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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną, norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų 
vardas, pavardė? 
Genė Miglinaitė: Genė Miglinaitė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esate gimusi? 
Genė Miglinaitė: 1926. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Genė Miglinaitė: Alytuje. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs gyvenote prieš karą? 
Genė Miglinaitė: Lazdijuose. 
Alicija Žukauskaitė: O karo metu? 
Genė Miglinaitė: Taip pat Lazdijuose. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Lazdijuose buvo daug žydų? 
Genė Miglinaitė: Nemažai, nemažai. Dauguma jų užsiėmė prekyba ir dalis jų žemės ūkiu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko su jais bendrauti? 
Genė Miglinaitė: Taip. Mano tėvas buvo prekybininkas, tai labai daug reikalų turėjo su 
žydais. Ir sugyveno, atrodo, neblogai. Kadangi mano tėvas buvo vienu laiku bankrutavęs, 
tai už jį garantavo, kaip anksčiau sakydavo, žyravo žydas Titevskis. (Jo) pavardė. Ir tėvas 
vėl atsistojo ant kojų. Tai va, toks bendravimas buvo. Reiškia, pasitikėjo mano tėvais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašom, kas atsitiko su žydais, kai prasidėjo karas? 
Genė Miglinaitė: Oh... kai prasidėjo karas užėjus vokiečiams... Na, praėjo pirmieji 
daliniai, o paskui, matyt, ėjo lauko žandarmerija ir pradėjo žydus terorizuoti. Bet iš namų 
dar jų neišvarė. Bet jau ėjo per namus, gal jie kažką ėmė, neėmė, nežinau, šito aš 
nemačiau, bet, žodžiu, buvo labai didelė sumaištis. Labai didelė. Tai lietė tik žydus ir 
komunistus. Vieni komunistai spėjo pabėgti, pasitraukti į Tarybų Sąjungos gilumą, kiti, 
kurie likę, tai tuos sutvarkė kaip reikiant. Žydus, pavyzdžiui, komjaunuolius, tai 
pirmiausia sušaudė, pirmuosius sušaudė, - dar nebuvo šaudymo. 
Alicija Žukauskaitė: Nesupratau. Žydus ir komjaunuolius ar žydus komjaunuolius? 
Genė Miglinaitė: Žydai, kurie buvo komjaunuoliai, tai pirmoj eilėj juos sušaudė, o 
lietuvius komjaunuolius dar pirmiausia tik areštavo, tardė, vedė... Kadangi pas mus 
kalėjimo miestelyje nebuvo, tik areštinė, tai vežė į Marijampolės kalėjimą, o žydus be 
jokio teismo, be niekur nieko sušaudė paprasčiausiai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip tuos komjaunuolius gaudė ir šaudė? 
Genė Miglinaitė: Ne, kaip juos šaudė aš nemačiau, bet prie mūsų kaimynystėj buvo 
(žydai), aš nežinau jų pavardės, Esterkė jos vardas buvo, tai jų sūnus buvo komjaunuolis, 
tai jį iš karto paėmė. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip jį paėmė? 
Genė Miglinaitė: Ne, nemačiau, bet man mama sakė, kadangi mūsų namai buvo kitoj 
pusėj gatvės, bet vieni šalia kitų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs sakėt, kad pradėjo terorizuoti. Ką jūs pati savo akimis 
matėt iš to, kaip jūs sakėt, terorizuoti? 
Genė Miglinaitė: Nu, toks nesiskaitymas su jais... Vyrus stumdė ar panašiai. Bet dar jų 
nepasakyčiau, kad būtų labai stipriai kankinę. Ne, ne, (ne) pačioj pradžioj. 
Alicija Žukauskaitė: Gal epizodą kokį nors prisimenate iš to teroro? 
