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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Stanislova Žalūdienė: Stanislova Žalūdienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esate gimusi? 
Stanislova Žalūdienė: 1927 gegužės 5 dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Stanislova Žalūdienė: Čia pat, Savanorių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs ir prieš karą, ir karo metu gyvenote Savanorių kaime? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, čia gyvenau, Savanorių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Savanorių kaime buvo žydų? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O Seirijuose? 
Stanislova Žalūdienė: O Seirijuose buvo. Seirijuose gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek yra kilometrų nuo čia iki Seirijų? 
Stanislova Žalūdienė: 18 km yra atstumas. 
Alicija Žukauskaitė: O vidurinę mokyklą jūs kur lankėte? 
Stanislova Žalūdienė: Aš lankiau vidurinę mokyklą Leipalingyje. Kai baigiau, tai jau 
buvo gimnazija. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs kiekvieną dieną 18 km?.. 
Stanislova Žalūdienė: Ne, ne, ne, Seirijai yra toliau, 18 km, o Leipalingis yra čia pat, 
kilometras. 
Alicija Žukauskaitė: O Leipalingyje ar buvo žydų? 
Stanislova Žalūdienė: Buvo, buvo. Visas miestelis buvo žydų namai. Žydų parduotuvės 
buvo, buvo restoranas, buvo manufaktūros parduotuvės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar mokykloje, kurioje jūs mokėtės, ar buvo žydų? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, mano klasėje buvo žydaitės, buvo žydukai, ir buvom labai 
geri draugai. Kadangi visi buvom vienmečiai, tai buvom tiesiog draugai, labai geri 
draugai. 
Alicija Žukauskaitė: Gal pavardes jų prisimenate? 
Stanislova Žalūdienė: Sigelytė Jocha buvo, Barauskaitė Chana, Finkelšteinaitė Chana, 
paskui Leibzonaitė buvo, Leibzonas. Kad kitų pavardžių jau ir neprisimenu... 
Neprisimenu kitų pavardžių. Sigelytės tai buvo dvi. O mūsų klasėj buvo gal kokį... 
(triukšmas už lango). 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjote, kad Leipalingyje gyveno daug žydų. Kaip pasikeitė jų 
gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
Stanislova Žalūdienė: Kai prasidėjo karas, juos suėmė visus, suvarė į žydų sinagogą, 
škalą, kaip ją vadino, ir... Buvo tokia Pučkarnikaitė Ida. Ji labai graži buvo, labai graži. 
Aukšta, garbanota, ir draugavo su vienu lietuviu. Ir ji nenorėjo eiti į tą sinagogą. Paprašė, 
ją nuvedė su policininku pas kleboną amžinatilsį kunigą Stanaitį. Ir ji prašė, kad juos 
sutuoktų, kad ji pereitų į katalikų tikėjimą. Bet vokiečiai neleido, jie ją uždarė ten pat su 
visais žydais. Paskui juos laikė dvi dienas toj škaloj, o paskui vedė grupėmis. Pirmiausia 
vyrus vedė, išrengtus, su apatiniais rūbais, kiti buvo tik su maikutėm, kiti su baltiniais. 
Juos taip vedė šaudyt. Buvo iškasta, - kas iškasė ir kaip iškasė, aš negaliu pasakyt, bet už 
katalikų kapų buvo griovys, ir juos ten šaudė. O moterys girdėjo. Iš pradžių galvojo, kad 
juos veš į darbus, į Vokietiją ar kur nors, bet juos vedė sušaudyt. Ir tuo metu buvo klasės 
draugė, tokia Budrevičiūtė Gražina. Ir ji pasikvietė mus, klasės drauges, einam, sako, pas 
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mane, jie kaip tik Kapų gatvėj buvo (gyveno). Ten gyveno tas policijos viršininkas, ir 
buvo veranda visiškai gatvėje, ir ten mes nuėjome pas ją, ir ji sako – pamatysit. Ir mes ten 
pamatėme baisų vaizdą, kaip juos varė. Varė daugiausia atvažiavę tokie – jaunimas. Jie 
atvažiavo autobusu. Tai buvo ketvirtadienis. Jaunimas. Užsidėję automatus, ir tie jauni 
vyrai, nežinomi, nepažystami visiškai, juos vedė šaudyti. Ėjo ten vienas kitas vokietis su 
uniforma, na ir juos sušaudė ten. Paskui vedė moteris, vedė vaikus, nešėsi ant rankų kitus. 
