spėjo pabėgt, tai pabėgo dar. 
Alicija Žukauskaitė: Buvo tokių, kurie suspėjo pabėgt? 
Domicelė Černiauskienė: Buvo kaimynas... kaip jo pavardė? Tėvai liko (pasiliko)... 
Markauskas. 
Alicija Žukauskaitė: Žydas? 
Domicelė Černiauskienė: Žydas. Jis buvo advokatas, sakė, kad jis į Izraelį pabėgo, aš 
tikrai nežinau. Jis dar buvo po karo atvažiavęs (į savo namą) prie rusų, tai dar sklepe, toks 
sklepas didelis, jie ten buvo užkasę aukso ar pinigų, nežinau, tai jis pasiėmė, kas jam 
reikia, ir išvažiavo. Tai dar jis buvo pas mano uošvius atėjęs, mačiau, nes aš buvau atėjusi 
į marčias. Tai jis dar su jais atsisveikino ir sakė, imk mano lauką ir dirbk, ir gyvenk. Visi 
Vištyčio lietuviai labai gražiai sutiko su žydais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kiek maždaug laiko žydai buvo suvaryti į tuos sklepus, kaip 
jūs sakėt? 
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Domicelė Černiauskienė: Į tuos sklepus... nu, žinot, neperilgiausia, o paskui ėjo kalba, 
kad juos sušaudys. Dar juos tardė ten nuėję vokiečiai. Paskui jie turėjo dar patys ir duobę 
išsikasti. 
Alicija Žukauskaitė: Minutėlę, ką reiškia – vokiečiai tardė? Jūs šitą girdėjot ar matėt, ar 
kaip čia yra? Ką reiškia – tardė? 
Domicelė Černiauskienė: Nuėję į sklepą juos kažką kalbino, kaip sakoma, kaip tardytojai 
buvo, aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote nuėjusi prie to sklepo? 
Domicelė Černiauskienė: Ne, ne, nedaleido, nedaleido. 
Alicija Žukauskaitė: O kas nedaleido? 
Domicelė Černiauskienė: Vokiečiai, sargybiniai stovėjo, ir samdė, ne, ne samdė, o 
ateidavo į namus, duodavo šautuvą, eik ir vachtuok (būk sargyboje) visą naktį. Griebė 
daugiausia tokius senukus. Ne jaunus, nes jauni daugiausia pasislėpę buvo. Tai 
daugiausia senukus tokius ėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokit, ką jūs žinote apie tai, kaip jie patys, kaip jūs minėjote, 
turėjo išsikasti duobes. 
Domicelė Černiauskienė: Ar žydai? 
Alicija Žukauskaitė: Jo. 
Domicelė Černiauskienė: Ką aš galiu sakyt? 
Alicija Žukauskaitė: Juos varydavo į tą vietą? 
Domicelė Černiauskienė: Nu, nežinau, negaliu pasakyt, ar juos varydavo, ar nevarydavo. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur miestelis žinojo, kad jie patys turėjo išsikasti duobes? 
Domicelė Černiauskienė: Aš tai žinojau, ba aš prie gatvės gyvenau, ketvirtas namas. 
Tai... vokiečiai, žandarai ar kas ten, vienu žodžiu, apsirengę vokiškai, jaunesnius vyrus 
varė su spatais (kastuvais) į ten, mama sako, žiūrėk, varo juos, duobę kad iškastų. Ir juos 
tenai turbūt sušaudys. Mes buvom labai draugiški su Obelovičių vyrais, pieną pas mus 
ėmė. Tai atėjo vienas, kalbėt nelabai galėjo, tai jis pasakojo, mus turbūt šaudys. Tą vieną 
dar nebuvo paėmę, o kitus jau buvo suvarę. Mūs tėtis nežinau, ką jam atsakė, jiedu ten 
kalbėjosi, kalbėjosi, ir jis išėjo verkdamas, atsisveikino. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis buvo su kastuvu? 
Domicelė Černiauskienė: Ne. Ar jis paliko kieme, va šito, žinot, negalėjau pastebėt. Aš 
jauna buvau, ėjau penkioliktus, šešioliktus metus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar į tuos sklepus buvo suvaryti ir vyrai, ir moterys kartu? 
Domicelė Černiauskienė: Ne, moterys dar porą savaičių atskirai gyveno. Atskirai buvo 
suvarytos į vieną namą, o vyrai jau buvo suvaryti į sklepus, į dvejus ar trejus sklepus. 
Alicija Žukauskaitė: Gal tas jūsų žydas kaimynas pasakojo, kokias duobes jie kasė? 