Genė Miglinaitė: Ne, ne. Kažkaip tai... žinot... dar buvau mergaičiukė ir nelabai tokiais 
dalykais domėjausi, ir mums tokie dalykai buvo nepriimtini, ir mes stengėmės į tų 
žandarų akiratį nepakliūti. Tai vat. O paskui jau prasidėjo. Juos pradėjo išvaryti iš jų 
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namų, apgyvendino pirmiausia barakuose. Tie barakai buvo už miestelio gal pora 
kilometrų, Katkiškėj vadinamoj. Ten buvo rusų kareivinės, pagraničnikai, pasieniečiai 
(pasieniečių kareivinės). Tai kai jie pasitraukė, tai tuomet visus žydus ten suvarė, į tuos 
barakus. Na, jiems davė kai ką pasiimti, mačiau, kad jie nešėsi ant pečių gal patalynę, gal 
ką, nežinau, kažką nešėsi. Bet pirmiausia jie (vokiečiai) vaikščiojo po namus ir paėmė 
daiktus, kadangi paėmė ir mūsų medžiagą, duotą siuvėjai siūt (žydei), kadangi jos buvo 
labai geros specialistės, labai geros siuvėjos. Mes atėjom pasimatuot, ji sako, kad buvo 
atėję vokiečiai ir viską paėmė. Paėmė, kur rado, kad naujas daiktas, viską paėmė. Mes 
tada su seserim nuėjom į savivaldybę paprašyti, kad mums grąžintų šitą medžiagą, 
kadangi tai nėra žydų, o mūsų. Na ir toj savivaldybėj mes ten nieko nematėm. Bet kada 
įėjom, atidarėm (duris), buvo tokia veranda, paskui lyg toksai koridorius, - ir nieko 
nebuvo, jokios gyvos dvasios. Paskui vienas duris atidarom ir staiga nustėrstam. Ten ne 
kambarys, salė tiesiog, kaip šitas mano kambarys, tai gal dvigubai didesnis, jeigu dar ne 
daugiau. Ten, matyt, visi tie savivaldybės tarnautojai sėdėdavo, ką ten, aš nežinau, dirbo. 
Stalai va taip sustatyti pasieniais, ir ant tų stalų... Viešpatie... Ten visokie sidabriniai, 
auksiniai daiktai tik blizga, tik blizga. Mes su seserim taip išsigandom, taip išsigandom. 
Ir, svarbiausia, nieko nėra, anei vieno žmogaus. Kur ten kas buvo? Anei jokio sargybinio, 
nieko. Tai ne dabar, dabar tai išneštų viską. Tai mes taip išsigandom pamatę ir iš karto 
sprukom namo, nenorėjom mes nei ieškoti tos medžiagos, nei prašyti, nei nieko, nes 
mums buvo labai baisu. Paskui, tiesa, pamačiau dar einant į tą savivaldybę tokį seną 
žydą, ir jis nešėsi ant pečių tokį maišą, va tokio galbūt dydžio, ant pečių kažką sunkaus. Ir 
man atrodo, kad jiems buvo įsakyta sunešti ten kažkokio sidabro ar aukso, kažkokio 
brangaus metalo kažkokį tam tikrą kiekį, ir man atrodo, kad jis ir nešė į tą savivaldybę, 
nes jis taip sunkiai nešė tam maiše. Jis tikriausiai ir nešė, nes pas juos kiekvienoj šeimoj 
būdavo žvakidės, o tos žvakidės daugiausia būdavo sidabrinės. Tai va, čia jų turtas buvo. 
Tai tiek, tai tą mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs papuolėt į tą savivaldybę, jūs sakot, jūs išsigandot. Ko jūs 
išsigandot? 
Genė Miglinaitė: Tų brangenybių, tos gėrybės, kurių aš niekad gyvenime nebuvau 
mačius. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs supratot, kieno tai yra daiktai? 
Genė Miglinaitė: Savaime aišku. Ir matyt gal tėvams pasakojo, gal ta Esterkė, žydė, 
mamai pasakojo, kadangi labai gražiai sugyveno, labai, tarp kitko, buvo geri kaimynai, 
kad jiems reikėjo viską sunešti. Tai aš, matyt, iš to, ką girdėjau, matyt ir supratau, kad čia 
bus (buvo) sunešta. Todėl kad pas mus tokių parduotuvių nebuvo didelių, be to... kad 
prekiautų tokiais brangiais daiktais. Buvo ten, teisingai, vienas laikrodininkas, laikrodžius 
jis ten pardavinėjo, dar kažką tokio, bet kai aš nelabai domėjausi, tai man nelabai svarbu 
buvo. Tai aš iš karto supratau, kad čia, matyt, žydų turtas, kurį jie turėjo sunešti. Neturiu 
supratimo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip žydus varė į tas kareivines? 