Kai vedė vyrus, tai vežime vežė senus, kurie negalėjo eiti iš senatvės, tai juos vežė. O 
moteris irgi vežė senesnes. Buvo vaizdas labai baisus, labai baisus. Pirmiausia tai mes 
matėm savo klasės draugus, su kuriais mes tikrai labai gražiai sutarėm, labai gražiai 
sugyvenom, ir tai buvo baisiausia. Mergaitės ėjo prie mamų, ir juos visus ten sušaudė. Tai 
buvo neišpasakytai baisus vaizdas, neišpasakytai. Ir po to, prisimenu, mokykloj ar taip 
kokią dieną, ta Gražina pasakojo, sako, mano tėvas tai bėga iš patalo. Tai mes klausiam, o 
kodėl? Sako, kada ten sušaudė juos, tai maža mergytė ar berniukas, negaliu prisiminti 
dabar, sako, sėdi ir mamai ploja per kruviną krūtine su rankyte, tai, sako, jis nušovė tą 
vaiką. Tai sako, jis dabar sapnuoja, ir jam labai baisu. Kiti (žydai) ar mokėsi kur toliau, 
bet žinau, kad buvo Levinskas, Leibzonas, - gal jie mokėsi Vilniuj, kad jie nebuvo čia, 
kai suėmė visus ir šaudė. Tai jie paskui, kai frontas grįžo, jie turbūt ir armijoj 
(Raudonojoj) tarnavo, Lietuviškoj divizijoj, jie labai dažnai lankydavosi pas mus 
mokykloje, tada, kai jau aš dirbau mokytoja. Tai jie atvažiuodavo visokiom šventėm, 
visokiom progom, atvažiuodavo į minėjimą sušaudymo dienos. Mokykla labai bendravo 
su jais. Tas vaizdas, tas prisiminimas labai ilgam išliko, už tad kad... Būdavo, jei koks 
reikalas, kokia nelaimė namuose ar kas, tai, būdavo, tėvai pasako, nueikit pas Šalmukus. 
Jie buvo turtingi žydai. Ir jie visada padėdavo, visada. Jei reiks ko nors, ar ten gyvulys 
susirgo, ar kas nors, tai tuojau pasakė arba užrašė ant lapelio, nubėkit, padės. Tikrai buvo 
labai geri žmonės. Ir parduotuvėse, būdavo, nueik, tai sakydavo – ant bargo (skolon). Jei 
nėra tuo laiku pinigų, tai visada gausi, visada tą prekę gausi, kokios norėsi, jei ne pas 
vieną, tai pas kitą. Tėvai labai bendravo, labai sugyveno, ir labai gailėjom, tikrai labai 
gailėjom, už tai kad kartais ir mūsų kaimynas negali tiek gero padaryt, kiek jie buvo 
padarę gero. Tikrai buvo labai gerų žmonių. 
Alicija Žukauskaitė: Turiu jums keletą klausimų. Norėčiau, kad grįžtumėme į pačią 
pradžią. Jūs sakėte, kad jūs prisimenate, tai buvo ketvirtadienis, turgaus diena. Gal jūs 
mėnesį prisimenate? Kokį mėnesį tai buvo? Ar jūs tuo metu jau ėjot į mokyklą? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, taip, mes jau buvom baigę pirmą klasę, gimnazijos pirmą 
klasę. Juos greit... Birželio 22-rą karas buvo, man atrodo, kad už kokios savaitės laiko... 
ne, gal daugiau... Kad labai greitai, labai greitai. Mes tada pavakare buvom nuėję į 
miestelį, ir buvo skveras prie bažnyčios, ir dabar jis yra, mes ten sėdėjom, ir matėsi, kad 
iš vieno (namo), - dabar jau pavardžių tikrai neprisimenu, kaip išvedė šeimą tada. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur išvedė? 
Stanislova Žalūdienė: Išvedė iš namo. Namas prie namo buvo. Ir vedė į škalą. 
Alicija Žukauskaitė: O škala matėsi iš tos vietos, kur jūs buvot? 
Stanislova Žalūdienė: Škala matėsi, matėsi. Ir juos įvedė į kiemą, nes ten buvo iš gatvės 
įėjimas. Iš gatvės, matomai, buvo uždarytas, o įvedė į kiemą. Nu, ir tada ir mane būtų 
nuvedę. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl? 