Domicelė Černiauskienė: Jau kai aš nuėjau, aš pati mačiau, kokios duobės buvo iškastos. 
Baisu, baisu... 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs matėte? 
Domicelė Černiauskienė: Nu, ką mačiau. Atėjo, mane iš namų išsivarė, sesers nebuvo, 
sesuo vyresnė buvo du metus. Sesers nerado, tai mane griebė. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl sakot – sesers nerado? 
Domicelė Černiauskienė: Ba ji buvo komjaunuolė. Jie sako, jei tavo sesuo buvo 
komjaunuolė, tai ir tu. Mano dokumentų niekur nerado, ba aš nebuvau, niekur (jokioj 
organizacijoj) nebuvau. Mane atvarė pas kaimynus, kur buvo žandarų būstas, žandarų ta 
būstinė, šalia, pas kaimynus. Tai davė spatus (kastuvus), ir aš ėjau kasti. Mane nusivarė, 
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davė spatą ir vieną kareivį, kad mane nuvestų. Ne aš viena ėjau, dar viena mano draugė 
ėjo sykiu, Jurkinų Marytė. Nuvarė, ten jau buvo suvaryti (kiti žmonės). Tai duobė buvo... 
aš nežinau, ilga, ilga, kokių 4 metrų ilgio, jei nedaugiau. Ir pločio kokie du metrai ar 
pusantro metro buvo. Ir gili duobė, žinot, buvo. Kada nuvarė, tai jau buvo jie sušaudyti ir 
žemėm užmesti. Kai mes nuėjom, tai žemė jau buvo užmesta, bet nedaug, kraujas buvo 
persisunkęs per tą smėlį. Mums liepė kast. Mes buvom penkiese tiktai. Tai paskirstė – va 
čia tau tiek, čia tau, ir turėjom užkast. 
Alicija Žukauskaitė: Kas užkasinėjo? Jūs, Marytė ir dar kas? 
Domicelė Černiauskienė: Jurkinų Marytė, paskui Prapravų Anastasija, Artišauskų (?) 
Zosė, na, ir aš, ir vargonininkas buvo toks – Andriuškevičius. Va, mes penkiese. O kaip 
tą Andriuškevičių ėmė, dėl ko ėmė, ar jis buvo prie komunistų ar prie ko, neturiu 
supratimo. O šitie visi buvo komjaunuoliai (šitos). Paskui ta Prapravų Stasė čia į Vilnių 
išėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs atėjote prie tos duobės, be kraujo, ar matėsi kūnai, kūnų 
dalys? 
Domicelė Černiauskienė: Ne, ne, jau buvo žemėm užpilta, sakau, kraujas jau buvo 
persisunkęs per tą smėlį. 
Alicija Žukauskaitė: Ar žemė buvo užpilta iki krašto? 
Domicelė Černiauskienė: Ne iki krašto, dar tiek galėjo būti daugiau, gal koks metras 
galėjo būti, dar mums reikėjo užpilti smėlį, tą žemę visą. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs ten kasėt? 
Domicelė Černiauskienė: Žinot, kokią pusantros valandos, jeigu nedaugiau. Mus išvarė, 
galėjo būti kokia vienuolikta ar dvylikta valanda, o mes jau ėjom namo, ir sutikom dvi 
moteris, kurių vyrus užkasė, jos dar nešė vyrams valgyt. Ryšulėlį susirišę ir nešė valgyt. 
Tai paskui mus apsikabinę, verkė, sako, ko jūs kasėt, sakau, tai kad mums reikėjo, kad 
mus privertė, kad, vienu žodžiu, mes turėjom užkast. 
Alicija Žukauskaitė: Ar saugojo kas nors, kai kasėt? 
Domicelė Černiauskienė: Saugojo, saugojo. 
Alicija Žukauskaitė: Kas saugojo? 
Domicelė Černiauskienė: Apsirengęs vokiškai, ar jis lietuvis, ar ne, - jis nešnekėjo su 
mumis. 
Alicija Žukauskaitė: Vienas? 
Domicelė Černiauskienė: Vienas, vienas. Kai mus atvarė, tai vienas nuėjo namo, ba jau 
tie kasė. Tas nuėjo namo, o šitas pasiliko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar galėtumėte pasakyti, kas jus paėmė iš namų ir kas jus lydėjo į tą 
vietą? 
Domicelė Černiauskienė: Kas? Paėmė iš namų – buvo vienas vokietis, žandaras ar kas jis 
ten, o vienas buvo lietuvis, buvęs pasienio policininkas, bet irgi vokiškai apsirengęs. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia jo pavardė? 
Domicelė Černiauskienė: Žurinskas. 
Alicija Žukauskaitė: Jis buvo vištytietis? 