Genė Miglinaitė: Taip, mačiau, mačiau. Tarp kitko… 
Alicija Žukauskaitė: Kaip tai atrodė, papasakokit. 
Genė Miglinaitė: Pirmiausia jie turėjo pasisiūti geltonas žvaigždes ir prisisegti ant pečių. 
Paskui jiems buvo uždrausta vaikščioti šaligatviais. Jei ėjo tiktai keliu. Paskui mačiau, - 
prie tos savivaldybės buvo nauja ligoninė pastatyta didelė, ir ten viena tokia žydė gimdė, 
ir ją su vežimu vežė, kadangi ji nepaėjo, matyt. Ir dar kažkokie žydai gulėjo ligoninėj, 
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kad jie nepaėjo, tai juos su vežimais vežė į Katkiškes. Ir kada vežė, jie šaukė, rėkė, 
gelbėkit. Na, ką gelbėsi, Dieve mano... Pamėgink pagelbėti. Tai tau tas pats galas bus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ta moteris jau buvo pagimdžiusi? 
Genė Miglinaitė: Pagimdžiusi, ir su vaiku, ir ją vežė į Katkiškę. Ir dar kažkas gulėjo 
vežime. Tai va. Ir, svarbiausia, pro mūsų tą gatvę kaip tik į Katkiškę kelias ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs buvote netoli tos ligoninės, kad matėt, kad jie būtent iš 
ligoninės? 
Genė Miglinaitė: Kadangi pas mus buvo tik viena ligoninė. Tik viena ligoninė. Ir iš tos 
ligoninės gimdyvę vežė. Ir be to, žinot, miestelis nedidelis, tai ten labai greitai sklisdavo 
visokios kalbos. Tai va... 
Alicija Žukauskaitė: Na, o tie, kurie ėjo pėsti, kaip jie elgėsi, ką jie sakė? 
Genė Miglinaitė: Nieko. Ėjo, vargšai, galvas nuleidę, verkė, aimanavo, ir viskas. Ką jie, 
ką jie galėjo sakyti? 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėte tarp jų pažystamų? 
Genė Miglinaitė: Taip. Tokios Pusakaitės (Prūsakaitės?), su kuriom aš kartu gimnaziją 
lankiau, paskui toks Calkė, kuris mums labai padėdavo, su kuriais tėvukas mano labai 
bendravo ir užsiėmė prekyba. Tai vat... Ateidavo jie pas mus, ateidavo, tai mama 
duodavo valgyti, nes mes turėjome savo gyvulių, pusiau ūkiškai gyvenom, kaip ir visi. 
Smetonos laikais mažuose miesteliuose turėdavo (gyvulių), karves turėdavo, žąsis, antis, 
kiaules. Na taip jie ir sušelpdavo. Atsimenu, toks Girša, ar kaip jo vardas buvo, irgi atėjęs 
verkė. Tėvui sako mano, va, Miglinai, jau atvažiavo Pranckevičius, o Pranckevičius, 
nežinau, gal su saugumu dirbo ar kaip, sako, jau mus šaudys. Jis buvo visai iš kito miesto. 
Bet tada jų nešaudė, juos žymiai vėliau šaudė. O kai šaudė, tai aš girdėjau, nes tik kokia 
pora kilometrų nuo mūsų buvo. Na, gal daugiau, kaip pora kilometrų. Bet, žinot, tyku, 
ramu, fabrikų pas mus nebuvo, tai garsas eina toli. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėte žmones, kurie ėjo į šaudymo vietą, taip? 
Genė Miglinaitė: Ne, ėjo į lagerius, į lagerius. O kai juos varė į duobes, šito aš nemačiau, 
kadangi sargybiniai buvo, matyt. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jie prabuvo tuose lageriuose? 