Stanislova Žalūdienė: Mes sėdėjom. Mano buvo labai juodi plaukai ir labai ilgos kasos. O 
mes kai sėdėjom, tvorelė buvo tokia nedidelė, sėdėjom kojom atsispyrę. Iš tos škalos 
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išėjo Ablomas, policininkas, paskui kitas, neprisimenu jo pavardės, ir vokietis. Ir jie 
tiesiai atėjo, paėmė mane už kasų... 
Alicija Žukauskaitė: Kas paėmė už kasų? 
Stanislova Žalūdienė: Vokietis. Paėmė ir sako: Judish. O aš sakau – nein. Sako, Judish. 
Nein. Paskui tas policininkas Ablomas pradėjo jam ten aiškint. Vokietis buvo jau išgėręs. 
Tas policininkas mane paėmė ir nusivedė. Jie liko dviese, paskui jie nuėjo atgal, o šitas 
mane užsivedė į namus, antram aukšte Leibzono namuose tada jie jau buvo, žydų 
namuose. 
Alicija Žukauskaitė: Jie tik tada persikraustė į Leibzono namus? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, tik tada, ir davė man skarytę baltą apsirišt, ir dar palydėjo, ir 
sako – bėk, vaikeli, namo, sako, nes tu kai pakliūsi dar jiems, tai uždarys ir tave čia. 
Alicija Žukauskaitė: Tai grįžkim į tą epizodą, kai jūs sėdėjot ant to suolelio. Jūs sėdėjot 
ant suolelio ir jūs matėt, kaip iš vieno namo paėmė kažkokią šeimą ir nuvedė į sinagogą, į 
škalą. Kaip tai atrodė? 
Stanislova Žalūdienė: Paprastai tiesiog. Atsigręžėm ir matėm, kaip išėjo žmonės tuščiom, 
nieko nesinešė, nieko neturėjo su savimi, įvedė į kiemą ir aišku, kad iš anos pusės įvedė į 
škalą. 
Alicija Žukauskaitė: Kas juos vedė? 
Stanislova Žalūdienė: Vedė vokietis ir kažkoks civilis dar vienas. O kas tas civilis? Žinot, 
biškį atstumas buvo, ir pažint... Gal tada ir pažinojau, bet prisimint dabar jau tikrai 
neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Tuo momentu, kai jūs sėdėjote ant suolelio, ar jūs žinojote, kad 
žydai jau yra sinagogoje? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, mes žinojom, žinojom, už tad kad buvo mama miestely, 
ketvirtadienis būdavo turgaus diena, ir mama parėjus pasakojo, Jėzau, kaip jie suvaryti, 
kaip jie ten kenčia. Ir dar kalbėjo namuose, kadangi mano bobutė buvo priėmėja 
(pribuvėja, akušerė), ir visi Leipalingio žydukai buvo jos priimti. Ji buvo akušerė. Ir 
pasakojo mama, Jėzau, jie suvaryti, išleidžia juos į kiemą, į tą aptvarą, lyg ir maisto jiems 
galima paduot, bet kur juos dės? Va taip ir kalbėjo. Tai dar tėvukas ir sako: tikriausiai 
išveš į Vokietiją į darbus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tą dieną, kai jūs sėdėjot ant suoliuko, jūs tik tą vieną šeimą 
matėt? 
Stanislova Žalūdienė: Vieną, tik tą vieną, nes jau kiti buvo suvaryti. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs pažinote tą šeimą, gal pavardę žinote? 
Stanislova Žalūdienė: Gal aš juos pažinau, bet dabar tikrai neprisimenu. Tikrai 
neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O kas vyko sekančią dieną? 
Stanislova Žalūdienė: O sekančią dieną, tai buvo jau ketvirtadienis, nes tai buvo 
trečiadienis, atsimenu, ir ketvirtadienį mes vėl išlėkėm į tą miestelį. 
Alicija Žukauskaitė: Su skaryte ar be skarytės? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, neprisimenu, bet gal su skaryte tikriausiai, ir kaip tik tam 
miestely šurmuliavo, ir turgus buvo, ir, vienu žodžiu, žmonės ten vaikščiojo, ir atvažiavo, 
- mes buvom prie to skvero, va, Anelė stovėjo tada ir Gruodytė šita, Vera, ir, man atrodo, 
Halina Pravdzinskaitė buvo, bet gerai neprisimenu, kiek mūsų ten buvo. Ir va mūsų akyse 
atvažiavo autobusas. Nedidelis toks autobusas, ir iš jo iššoko, iššoko jauni vyrai su 
automatais ant krūtinės, bet jie buvo visi civiliai, jie buvo jauni. Kokie jauni, gal iki 22 
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metų, iki 20, va tokio amžiaus. Ir tada liepė visiems išvykt, kad iš turgaus išvažiuotų, kad 
žmonės skirstytųsi. 