Domicelė Černiauskienė: Ne, pasienio policininkas buvo. Čia daug buvo atvarytų, kurie 
pasienį riktavo (prižiūrėjo). Tai nuvarė čia (į žandarmeriją), spatą davė, paskui nuvarė 
jau... Kitas, visai kitas varė tenai. 
Alicija Žukauskaitė: Pakartokit, prašau, kokia uniforma buvo apsirengęs tas Žurinskas? 
Domicelė Černiauskienė: Žalia. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai buvo lietuviška ar vokiška uniforma? 
Domicelė Černiauskienė: Vokiška, vokiška. Kareiviška, kaip kareivių žalia uniforma. 
Alicija Žukauskaitė: Norėčiau grįžti prie epizodo, kai vyrai buvo sklepuose. Kas po to su 
jais atsitiko. Juos iš tų sklepų... 
Domicelė Černiauskienė: ...išsivarė, dar juos, čia tai jau pasakojo, kad juos gerai su 
pančiais apmušė ir paskui varėsi. Ir katrie senukai, negalėjo (paeiti), tai vienas kitą 
vedėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip varėsi? 
Domicelė Černiauskienė: Mačiau, bet mama neleido ilgiau žiūrėt per langą. Nu, tai va, 
kaip dabar – namas, čia plentas, ir juos varėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs spėjot pamatyt? Kiek maždaug galėjo būti žmonių? 
Domicelė Černiauskienė: Nu, virtinė, žinot, nemaža, nu, nemaža virtinė ėjo. Negaliu 
pasakyt, kiek jų ten ėjo, neskaičiavau, bet nemaža virtinė, nemaža. 
Alicija Žukauskaitė: Kas juos varė? 
Domicelė Černiauskienė: Kas juos varė? Šautuvais apsiginklavę, vokiškai apsirengę, 
nežinau, ar tie pasieniečiai varė, ar patys vokiečiai varė. Varėsi juos. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tarp tų varytojų civilių buvo su šautuvais? 
Domicelė Černiauskienė: Buvo, bet aš jų pastebėt (atpažint) negalėjau, kas jie do vieni 
buvo. Buvo ir civiliai, bet civiliai buvo, žinot, tuos lampasus, kaip mes sakom, užsidėję 
tuos (baltus raiščius)... Ir nusivarė. Kai nuėjom kast, tai Stasė rinko gilzes, sakė, čia bus į 
muziejų. Kaip ji sakė, nešim į apylinkę, į valsčių, kad jie paimtų ir kad būtų įrodymas, 
tikras įrodymas, kad jie šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia kaip suprasti, žmogus negalėjo patikėti tuo, kas įvyko? Ką ji 
norėjo įrodyti, kad šaudė, kaip jūs galvojat? 
Domicelė Černiauskienė: Aš nežinau, ji skaitėsi komjaunuolė, (laukė) kad kita valdžia 
ateis ar rusai grįš, kad tikrai parodyt, ką vokiečiai padarė. 
Alicija Žukauskaitė: Kokios buvo tos gilzės, tie šoviniai, kas ten tokie? 
Domicelė Černiauskienė: Aš tikrai nemačiau, jie rinkte rinko, aš nėjau prie jų. Sakė, 
atvedė prie duobės, juos (žydus) suklupdė, iš užpakalio (šaudė), vieni (žydai) turėjo 
užkast, o jau paskutinius tai pasieniečiai turėjo užkast, smėlį užbert. Kai mes atėjom, tai 
mes jau nieko nematėm, žinot. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jums pasakojo, kaip būtent vyko tos žudynės? 
Domicelė Černiauskienė: Žiaurios žudynės, jeigu prie duobės priveda. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo žmonės, kurie matė tą dalyką? 
Domicelė Černiauskienė: Niekas negyveno ant to kalno. 
Alicija Žukauskaitė: Tai iš kur žmonės sužinojo, kaip vyko tas dalykas? 
Domicelė Černiauskienė: Tai žinot, mažas miestelis, vienas nuo kito čia pat, čia varė, čia 
darė, kožnam (kiekvienam) įdomu, klausykit. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pati girdėjot šūvius? 
Domicelė Černiauskienė: Kur? Čia koks pusantro kilometro nuo mūsų. 
Alicija Žukauskaitė: Kas po to atsitiko su žydų turtu ir žydų daiktais? 