Genė Miglinaitė: Kad aš nė nežinau, kiek laiko jie ten prabuvo. Kad juos... kad juos, man 
atrodo, vasarą ir sušaudė. Birželio 22-rą prasidėjo karas... Nu, nežinau, negaliu tiksliai 
pasakyti, ar už poros mėnesių, ar už trijų mėnesių, šito negaliu pasakyti. Nebeprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Kas juos varė į tuos barakus? 
Genė Miglinaitė: Vokiečiai, žandarai. Žandarmerija. Jie tuose pačiuose Lazdijuose tie 
žandarai nebuvo, jie iš kažkur atvažiavę buvo, matyt. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie žandarai pėsti taip pat ėjo? 
Genė Miglinaitė: Taip, taip. Su šautuvais. Neprisimenu, ar su šunimis ėjo, va šito 
neprisimenu, bet kad ėjo su šautuvais, taip. 
Alicija Žukauskaitė: Po to, kai žydai buvo uždaryti tuose barakuose, kas atsitiko su jų 
turtu? 
Genė Miglinaitė: Pirmiausia daugumos… Jie gyveno pačiam centre. Centras visas išdegė 
beveik. Beveik išdegė. O jų tas turtas… Koks ten turtas? Jie ten patalynę gal išsinešė, o 
gyvuliai… Gal kažkas išsidalino tuos gyvulius, nežinau. O šiaip tai, žinot, niekas taip 
labai turtingai negyveno. O visos tos parduotuvės sudegė. O viena buvo likus, tai žmonės 
išsinešė. Bet tos parduotuvės, man atrodo, buvo jau ne jų, jau konfiskuotos buvo (tarybų 
valdžios), jau nacionalizuotos. 
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Alicija Žukauskaitė: Kai išgirdote šaudymą, koks laikas tai buvo dienos? 
Genė Miglinaitė: Dienos metas... Palaukit... Kažkas vidurdienis buvo, turėjo būti 
vidurdienis, nes aš žinau, kad pas mus vokietis gyveno, tai jis sakė... Kambary, kuriame 
jis gyveno... Jis, matyt, žinojo, bet jis visai nepriklausė, jis kažkokį didelį vokietį 
viršininką vežiojo. Mes netoli buvom rubežiaus (valstybinės sienos). Tai jis buvo 
apgyvendintas pas mus, tas vairuotojas, o pats tas viršininkas aš nežinau, kur jis buvo. Tai 
tik žinau, kad tas vairuotojas atsiklaupęs meldėsi ir šaukė „Mein Gott, nicht gut, nicht 
gut“. Šaukė. Bet geras tas vokietis buvo. Žinau, kad tėvuko prašė žąsų nupirkt, jis atvežė 
ar žibalo, ar benzino, mes neturėjom, nei elektros nebuvo, nei nieko. Tai vat, jis sakė už 
galvos susiėmęs, kad čia labai negerai vokiečiai daro. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip jisai meldėsi? 
Genė Miglinaitė: Taip, kadangi pas mus visos durys buvo pusiau stiklinės. Labai įdomu 
buvo pasižiūrėti. Jis labai geras žmogus buvo, labai geras žmogus. Bet jau pagyvenęs 
gerokai žmogus. Vaikai kai ateidavo, tai jis tuos vaikus paglosto, galbūt ir jo vaikai ir 
anūkai buvo. Tai va. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko galėjo trukti šaudymas, kaip jūs dabar prisimenate? 
Genė Miglinaitė: Aš nežinau, aš nežinau, mums gi labai toli buvo, nesimatė. Be to, 
žmonių niekas neleido dar prie tos vietos. Tai visi žmonės tik stebėjosi, kaip jie ėjo taip, 
kaip avys. Vis tiek reikėjo bėgti, vienas kitas būtų pabėgęs. Tai visi stebėjosi, kaip čia 
šitaip, taip nuolankiai, ar juos apsvaigino kuo nors, aš neturiu supratimo... 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo tas Pranckevičius, apie kurį jūs kalbėjote? 
Genė Miglinaitė: Jis gyveno Simne. Kur jis dingo, aš nežinau, bet jis negyveno 
Lazdijuose. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jis būdavo Lazdijuose, ar kaip? 