Alicija Žukauskaitė: Kas liepė? 
Stanislova Žalūdienė: Liepė vokiečiai, policija, ir žmonės skirstėsi, ir va tada Gražina 
mus pakvietė pas save ten. Sako, dabar pamatysit, kaip čia bus... 
Alicija Žukauskaitė: Aš truputį nesupratau, ar liepė tie, kurie išlipo iš autobuso, ar liepė 
kokie nors kiti? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, ne, policininkai liepė ir vokiečiai kartu su jais, ir žmonėms 
liepė, kad jie skirstytųsi, išvažinėtų, už tai kad suvažiuodavo į turgų su vežimais. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot, kaip liepė? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, taip. Skirstėsi žmonės, liepė, kad visi išvyktų, turgus baigtas, 
ir kad nė vieno nieko neliktų. Va taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas tada buvo? 
Stanislova Žalūdienė: Tada mes nuėjom pas Budrevičiūtę, ir už kokio gero pusvalandžio 
ar valandos, matomai, kai ten neliko žmonių, tada jau juos varė. 
Alicija Žukauskaitė: Tuo metu, kai jūs matėt, kad atvažiavo tas autobusas, iš jo išlipo 
vyrai, jie buvo be uniformų? 
Stanislova Žalūdienė: Be, jie buvo civiliai. 
Alicija Žukauskaitė: O ar matėsi sinagoga iš ten, kur jūs buvote tuo momentu? 
Stanislova Žalūdienė: Kai mes buvom pas Budrevičiūtę? 
Alicija Žukauskaitė: Ne, kai atvažiavo autobusas. 
Stanislova Žalūdienė: Matėsi, kadangi jie atvažiavo centrine gatve, šita dabar vadinama 
Dzūkų gatve, ir čia pat sustojo, kur dabar stotelė. Stovėjo vežimai, stovėjo žmonės, daug. 
Sinagoga matėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar saugojo sinagogą kas nors? 
Stanislova Žalūdienė: Tikriausiai, tikriausiai, vokiečių buvo atvažiavusių. Komendantūra 
stovėjo visai šalimais. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs nuėjote pas Budrevičiūtę. 
Stanislova Žalūdienė: Mes nuėjome, nuėjome visos, atsisėdome verandoje ir mes net 
nežinojome, kas bus ir kaip bus. Nežinojom, tik ji sako, va, dabar pamatysit. Reiškia, 
jinai tai žinojo, kadangi jos tėvas buvo policijos viršininkas. Tai vis tiek namuose buvo 
tokia kalba, tikriausiai. 
Alicija Žukauskaitė: Kas varė tuos žmones, kurie buvo vedami? 
Stanislova Žalūdienė: Tie su automatais. 
Alicija Žukauskaitė: Tie iš autobuso? 
Stanislova Žalūdienė: Tie iš autobuso. Vokiečių keli gal ėjo su uniformom. O taip tai 
civiliai tie buvo, aplinkui ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Tuo momentu, kai ėjo vyrai, ar jūs žinojot, kur jie eina? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, mes nežinojom. Nežinojom. Tik kai išgirdom, kad jau šaudo, 
tada supratom, kad juos šaudo. O taip tai – varo, kur varo? Tada, kaip vaikai, ir mintis 
nekilo, kad čia gali vest šaudyt žmones. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tada, kai jūs girdėjote šūvius, ar jūs girdėjote tik šūvius, ar dar 
kokius nors garsus? 
Stanislova Žalūdienė: Tik šūvius girdėjom. Girdėjom šūvius iš automatų. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs išgirdot, kad šaudo vyrus, jūs taip supratot? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, mes taip supratom. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar moterys jau buvo praėjusios? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, kažkas matė, sakė, jos buvo lauke, jos jau buvo į lauką 
išvarytos, kieme, sako, kilo baisus triukšmas, baisus verkimas, nes jos jau tada suprato. 
Nes jos irgi galvojo, kad juos išvarė ir juos išveš į darbus. Reiškia, irgi taip galvojo. O iš 
tikrųjų, kada jos išgirdo, kad šaudo, tai jos jau suprato, kad jų likimas lygiai toks pats, 
kaip jų vyrų. 
