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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Juozas Ančiukaitis: Aš Juozas Ančiukaitis, gyvenu Kęstučio 1-as (namas). 
Alicija Žukauskaitė: Kokiam mieste? 
Juozas Ančiukaitis: Liudvinavo miestelis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esate gimęs? 
Juozas Ančiukaitis: 1920 metais vasario 20 dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Juozas Ančiukaitis: Liudvinavo miestely, čia pat. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs gal visą gyvenimą Liudvinave pragyvenot? 
Juozas Ančiukaitis: Taip, visą gyvenimą. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kai karas prasidėjo? 
Juozas Ančiukaitis: Ir kai karas prasidėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O ar prisimenate, kaip karas prasidėjo? 
Juozas Ančiukaitis: Tai kaip gi neprisiminsi? Lėktuvai užpuolė, kariuomenė pasiliejo 
(pasipylė), vokiečių kariuomenė. Sekmadienio rytą šeštą valandą puolė lėktuvai, aviacija, 
iš viršaus čia bombardavimas buvo, numetė bombų, rusų lėktuvai pasitraukė, su 
bombonešiais susikovė, naikintuvai, ir čia buvo oro mūšis. Mačiau šitą viską. Ten nukirto 
du lėktuvus vokiečiai, paskiau vokiečių vieną nukirto. Iš Marijampolės miesto nukirto 
zenitine patranka, rusų buvo pastatyta kareivinėse, ant aikštės. Iš jos šovė. Tris šūvius 
iššovė. Vienas pataikė, tai pairo lėktuvas, kavalkais (gabalais) nukrito. Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O tai ką, iš Liudvinavo matėsi mūšis virš Marijampolės? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, taip, matyt. Vokiečiai bombardavo, išmušė visą miestą, išgriovė 
viską. Paskui po karo (pradžios), jau kai praėjo frontas, tai man teko būt. Ta zenitinė, dar 
aš parsinešiau gilzes dvi, tokios trumpos, storos. Tokia zenitinė patranka stovėjo tenai ant 
žemės pastatyta. Paskui lėktuvai aplėkė ratu, kai nukirto vieną, ir vėl bombardavo. Tik 
rūko dūmai. Išvien tik dūmai, matyti (matėsi), čia septyni kilometrai paėmus tiesiai. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o kai frontas prasirito per Marijampolę, per Liudvinavą, kaip čia 
gyvenimas pasikeitė? 
Juozas Ančiukaitis: Čia rusai mažai pasipriešino. Mažai pasipriešino, jie kiek iššaudė 
kitus, ten visus išmušė, Kalvarijoj buvo įtvirtinimai, juos užpuolė miegančius (rusus). 
Karas prasidėjo. Kai užėmė Marijampolę, tuoj pasidarė Reicho valdžia ir pradėjo pagal 
save tvarkytis. O čia visi išbėgo, viskas išdaužyta (Marijampolėj). Liudvinave tai mažai 
ką padarė, bet ten tai miestą visą išmušė. Ten buvo labai daug žydų parduotuvių, žydų 
namai buvo ten toj centrinėj Vytauto gatvėj. Visus namus išmušė, išbombardavo, tiktai 
rugiena (nupjautas rugių laukas) liko. Nieko. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ir kai atėjo Reicho valdžia, kas su ja atėjo naujo? Kuo ypatinga 
buvo ta Reicho valdžia? 
Juozas Ančiukaitis: Greitai (iš pradžių) ten tvarkos nebuvo, savaitę, gal daugiau, o paskui 
čia padarė, valdžią išrinko iš ūkininkų, kaip sako, iš buožių. Išrinko tuojau valdžią, 
pastatė policiją, viskas. Čia, Liudvinave, trys policininkai buvo. Pastatė policiją ir čia 
pradėjo leisti savo įstatymus, paskui žemės ūkį tvarkyt. Buvo žemės ūkio toksai, vadinosi 
komisaras, ne komisaras, Reicho tenai. Jisai buvo Birbamas, pavardė jo buvo Birbamas, 
to vokiečio. Jis buvo kariškis, kariškai apsirengęs, paskui jau tvarkė ten žemės ūkį, ėjo 
užrašinėt viską tenai. Kiaulę papjaut žmogus neturėjo teisės, reikėjo leidimo gaut, paskui 
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sužiūrėjo, kas kiek turi, surašė viską, kas kiek turi, kiek gali užauginti. Tai paskui žemės 
ūkį jau tvarkė ta įstaiga. 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo valdžia ir ką jinai darė? 