Genė Miglinaitė: Jis buvo... Jis anksčiau gyveno Lazdijuose, bet jis paskui žmoną paliko, 
vaikus paliko ir išsikėlė į Simną, jis ten kitą šeimą sukūrė, tai vat. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ko jis grįžo į Lazdijus? Kodėl tie žydai sakė, kad atvažiavo 
Pranckevičius, ir bus blogai? 
Genė Miglinaitė: Šito aš nežinau, šito aš nežinau... Kadangi mes su juo nebendravom. Jis 
buvo mano tėvo konkurentas, jis buvo net pasikėsinęs prieš mano tėvą (prieš karą?). Mes 
su juo jokių reikalų neturėjom. Tais laikais, kai vyras palieka šeimą ir sukuria kitą šeimą, 
tai buvo retenybė, tai buvo visuomenės pasmerktas žmogus. O jis paliko žmoną su trim 
vaikais. Žodžiu, jis buvo nekoks žmogus. O kokie jo ryšiai buvo su tuo viskuo, tai aš 
nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar sakė ką nors kunigas bažnyčioje apie žydų šaudymą? 
Genė Miglinaitė: Ką gali sakyt, ką gali kunigas sakyt? Negi jis gyrė, kad tai buvo daroma 
gerai? Šitokie veiksmai nėra girtini. Ak... Kunigas sakė melstis visiems, ir viskas. Kad čia 
Dievas žmonėms protus sumaišo ir Dievas baudžia žmones už tai. O dabar kitaip? O 
dabar irgi panašiai pas mus. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, kol žydai dar nebuvo išvaryti iš miestelio, kol jie 
dar buvo miestelyje, ar buvo atsitikimų, kurie rodė žydams, kad jie yra už įstatymo ribų? 
Gal buvo kokių nors plakatų iškabintų? 
Genė Miglinaitė: Absoliučiai nieko, absoliučiai nieko. Pas mus miestelyje buvo tik trys 
tūkstančiai gyventojų, vienas kitą pažinojo, žinojo, ir kad būtų kokios nors riaušės arba 
pogromai, kaip sakyt, ne, pas mus nieko panašaus nebuvo. Visi taikiai gyveno. Jėzau, tas 

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.



šeštadienis ateina, jie savo šabasus (šabatą) švęsdavo, ir niekur nieko. Kada mums 
būdavo katalikiškos šventės, jie taip pat prisitaikydavo. Ne, nieko panašaus nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai prasidėjo karas? 
Genė Miglinaitė: Ne, ne. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip pasikeitė gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
Genė Miglinaitė: Visų pasikeitė gyvenimas. Čia vieni griuvėsiai, pas mus visas miestelis 
beveik išdegė, tik pakraščiai liko, daugiau nieko. Bet jau žydai žinojo, kad vokiečiai 
blogai su jais elgiasi. Kadangi iš vakaro apkasus reikėjo kasti, ir mane varė (rusai), net ir 
vaikus, na, aš jau ne toks vaikas buvau. Iš kiekvienos šeimos varė žmones, ir kasė 
apkasus, nes galvojo, kad eis vokiečių tankai, žodžiu, čia gynybai. Ir tarp kitko pas mus 
bunkeriai buvo, labai daug aplinkui parubežy buvo, kuriais rusai negalėjo pasinaudoti, 
kadangi čia tas karas taip staigiai prasidėjo. Aha, ir dar kas svarbiausia: kada apkasus 
kasė, tai buvo ir žydai, ir rusai, ir lenkai, ir lietuviai. Visi kasė. Bet žydai būriavosi, 
būriavosi, vis kažką kalbėjo, bet žydiškai aš nesuprantu, bet jie, matyt, kalbėjo, kad čia 
ateina blogi laikai, kad čia kažkas bus negero. Ir paskui kas turėjo mašinas, kas turėjo 
arklius, tai jie visi... Karas prasidėjo trečią valandą naktį. Motina atėjo pas mus į 
miegamąjį, sako, vaikai, kelkitės, prasidėjo karas. Pirmiausia skrido lėktuvai ir mėtė 
kažkokias... ne reklamas, kaip dabar, bet proklamacijas kažkokias, ir žydai, kas galėjo, 
kurie turėjo mašinas, tai jie suspėjo pasitraukti į Rytus. O kiti, pasikinkę arklius, taip pat 
bėgo, bet su arkliais, su vežimu toli nenubėgsi. Bet jie jau jautė, kad vokiečiai su jais 
elgsis negerai. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip žydai su arkliais ir su vežimais bėgo? 