Alicija Žukauskaitė: Kai Budrevičiūtė pasikvietė jus į savo verandą, kur buvo jos tėvas 
Budrevičius? 
Stanislova Žalūdienė: Nu, jisai ten buvo, tikriausiai, su jais kartu. Tikriausiai. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl jūs taip manot? 
Stanislova Žalūdienė: Todėl, kad namuose nebuvo. Jis buvo policijos viršininkas, jis vis 
tiek turėjo viskam vadovauti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo daugiau jums pažystamų policininkų iš Leipalingio, iš 
apylinkių? Jūs minėjote Ablomą. 
Stanislova Žalūdienė: Ablomas buvo, Budrevičius... Buvo Vaišnoras toks, bet jis senas 
buvo žmogus, jis nedalyvavo... Eit kartu tai nėjo. Nėjo. Pagrinde ėjo trys ar keturi 
vokiečiai ir tas jaunimas, kuris atvažiavo. O policija – ne, policija nedalyvavo šitoj 
egzekucijoje. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip atrodė moterys, ar jos buvo apsirengusios, ar nurengtos? 
Stanislova Žalūdienė: Jos buvo apsirengusios, bet jos ėjo verkdamos, jos nešėsi mažus 
vaikus ant rankų, vedė šalimais, ėjo tos mūsų klasiokės mergaitės. Berniukai tai ėjo kartu 
su tėvais, su vyrais, o mergaitės tai su mamytėm ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo po to? 
Stanislova Žalūdienė: Po to viskas buvo. Po to girdėjom kaip šaudė... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjote, kaip šaudė, būdamos dar verandoj? 
Stanislova Žalūdienė: Dar verandoj buvom. Kai jas jau pravarė, tai mes... Ten labai 
greitai juos sušaudė. Paskui mes ėjom, gailavom (gailėjom) labai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tai buvo pavieniai šūviai, ar serijos? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, tai buvo serijiniai šūviai, kaip iš automatų. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kiek laiko maždaug truko tie šaudymai? 
Stanislova Žalūdienė: Nu, kiek ten galėjo trukt? Dešimt minučių, penkiolika maksimum, 
daugiau tai netruko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs po to buvote nuėjusi į tą vietą? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, ne... Nebuvau, tik pasakojo, kad ten privežė kalkių, kad užpylė, 
sunaikino žymes, užkasė, užlygino, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydų turtu, kuris liko? 
Stanislova Žalūdienė: O žydų turtą tai išsigrobstė. 
Alicija Žukauskaitė: Kas išsigrobstė? 
Stanislova Žalūdienė: O kas išsigrobstė aš negaliu pasakyt dabar gerai, bet man atrodo, 
kad pirmiausia grobė tie, kurie ten dalyvavo. Kurie dalyvavo juos suvarant, gal tai ir 
vokiečiai, gal tai ir vietos policininkai, sunku pasakyt, kaip ten buvo kas. Bet žydų turtas 
buvo išgrobtas, nes buvo ir parduotuvės, tokios labai turtingos parduotuvės buvo, 
ypatingai manufaktūros, labai beveik visos užsieninės medžiagos buvo suvežtos. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jums pačiai matyti faktą, kad imtų kas nors... 
Stanislova Žalūdienė: Ne, aš nemačiau, ne, neteko, bet girdėdavau, kai tėvai kalbėjo, kad, 
sako, išgrobstė. Dar buvo net taip, kad mano bobutei siūlė ir mamai žydai suėmimo dieną 
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ar prieš tai, atsimenu, kaip kalbėjo, sako, jeigu mus veš į darbus, į Vokietiją, gal jūs 
paimtumėte mūsų pagalves, gal paimtumėte patalynę, gal pinigus ar auksą. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs girdėjot, kaip šitą siūlė? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, ne, mama papasakojo. Tai bobutė pasakė – gink Dieve, 
nelieskit absoliučiai nieko, neimkit, nelieskit, apsaugok Viešpatie, sako. Jokiu būdu, jokiu 
būdu nepriglauskit nė vieno daikto. Tai va šitą labai gerai prisimenu. Gal buvo žmonių, 
kurie susigundė, gal padėjo tuos daiktus, sunku pasakyt, kaip ten buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Na, gerai, o, sakysim, gal ta pati Budrevičiūtė, jūs minėjot, kad 
pasiskirstė tie, kurie šaudė, gal ant jų matėsi kokių nors naujų daiktų ar rūbų? 