Juozas Ančiukaitis: Liudvinave buvo tokia valdžia – viršaitis. Kaip dabar apylinkės 
pirmininkas. Buvo valsčius, seniūnų buvo daug, keli net kaimai priklausė, o čia buvo tas 
pats, kas anksčiau buvo Radzevičius. Jis buvo ūkininkas, jis buvo viršaitis. Tada buvo 
renkamas. Ir paskui jis vėl paėmė valdžią apylinkėj, ten jau valsčius, kaip sakoma, ir ten 
jis jau leido savo įstatymus. Gavo nurodymus iš centro, iš Marijampolės, ką daryt, ką 
tvarkyt. Seniūnus pastatė. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ką jie tvarkė iš tikrųjų? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai ką tvarkė? Įstatymas, ką reikėjo pristatyt. Maisto reikėjo 
pristatyt, kiek užaugint, kiek duot. Uždėjo tokius įsakymus, kiek reikia ko duot nuo 
žemės ūkio į centrą. Kiek grūdų, kiek mėsos, kiek ten visko, tai tokie buvo (įsakymai). Jis 
susišaukė seniūnus, seniūnams įsako, o seniūnas kiekvienam pranešinėja, kiekvienam 
ūkininkui, ką daryt. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Liudvinave gyveno žydų prieš karą? 
Juozas Ančiukaitis: Daug. Daug buvo žydų. Čia turėjo parduotuves. Tai tik dvi buvo 
lietuvių, o visos kitos buvo žydų. Buvo restoranas, parduotuvės. Prekyba daugiausia buvo 
žydų rankose. Tai kaip dainą išvertė: „Mūsų žemė žaliuoja ir žydi, žydi pievos laukai ir 
daržai“. Tai buvo išvertę: „Mūsų žemė žaliuoja dėl žydų, žydų pievos, laukai ir daržai“. 
Viskas daugiausia buvo žydų. 
Alicija Žukauskaitė: Ir pievos? 
Juozas Ančiukaitis: Būdavo ir pievų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, taip išeitų, kad kai kurie žydai vertėsi žemės ūkiu? 
Juozas Ančiukaitis: Žemės ūkiu daugumoj. Kiti vertėsi prekyba. Čia restoraną laikė toks 
Zimanskis, labai storas žydas buvo, vaikai žemės ūkį tvarkė, laikė daug karvių, apie 20 
turbūt, buvo šeši arkliai, trys kumečiai. Žemės ūkis. O jo žmona ir kitas sūnus laikė tokią 
traktierinę, kaip seniau sakydavo, restoraną, išgert, pavalgyt. Tai čia ant kampo, ir dabar 
tas namas stovi. Paskiau kitas toks namas buvo, ten parduotuvė buvo, žydas buvo 
Leibzonas, jo parduotuvė buvo, Beilė buvo tokia, parduotuvė buvo, paskiau buvo toks 
Mulirovičius, pavardė, jis pjaudavo žydams gyvulius. Patys neturėjo teisės pjauti, 
veždavo pas jį,(?..), peilį tokį didelį turėjo, juodai nešiojo (juodai apsirengęs), skrybėlę. 
Peilis toks didelis, aš mačiau. Buvo mėsininkas, mėsinę laikė. Tai žydams, kai papjauna 
galviją, kiaulę tai ne, nevalgydavo jie, tik avį valgydavo, veršį ir karvę. Tai tik priekį 
valgydavo. O visus kitus žmones jie vadindavo gojais. Tai jiems parduodavo užpakalį. 
Geriausia mėsa užpakalyje, o jie tik priekį. Vištą irgi. Vištą tai visą valgė, o šitų gyvulių 
tai valgė tik priekį, o užpakalį, šlaunis parduodavo gojams, kaip sakoma. Va kaip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jiems buvo uždėti kokie nors nauji įsakymai, kai nauja valdžia 
susikūrė? 