Genė Miglinaitė: Taip, taip, kadangi... Trečią valandą prasidėjo (karas), visi, ir 
pagraničnikai (pasieniečiai) lėkė su savo mašinom, savo žmonas pasiėmę ir vaikus, 
kadangi ir žmonos ten gyveno kartu su jais, tai lėkė visi kaip akis išdegę. 
Alicija Žukauskaitė: Ar grįžo paskui kas nors iš jų? 
Genė Miglinaitė: Tie, kurie su mašinom, tai jie spėjo pabėgti, o tie, kurie su vežimais, tai 
kiek jie nuvažiavo? Vokiečiai čia moment (pasirodė). 
Alicija Žukauskaitė: Bet jie negrįžo į Lazdijus? 
Genė Miglinaitė: Grįžo, kur jie galėjo dėtis. Grįžo, bet jų namai visi sudegę, sudaužyti, 
subombarduoti. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ten kažkoks jūsų kaimynas arklį kinkė? 
Genė Miglinaitė: Taip, taip, Esterkės vyras, tos pačios šeimos, kurios berniuką, kuris 
buvo komjaunuolis, sušaudė pirmoje eilėje. Tai atėjus, vargšė, verkė, mano mamai 
pasakojo, bet aš nemačiau, kaip jį sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau grįžti prie to klausimo – kaip vokiečiai elgėsi su žydais, kol 
jie dar nebuvo uždaryti? 
Genė Miglinaitė: Tai va, vienas vokietis, mažas toks, tokiom kreivom kojom, baisus, 
labai negražus, tikras Mefistofelis, jis vaikščiojo su tokia nagaika (rimbas, bizūnas), kaip 
čigonai turi tokius, tai jis vaikščiojo ir mušė. Moteris tai nemačiau, bet vyrus tai mačiau 
kaip mušė. Jis ėjo iš namo į namą ir jis tiesiog jautė tokį... pasigėrėjimą. Žodžiu, sadistas. 
Jam, matyt, buvo malonumas kažką mušti. Tai jisai... Paskui dar mačiau: turgaus aikštėj 
buvo suvaryti visi žydai, ne visi, bet tik vyrai, vieni vyrai, ir jis ėjo ir juos mušė su ta 
pačia nagaika. Paskui, - per mūsų miestelį teka nedidelis upelis, bet krantai gana aukšti, ir 
jis jiems liepdavo šokti per tą upelį. Kur ten peršoksi? Ten jaunam sportininkui tai gal, 
gal, išsitreniravusiam – gal ir peršoktų. Bet seni, tai Dieve mano, iš karto dribdavo, o kiti 
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nešokdavo, tai jis mušdavo. Va. Šitą aš mačiau, kadangi aš ėjau pas draugę, kitoj pusėj 
upelio ji gyveno, ir aš šitą mačiau. Ir paskui dar. Vėl tas pats vokietis, ne vokiečiai, tas 
vienas bjaurus buvo. Tai ten, prie to turgaus aikštės, buvo pakinktų dirbtuvė. Žydas buvo 
savininkas, jis pats buvo meistras, jis pats dirbo toj dirbtuvėj, tai jį, - man pasakojo ir aš 
mačiau tą vietą, bet aš jau nemačiau tos pačios egzekucijos, bet tik žmonės pasakojo ten 
stovėdami, kad jis mušė, mušė jį... Kas iškasė tą duobę, ar jis pats turėjo išsikasti, ar jam 
kažkas iškasė, aš nežinau, bet ten pasakojo stovėdami vyrai, kad jį dar pusiau gyvą 
užkasė. Aš šitos egzekucijos, sakau, nemačiau, bet šitą vietą tai aš mačiau. Ir dar mačiau 
aplink stovinčius žmones ir kalbančius. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo ką tik įvykę? 
