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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Danutė Mickevičienė: Danutė Mickevičienė Savolskytė (mergautinė pavardė). 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais jūs esate gimusi? 
Danutė Mickevičienė: 1928.08.16. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Danutė Mickevičienė: Alytuj. Tėvai, kai aš buvau ketverių metų, persikėlė į Leipalingį ir 
visą laiką gyveno Leipalingyje, ir aš su tėvais gyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Leipalingyje buvo daug žydų? 
Danutė Mickevičienė: Virš šimto. 140, ten paminklinėj lentoj užrašyta. 106 ar 108, kiek 
jų buvo, neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jums, kaip vaikui, kaip jūs jautėte, ar jų yra daug Leipalingy? 
Danutė Mickevičienė: Na, žydų tautybės žmonės buvo labai humaniški. Ar galiu aš 
papasakoti, kaip jie padėjo mano mamai? Galiu? 
Danutė Mickevičienė: Galit. 
Danutė Mickevičienė: Aš neatsimenu, ar 1936, ar 1938 metais, kadangi mes materialiniu 
atžvilgiu gyvenome sunkiai, aš, brolis, tėvas ir mama, mano mama sunkiai susirgo, 
reikėjo paguldyti į ligoninę. Gyveno Leipalingyje vaistininkas Laukaitis, amžiną atilsį, 
Antanas. Jo sūnus šiuo metu yra garsus Australijoje... Žinot, apie Laukaitį girdėjot? 
Olimpinėse žaidynėse dalyvauja, visur ten jisai. Laukaitienė Bronė, šiuo laiku mirusi, 
perėjo per žydų tautybės žmones, surinko pinigų, nežinau kokią sumą, ir mamą paguldė į 
ligoninę. Tuo laiku ligoninėj gulėjimo diena kainavo aštuonis litus. Tai buvo didelė suma. 
Labai didelė suma. Ir jie (žydai) pratęsė mamos gyvenimą iki septyniasdešimtų metų, iki 
1970 metų rugsėjo 23 dienos, laidojom 25-tą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Danutė Mickevičienė: Pirmiausia jiems buvo prisegtos Dovydo žvaigždės geltonos 
spalvos iš priekio ir iš nugaros. Nebuvo galima vaikščioti šaligatviais. Iš jų pradėjo visaip 
tyčiotis, nors jie gero daug žmonėms padarė. Kurie neturtingai gyveno. Visi žydai vertėsi 
prekyba, tik vienas buvo kalvis, Levinskis. Jie duodavo prekes, kaip vadino tuo laiku, ant 
bargo (skolon). Kai žmogus turėdavo pinigų, tada ir grąžindavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip iš jų tyčiojosi? 
Danutė Mickevičienė: Ne, tik girdėjau iš pasakojimų ir mačiau, kaip jie ėjo ne šaligatviu, 
o gatvės grindiniu. 
Alicija Žukauskaitė: Kas po to buvo? 
Danutė Mickevičienė: 1941 metais, kada birželio 22-rą prasidėjo karas, jiems buvo 
taikomos šitos sankcijos, kaip čia pasakyt. Jiems negalima buvo viešai rodytis gatvėje, 
niekur lankytis. Kokiu būdu jie maitinosi, aš nežinau. Sakydavo, kad naktį slapta 
išeidavo, iš gyventojų susirinkdavo maisto, taip ir gyveno iki rugsėjo mėnesio. Rugsėjo, 
taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo suvaryti į kokią nors vieną vietą, ar jie gyveno savo 
namuose? 
Danutė Mickevičienė: Iki to laiko gyveno savo namuose. Prieš kelias dienas prieš rugsėjo 
11-tą, - juos sušaudė rugsėjo 11-tą, jie buvo suvaryti į sinagogą. Aš rodžiau sinagogos 
nuotrauką. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip jie buvo suvaryti į sinagogą? 
Danutė Mickevičienė: Nemačiau, nemačiau. 
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Alicija Žukauskaitė: Taip, ir kas toliau? 
Danutė Mickevičienė: Toliau? 
Alicija Žukauskaitė: Aš turiu omeny, kai jie buvo suvaryti į sinagogą. 