Juozas Ančiukaitis: Taip, taip, iš karto, tuojau, labai greit. Šaligatviu negali žydas eit. 
Jeigu susitinka kokį vokietį, tai tas kerta (muša), turi eit šalikele. Kai kelias, tai 
kelkraščiu. Paskui padarė, žvaigždes turėjo pasisiūti šešių kampų, geltonas, tokias 
dideles. Vieną (reikėjo) ant kupros prisisegt, o kitą ant atlapo čia. Tai ta, kur ant kupros 
tabaluoja, iš tolo matyt, paženklinta, kad jis yra žydas. Tai va tokios jau buvo (taisyklės). 
Ir paskui žydų parduotuves turėjo užsidaryti jie. Pas žydą eiti negalima buvo. Va taip, 
šitaip. 
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Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad negalima eiti pas žydą? 
Juozas Ančiukaitis: Buvo išleistas įsakymas nebendrauti su žydais. 
Alicija Žukauskaitė: O tas įsakymas kaip buvo išleistas, iš balkono kas nors pasakė? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, padaro, išleidžia - „Krivulė“ vadinosi. Paima popierių, paima 
gabalą popieriaus, parašo viską, ką nori pasakyt, ir viršaitis išduoda seniūnams. O 
seniūnas padaugina, seniūnijoje jį išleidžia. Seniūnas išleidžia. Vienas perskaitė, neša pas 
kitą. Vadinosi „Krivulė“. Smetonos laikais taip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia kaip laikraštis toksai? 
Juozas Ančiukaitis: Popierius. Vienas perskaitė, neša kitam. Kaimynas kaimynui, o 
paskui galutinis atneša seniūnui ant pabaigos. Jau, reiškia, praėjo, visi žino. Caro laikais 
buvo kitaip. Išleisdavo, būgnininkas buvo. Eina per gatves ir duoda į tą būgną. Išeina 
žmonės paklaust, kas yra. Tai praneša, kas yra. O smetoniškais laikais buvo „Krivulės“. 
Parašo seniūnas, ką nori pranešt. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. O tai jūs pats gavot tokią „Krivulę“? 
Juozas Ančiukaitis: Taip, kiek kartų, visą laiką. 
Alicija Žukauskaitė: Tai, pavyzdžiui, tokia „Krivulė“, kad negalima eiti pas žydus? 
Juozas Ančiukaitis: Negalima bendrauti su žydais, neturėt reikalų, taip parašyta. 
Alicija Žukauskaitė: O toj „Krivulėj“ parašyta, kodėl negalima eiti? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, nebuvo parašyta. Aš pats skaičiau ir pats nešiau kaimynui. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai, o kur buvo paskelbti nuostatai, kad žydai negali vaikščioti 
šaligatviais, kad turi dėvėti geltonas žvaigždes? Kur tai buvo paskelbta? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai buvo seniūno įsakymas, seniūnas įsakė kiekvienam žydui, ne 
kiekvienam, neatsimenu dabar gerai, bet buvo jiems įsakyta, kad žydai turi nešioti 
ženklus, negalima vaikščiot šaligatviais, turi vaikščioti kelkraščiu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo kokios nors informacijos per radiją? 
Juozas Ančiukaitis: Buvo, buvo, ir per radiją skelbė, bet tų radijų mažai buvo tada, mažai 
kas turėjo. Liudvinave tik du aparatus turėjo, tada radijų nebuvo. Daugiausia tai taip 
pranešdavo, „Krivulėm“. 
Alicija Žukauskaitė: Na, pavyzdžiui, tie du aparatai buvo, aš suprantu, bet ar jūs iš kokio 
nors aparato asmeniškai esate girdėjęs kokį nors nurodymą? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, negirdėjau, mažai jų buvo. Mano tėvas turėjo radijo aparatą, tai 
kai lenkus užpuolė (vokiečiai), tai būdavo, lauke krūva žmonių stovėjo klausytis aparato, 
ba niekas neturėjo. Turėjo su ausinėm, ant ausų (uždedamus), o tie garsiakalbiai buvo 
dideli gramozdai. Tokie, žinot, ne taip, kaip dabar aparatai visur, radijos, o pirmai nebuvo 
jų. Smetoniškais laikais radija daug kaštavo pinigų, ne kiekvienas turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs pažinojote tuos žydus, kurie buvo Liudvinave? 