Genė Miglinaitė: Taip, kad žmonės sakė, dar žemė kilnojosi. Bet ar ji kilnojosi, ar ne, tai 
šito aš nežinau. Žinai, kartais žmonės biškį pafantazuoja. Bet kad jį užmušė, tai taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote nuėjusi į tą vietą, kur šaudė žydus, po sušaudymo? 
Genė Miglinaitė: Ne, ne. Žmonės iš tolo lenkdavo šitą vietą, iš tolo lenkdavo. Aš ir dabar 
nepasakyčiau, kur ji yra. Žinau, kad Katkiškėj, ten kažkur prie Baltojo ežero... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra žinoma, kas šaudė žydus Lazdijuose? 
Genė Miglinaitė: Iš mūsų miestelio nė vienas nešaudė, nė vienas. Jei būtų kuris šaudęs, 
oj, ten nieko nepaslėpsi, vienas apie kitą viską žinojo. Čia, matyt, buvo atvažiavusi grupė, 
grupė vyrų. Vienus tai aš, grįždama iš gimnazijos su drauge, ėjau per skverą ir mačiau 
gerokai išgėrusius vyrus, ir jie ėjo į parduotuvę. O mes, žinai, smalsumo vedamos – 
pasižiūrėti kas per žmonės, kadangi miestelyje mes vienas kitą pažinojom. Na, ir buvo 
išgėrę vyrai, jie ten kažką kalbėjo, galbūt toj parduotuvėj degtinės pirko ar ką nors, bet 
mes labai greitai nėrėm atgal iš tos parduotuvės. 
Alicija Žukauskaitė: Jei buvo su ginklais? 
Genė Miglinaitė: Va šito tai negaliu prisiminti, kažkaip neužsifiksavo. Abejoju, abejoju, 
kažin, ar jie galėjo būti su ginklais... Ar vokiečiai galėjo pasitikėti juos leisti su ginklais 
vaikščioti po miestą? Abejoju. 
Alicija Žukauskaitė: O kokios tautybės jie buvo? 
Genė Miglinaitė: Kokios tautybės – lietuviškai kalbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Jie buvo civiliai apsirengę ar su uniformomis? 
Genė Miglinaitė: Ir šito nebeprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O kodėl jūs nutarėt, kad tie žmonės yra būtent iš tos šaudymo 
vietos? 
Genė Miglinaitė: Ar iš šaudymo vietos, ar ne iš šaudymo vietos, šito negaliu pasakyti, bet 
ten mes kiekvieną miestietį pažinojom. Kiekvieną, kadangi pas mus buvo didelis kaimas. 
Didelis kaimas... 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs juos matėt po to, kai žydai buvo sušaudyti, ar prieš tai? 
Genė Miglinaitė: Taip, po to. Žodžiu, kad aš iš gimnazijos grįžau. Kada pamokos 
pasibaigia? Antrą valandą, na, pusę trijų. Tai vat. 
Alicija Žukauskaitė: O tą dieną jūs gimnazijoje girdėjote šūvius? 
Genė Miglinaitė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Iš gimnazijos girdėjosi šūviai? 
Genė Miglinaitė: Taip. Miestelis tai nedidelis. 
Alicija Žukauskaitė: O gal jūs žinote, kas užkasė duobes? 
Genė Miglinaitė: Ne, šito aš nežinau. Sakė, kad varė kasti duobių neva vietinius rusus ir 
lenkus. Tie, kurie, atseit, nepatikimi žmonės. Tai taip kalbėjo. Tai taip kalbėjo, bet aš, 
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sakau, nemačiau. Ten pas mus prie Lazdijų buvo Nekrūnų kaimas, ir (rusus) vadindavo 
Nekrūnų kacapais. Va, tai atrodo, iš jų varė kasti griovius. O kas užkasinėjo, aš nežinau. 
Ar jie užkasinėjo, ar kas kitas užkasinėjo, nežinau, kadangi aš neturėjau su jais reikalų, 
mano tėvas, matyt, irgi nelabai bendravo su tokiais visokiais... Mūsų šeima buvo viena iš 
padoresnių. Taip gal ir nepatogu sakyti, bet... Tai va. 
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