Stanislova Žalūdienė: Man atrodo... 
Alicija Žukauskaitė: Nepradėjo Budrevičiūtė gražiau puoštis? 
Stanislova Žalūdienė: Ne. Aš manau, kad jeigu Budrevičiai ėmė, tai jie ėmė tik auksą, 
ėmė tik tai, kas yra vertinga. O ten patalynė kokia ar kas, turbūt tokiais dalykais 
nesidomėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt grįžtančius iš sušaudymo vietos šituos 
ginkluotus žmones? 
Stanislova Žalūdienė: Nu, kad... Ne, turbūt. Mes nelaukėm pareinant. Ne, žinokit, tikrai 
nematėm. Nematėm, užtai kad, matomai, kai sušaudė, dar viską tenai užkasinėjo, o gal 
buvo kas nors kitas, kas užkasė, gal civilių kokių žmonių buvo privaryta, šito negaliu 
pasakyt, nežinau, bet matyt tai tikrai nematėm grįžtančių. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o kokie buvo likimai vėliau Ablomo, Budrevičiaus, 
Vaišnoro? 
Stanislova Žalūdienė: Vaišnoras tai buvo senas žmogus, jisai... tuberkulioze, man atrodo, 
sirgo... Kažkiek jis pabuvo policininku, o paskui žmogus mirė ar kaip ten, nežinau. 
Ablomo irgi nežinau, kur iškeliavo. Ablomaitė buvo... kartu mokėmės. 
Alicija Žukauskaitė: Vienoj klasėj? 
Stanislova Žalūdienė: Ne, ji buvo kitoj klasėj, bet toj pačioj pirmoj klasėj. O Budrevičiai 
išsikėlė į Vilnių. Ji (Budrevičiūtė) jau čia nesimokė, metus gal laiko mokėsi, pagyveno. 
Bet paskyrė naują policijos viršininką, o jį paaukštino, ir jis turbūt Vilniuj buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia dar karo metais? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, taip, karo metais. 
Alicija Žukauskaitė: O paskui? 
Stanislova Žalūdienė: O paskui sakė, kad kai grįžo frontas, matomai, vis tiek kas nors 
žinojo, sakė, kad jį pakorė Vilniuj. O ar jį pakorė, ar jį sušaudė, negaliu pasakyt, nežinau, 
bet šeima čia daugiau niekada nepasirodė. Niekada. Tik tiek žinau, kad jos brolis kitoj 
klasėj mokėsi, „b“ klasėj, tai jis įstojo į kunigų seminariją. O apie Gražiną nieko daugiau 
nežinau. Kaip išvažiavo iš čia, taip ir... Nu, gal Anelė kartais žino daugiau apie 
Budrevičiūtę, bet taip tai, kai jie išvažiavo iš čia, tai niekada neteko susitikti ir matytis. 
Alicija Žukauskaitė: Papildomai norėjau paklausti, ar tie, kurie išlipo iš mašinos su 
šautuvais, kurie jauni buvo, kaip sakėt, ar jie turėjo kokius nors ypatingus ženklus? 
Stanislova Žalūdienė: Taip, jie turėjo. Jie turėjo ant baltinukų užsirišę raiščius, ir ten buvo 
ta vokiečių svastika, vienu žodžiu, laužtas tas kryžius. Jie turėjo. Bet jie buvo visi civiliai, 
ant kaklų pasikabinę automatus nedidelius. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia kalba jie kalbėjo? 
Stanislova Žalūdienė: Lietuviškai. Lietuviškai. Jie buvo visi lietuviai. Jie buvo 
lietuvaičiai. Iš kur jie atvažiavo? Sako, iš Alytaus. Taip žmonės sakė, - gal iš Alytaus, gal 
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iš Kauno, o kas žino, iš kur jie atvažiavo. Žino tik tie, kurie buvo su jais kartu, tai tie gali 
pasakyti. O šiaip tai jauni vyrai buvo. Jauni vyrai. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jų maždaug galėjo būti? 
Stanislova Žalūdienė: Gal kokį dešimt... maždaug, man atrodo. Toks nedidelis 
autobusiukas atvažiavo. Dešimt, gal dvylika, nedaugiau, tikrai nedaugiau. Lietuviai, 
lietuviai... Bet jie buvo civiliai. 
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