Domicelė Černiauskienė: Nu, ką, dalinosi. Dalinosi visi. Visi dalinosi, ėjo, ėjo... Čia ne 
miestelyje, čia prie to namo, kur tos žydelkaitės buvo uždarytos, bet irgi neleido, koks 
žmogus buvo paskirtas, tas (ar tam?) dalino. Kas geresnio, tai sau pasiėmė, kas blogesnio, 
išdalino. Mes neėmėm, bijojom. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar buvo iš Vištyčio tokių, kurie vaikščiojo su baltais raiščiais arba 
vilkėjo vokiškas uniformas iš jūsų pažystamų? 
Domicelė Černiauskienė: Nu, žinot, prie tų vokiečių nelabai galėjai kur išeit, buvo karo 
stovis. Nežinau, mes jauni išvis bijojom, kad neišvežtų į Saksoniją, tai jau mes 
saugojomės. O mano sesuo iš karto pasislėpė ir nesirodė, kol karas pasibaigė. O vietiniai, 
jeigu juos išsivarė iš namų, tai skaitėsi vietiniai (?..). Žinot, buvo tokių skundikų, kad ėjo 
ir skundė. Ir vietinių tokių buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs turite omeny tuos, kurie gyveno Vištytyje, ar aplinkui Vištytį? 
Domicelė Černiauskienė: Aplinkui Vištytį. Ir tokių buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs pavardes prisimenate kokias nors? 
Domicelė Černiauskienė: Vieną vištytietį tai tikrai prisimenu, Gicevičių Vitoldą. Tai tą 
tai tikrai. Jis įskundė, ir jį (žydą) suėmė ir paskui kartu su žydelkom sušaudė. 
Alicija Žukauskaitę: Ką tas Gicevičius įskundė? 
Domicelė Černiauskienė: Tą žydą. Jis grįžo atgal per daržus ar kaip, jis ėjo savo žmoną 
aplankyt, o ta žmona jau buvo paimta. Ir jį paskui uždarė sykiu (kartu) ir ant rytojaus 
turbūt varė sušaudyt. Va taip buvo. Tai šitą tai tikrai atsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O be Gicevičiaus dar kokių? 
Domicelė Černiauskienė: Ką aš galiu žinot? Neprisimenu, žinot, neprisimenu, tikrai. Gal 
tėvai ir žinojo, bet vaikams nelabai sakė. Aš tik viena mergiščia (mergaitė), o brolis 
Alytuj mokinosi ant traktoristo. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Gicevičius, ar jis vaikščiojo su baltu raiščiu? 
Domicelė Černiauskienė: Ne, ne, ne. Buvo skundikas. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie vaikščiojo su baltais raiščiais, ar jie lydėjo žydus vyrus? 
Domicelė Černiauskienė: Lydėjo, lydėjo, tikrai žinau, kad lydėjo. Tie su tais baltais 
raiščiais lydėjo.Bet jie nebuvo aprengti kariškais, o civiliais drabužiais. Bet šautuvus 
turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kaip lydėjo moteris? 
Domicelė Černiauskienė: Ne, jau šito negaliu pasakyti, tikrai nemačiau. Mes... išsivarė 
tėtis kast durpių, laukuose buvo. Ir tada atėjo mama, atnešė į laukus valgyt, tai sakė, jau 
mes neturim kaimynų gerų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o tos dvi moterys, kurias jūs sutikot kelyje, kai grįžote iš 
užkasinėjimo, su maistu, kaip jūs sakėte, kas jos buvo tokios? 
Domicelė Černiauskienė: Jos buvo tų vyrų žmonos. Buvo šita... Lapačinskienė ir, ir... 
šita... Ritelionienė. 
Alicija Žukauskaitė: Jos buvo kokios tautybės? 
Domicelė Černiauskienė: Lietuvės, lietuvės buvo. O tie vyrai skaitė ir lipino (klijavo) 
kažkokias proklamacijas (prieš karą) ant sienų, kaip tenai (ar kažkaip). Kas įskundė, 
nežinau, ir juos suėmė ir sykiu sušaudė. Tai šitą tai tikrai, tas dvi moteris susitikom. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau paklausti, o kas jums pasakojo apie tai, kaip buvo 
šaudomi tie žmonės prie tos duobės? 
Domicelė Černiauskienė: Kas pasakojo, tai man tėtis pasakojo. Jis su mama šnekėjosi, o 
aš nugirdau. Tai jis pasakojo, matyt, iš tų žmonių, kurie varėsi, kurie buvo (kurie varė 
žydus). Tai tiek aš galiu jums papasakoti, aš nenoriu iš piršto išlaužt bele ką. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar ką nors prisimenate? 
Domicelė Černiauskienė: Jau, žinot, negaliu pasakyt visai, nežinau, jau visai nežinau. 
Prisiminimas čia yra labai blogas, jetus tu mano. Nežinau, nežinau... 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.