Danutė Mickevičienė: Kiek ten dienų buvo, neatsimenu, paskui, rugsėjo 11-tą dieną, 
buvo ketvirtadienis, Leipalingyje vyko turgus. Iš rinkos (turgaus aikštės) policija liepė 
žmonėms skirstytis. Jie susispietė kooperatyvo parduotuvės kieme. Paskui ir iš ten liepė 
skirstytis. Ir visi kalbėjo, kad žydus išveš į Izraelį. Bet iškasta kapo duobė, gili, panaši į 
apkasą. Aš ją mačiau užlygintą, kai žydai jau buvo sušaudyti. Pradėjo lyti. Ir pirmiausia 
varė vyrus. Man viena moteris pasakojo, kad atvažiavo kažkokia tamsi mašina, ji matė 
savo akimis, aš tai nemačiau, nes aš tupėjau tuo laiku už tvarto Kapų gatvėje (?..). Mes 
penki vaikai buvom ten ir matėm, kaip varė basus ir išrengtus žydus vyrus. Paskui, kai 
juos nuvarė, matyt, jau iki kapo duobės, pasigirdo papliūpos. Galiu šitą sakyt, ką man 
Lukoševičius pasakojo? 
Alicija Žukauskaitė: Taip, prašau. 
Danutė Mickevičienė: Kairiajame Seiros upelio krante ta duobė buvo iškasta, ir ten 
sušaudė vyrus. Man pasakojo kaimynas Lukoševičius Balys, kuris jau septyni metai 
miręs, jis buvo dešinėje upelio pusėje, alksnyne, ten buvo daug žmonių, ir matė, kaip 
vyras pakėlė iš kapo duobės galvą ir pasakė: vyrai, pribaikit. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Lukoševičius sakė, kas šaudė? 
Danutė Mickevičienė: Ne. Sakė, kad atvažiavo specialus dalinys iš Alytaus, ir aš 
prisimenu, nors vaikas buvau, kad buvo apsirengę tamsiomis uniformomis su kažkokiais 
ženklais ant rankovių ir atstatė į juos ginklus. Ginklų pavadinimų nežinau, vaikas buvau. 
Vienu žodžiu, galiu pasakyt šitaip, - jie nuėjo į kapo duobę kaip paklusni avių banda. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte tarp tų žmonių pažystamų žydų? 
Danutė Mickevičienė: Nežinau, pro ašaras nieko nemačiau. Visą laiką verkiau, nes 
bendravau su žydais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai nuvarė žydus, praėjo pro tą namą, kas buvo toliau? 
Danutė Mickevičienė: Pasigirdo šūvių papliūpos. O paskui varė moteris ir vaikus. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kaip tai atrodė, papasakokite. 
Danutė Mickevičienė: Nu, irgi ėjo paklusniai. Ir paskui po kiek laiko pasuko po dešinei 
pusei į tokią įkalnę, vėl po kiek laiko pasigirdo papliūpos. A, ir dar pamiršau pasakyti. Iš 
paskos važiavo dvikinkis vežimas, pakinkytas dviem arkliais. Ten sėdėjo, matyt, senos 
moterys, kurios nepajėgė nueiti iki kapo duobės, ir iš paskos bėgo trys margi šuneliai. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip tos moterys buvo apsirengusios? 
Danutė Mickevičienė: Man atrodo, kad vyrai buvo su baltom ir margom kelnėm, tai jie 
buvo išrengti. Ir moterys turbūt, gerai neatsimenu. Tik viena, Rachelė, ji turėjo restoraną, 
nešiojo už mirusį tėvą gedulą, ėjo išdidžiai pakelta galva, apsirengusi juodai. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs ją pažinote tarp tų visų? 
Danutė Mickevičienė: Pažinau. Ji buvo aukšta ir (?..) turtingiausia Leipalingio žydė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar dar ką nors tarp moterų pažinote? 
Danutė Mickevičienė: Savo draugę Raškę Bajarskaitę ir pradėjau garsiai verkt. 
Barauskaitė, ne Bajarskaitė. Barauskaitė. Tėvas turėjo smulkių prekių parduotuvukę ir 
prekiavo degalais. Žmonės tuo laiku degino žibalu, mašinų niekas neturėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar su ta Raške jūs mokėtės mokykloj kartu, ar šiaip draugavot? 
Danutė Mickevičienė: Kartu vienoj klasėj ir vienam suole sėdėjom. Ir tautinių šokių 
ratelyje buvo mano pora. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar Raškė matė, kad jūs stovit ir žiūrit? 
Danutė Mickevičienė: Nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai pradėjo žmones skirstyti turgaus aikštėj, kas juos varė? 
Ar jūs buvot turgaus aikštėj? 
Danutė Mickevičienė: Ne. Policija varė, sakė, taip žmonės kalbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs pati to nematėt? 
Danutė Mickevičienė: Nemačiau. Miestelis liko tuščias. (?..) 
Alicija Žukauskaitė: Kai varė vyrus ir moteris, kas juos varė? Ar tie su juodom 
uniformom? 
Danutė Mickevičienė: Su juodom uniformom ir su žaliom uniformom. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie su žaliom uniformom? 
Danutė Mickevičienė: Policininkai. 
Alicija Žukauskaitė: Aš tuo laiku su policija neturėjau jokių reikalų ir aš jų nepažinau nė 
vieno. 
Alicija Žukauskaitė: O žmonės kalbėjo apie tuos policininkus ką nors, gal kokias 
pavardes minėjo? 
Danutė Mickevičienė: Nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Kai pravarė moteris ir vežimas pravažiavo, tada kas? 
Danutė Mickevičienė: Pasigirdo papliūpos. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tai buvo pavieniai šūviai? 
Danutė Mickevičienė: Serijomis, serijomis. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjote, kad jūs buvote nuėjusi prie tos kapo duobės. 
Danutė Mickevičienė: Taip, dabar ten miškas užaugęs. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, ką jūs pamatėt, kai nuėjot? 
Danutė Mickevičienė: Nu, buvo baisu, kad gyvus žmones pastatė prie duobės ir... nu, 
nežinau, su kuo palygint. Nehumaniška, tai nežmoniška. Ir man buvo šokas. Močiutė 
vedė pirmiausia pas kleboną mane, tai klebonas aprėkė ją, kam leido žiūrėt tokią 
egzekuciją. Sako, ji pati išbėgo. Paskui vedė pas daktarą. Ir aš visą savaitę verkiau, 
šaukiau, kryželį apsikabinus ant krūtinės, atsimenu, turėjau, ir gėriau, atsimenu, brumą. 
Paskui pasimiršo truputėlį. O dabar, kai prisimenu, viskas stovi kaip kino filme prieš akis. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs buvote nuėjusi prie tos duobės, kaip ji atrodė, ką jūs matėt? 
Danutė Mickevičienė: Šviesus geltonas smėlis. Ir sako, kai juos perlaidojo, aš tuo metu 
gyvenau Veisiejuose, rado, kad ant jų, ant tų lavonų, pylė karbitą. Tuo laiku rado. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt tik smėlį ir viskas? 
Danutė Mickevičienė: Aš tik smėlį mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Po kiek maždaug laiko jūs buvote nuėjusi į tą vietą? 
Danutė Mickevičienė: Kai mane išleido iš namų, kai aš nustojau verkus. 
Alicija Žukauskaitė: Supratau. Na, gerai, ar kas nors išsigelbėjo iš Leipalingio žydų nuo 
to šaudymo? 
Danutė Mickevičienė: Išsigelbėjo. Leibzonas, Levinskis, Filkenšteinas, Bajarskas. 
Alicija Žukauskaitė: O kokiu būdu jie išsigelbėjo? 
Danutė Mickevičienė: Trys jauni vyrai – Bajarskas, Leibzonas, Finkelšteinas ir... oj, oj... 
Levinskas miškais, miškais pasiekė Druskininkus, plentu nėjo, nes siautėjo baltaraiščiai, 
kaip pasakojo žmonės. Ir jie dažnai atvažiuodavo pas mus į mokyklą, kai baigėsi karas, ir 
jie pasakojo, kad jų nepriėmė į vagoną, tai jie ant vagonų laiptelių nuvažiavo iki 
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artimiausios stoties, išlipo keleivių, tada jie įsikraustė į vagoną, įsikraustė į skirtingus 
vagonus ir pateko į Rusiją, ir taip liko gyvi. 
Alicija Žukauskaitė: Kada tas buvo? Po šaudymo? 
Danutė Mickevičienė: Ne, ne, pirmą karo dieną, pirmą karo dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Supratau. O Bajarskas pirmą karo dieną, (jis) turėjo autobusą, išvežė 
keleivius į Kauną ir jau daugiau negrįžo. 
Alicija Žukauskaitė: Vadinasi, po šito šaudymo Leipalingy žydų daugiau nebeliko? 
Danutė Mickevičienė: Nebuvo. Kai baigėsi karas, jauni šitie vyrai apsigyveno Vilniuje. 
Dabar, sako, Leibzonas yra Izraelyje. Man kalbėjo mokytojas Volungevičius Algirdas, 
kad neseniai jis iš Izraelio skambino jam, o anie abudu mirę, o Bajarskas grįžo į 
Druskininkus, sukūrė naują šeimą ir prekiavo skudurais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kai neliko Leipalingy žydų, kas atsitiko su jų turtu, 
su jų namais, su jų daiktais? 
Danutė Mickevičienė: Visi namai karo metais sudegė, liko tik du žydelių namai. Ir dabar 
jie yra. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia sudegė karo pabaigoj, kaip aš suprantu? 
Danutė Mickevičienė: Karo pabaigoj. 
Alicija Žukauskaitė: O tuo metu, - liko jų daiktai, jų turtas. Kas su juo atsitiko? 
Danutė Mickevičienė: Žmonės kalbėjo, kad išsidalino. O paskui, atsimenu, kad vidury 
miestelio kilo gaisras. Buvo toks sandėlis, sako, ten buvo sudėti žydų daiktai. Kas pakūrė, 
aš nežinau, gerai, kad visas miestelis nesudegė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tas sandėlis su žydų daiktais užsidegė, taip? 
Danutė Mickevičienė: Taip, sandėlis. Pastatas kažkoks buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jums pačiai ar teko matyti, kaip žmonės nešiojo žydų daiktus? 
Danutė Mickevičienė: Ne, nemačiau, manęs neleido. Aš buvau šoke. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs pasakojote, kad jūs matėte, kaip varė vyrus, paskui varė moteris. 
O sakykit, ar buvo vaikų? 
Danutė Mickevičienė: Buvo mokyklinio amžiaus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie ėjo su vyrais ar su moterimis? 
Danutė Mickevičienė: Su moterim, su moterim. Vyrus varė vienus. 
Alicija Žukauskaitė: Tik mokyklinio amžiaus vaikai ar buvo ir visai mažų vaikų? 
Danutė Mickevičienė: Neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vaikai taip pat buvo išrengti? 
Danutė Mickevičienė: Neatsimenu. Tik atsimenu tokį atvejį, kad atėjo policininkas į 
klasę ir pasakė, pakartosiu: žydų tautybės vaikai pasiima knygas ir išeina iš klasės. Ir 
nusivedė, ir nusivedė... Ir, matyt, juos tuo laiku uždarė į sinagogą. Tai aš ne viena 
girdėjau, girdėjo mano klasės draugai. Ir dabar ateina viena tokia pas mane, tokia Marytė, 
ir irgi šitą prisimena puikiai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas jis buvo toks, jūs gal vardą prisimenate, pavardę to 
policininko? 
Danutė Mickevičienė: Neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kiek vaikų atsistojo iš jūsų klasės ir išėjo? 
Danutė Mickevičienė: Neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Tada atsistojo ir jūsų draugė? 
Danutė Mickevičienė: Draugė Raškė. Ir visi labai verkėm. Raškė buvo, Levinskis (?) 
buvo, tik šituos du atsimenu, o daugiau neatsimenu. 

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.



Alicija Žukauskaitė: O kodėl jūs verkėt, sakykit? 
Danutė Mickevičienė: Gaila buvo, suolo draugė, žinojau, koks likimas, žmonės kalbėjo, 
kad jau duobės iškastos, kad jau juos šaudys, o neveš į Izraelį, kaip iš pradžių jiems 
melavo. 
Alicija Žukauskaitė: O jie ar žinojo, kur juos veda? 
Danutė Mickevičienė: Tikriausiai žinojo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia tai buvo pamoka? 
Danutė Mickevičienė: Neatsimenu. Tik atsimenu, kad praskrido lėktuvas, ir liko danguj 
juosta. Raškė pradėjo balsu raudot. Tai buvo muzikos pamoka. Prieš muzikos pamoką per 
pertrauką sakė, kad Šventam rašte parašyta, kad ant dangaus bus ženklai, kad mūsų tautai 
ateina pabaiga. Atėjo mokytojas Jakeliūnas, muzikos mokytojas su smukeliu, Raškę 
nuramino, ir vyko pamoka toliau. Tai buvo mokslo metai, o rugsėjo mėnesį jau buvo jų 
mirimo diena. Žudynių diena. Masinių žudynių diena. Jei virš šimto žmonių, - masinės 
žudynės buvo. 
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