Juozas Ančiukaitis: Tai kaip gi nepažinosi? Bendravom, dirbom. Mano tėvas šaltkalvis 
buvo, aš dirbau prie tėvo. Dirbom. Būdavo, žemės ūkio mašinas taisydavom. Bendravom 
visą laiką. Kai juos vežė pro mūsų langus, čia, kaip sako, kelias ėjo. Vežė, paskiau ėjo 
pėsti jauni, tai atsisveikinom, sudie, sudie, Ančiukaiti, sudie, nežinia kada pasimatysim. 
Juos išvežė tenais, jie nežinojo, kad juos šaudys. 
Alicija Žukauskaitė: Reiškia, jūs matėt pro langą, kaip juos varė, vežė. 
Juozas Ančiukaitis: Taip. Jie dar... Aš išėjau iš dirbtuvės į lauką, tėvas išėjo, sudie, 
Ančiukaiti. Nu gi ten pažystami visi, ateidavo, bendravom, dirbom. 
Alicija Žukauskaitė: O ten tarp tų žmonių buvo tik vyrai ar ir moterys? 
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Juozas Ančiukaitis: Moterys ir vaikai, ir seni buvo susėdę vežime. Toks Perčikas buvo, 
senas labai jau, tai vežime sėdėjo, o jauni vyrai pėsti ėjo paskui. Rodos, galėjo visus vežt, 
bet tie pėsti ėjo. Ir tie baltaraiščiai, kurie buvo, tie policininkai, su šautuvais paskui juos 
ėjo, varė. 
Alicija Žukauskaitė: Baltaraiščiai su šautuvais. Ar jie turėjo kokias nors uniformas? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai uniformas ne visi turėjo. Žinot, buvo policininkai trys, tai jie 
turėjo uniformas, o paskui kiti irgi policininkais skaitėsi, bet jie, kadangi neturėjo 
uniformų, niekas nepadarė (nepasiuvo) jas, tai jie nešiojo tik baltą raištį. Tai juos vadino 
baltaraiščiais. Taip vadino. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tie, kurie lydėjo jūsų miestelio žydus, ar jie buvo vietiniai? 
Juozas Ančiukaitis: Vietiniai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote tuos, kurie varė? Tuos baltaraiščius? 
Juozas Ančiukaitis: Tik vieną pažinojau. Ten daug nevarė, trys ar keturi, kiek jų ten varė. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia to vieno pavardė? 
Juozas Ančiukaitis: Sinkevičius pavardė buvo, toksai. O kiti vietiniai policininkai varė. 
Alicija Žukauskaitė: O tie vietiniai policininkai, kokios jų pavardės, gal prisimenate? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tik dviejų prisimenu. Tas... Sinkevičius... pavardė buvo. O kitas... 
pavardė buvo... Apanavičius. Aną sykį sakiau – Apanavičius. Tas buvo policijoj. 
Tarnavo. Tarnautojas. Apanavičius varė, paskiau kitas buvo policininkas... Sinkevičius 
policininkas buvo. O trečio aš dabar pavardės nežinau. Nežinau, juos keisdavo, matot, tai 
iš Marijampolės, tai iš čia. Kiekvieni turėjo iššaudyt savo žydus miestely. Kai buvo tas 
Apanavičius, Sinkevičius, reiškia, savi tie policininkai turėjo šaudyt. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jie turėjo šaudyt? 
Juozas Ančiukaitis: Kaip į kanalus (griovius) suvarė. 
Alicija Žukauskaitė: O kur tie kanalai buvo? 
Juozas Ančiukaitis: Marijampolėj, kareivinių lankoj, prie Šešupės. Jie ten jų suvarė daug. 
O paskui jie duobes kasė, kanalus, aštuonis kanalus iškasė tie patys žydai. Kada jau juos 
šaudė, surinko, nutarė šaudyt, tai tenai, tai tada jau žmonėms įsakė, ką surinkt. Suvarė 
paskiau vokiečiai (žmones), užkasinėjo, jau žydai nekasė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai reiškia, kad Apanavičius, Sinkevičius ir dar kažkas turėjo 
sušaudyti Liudvinavo žydus? 
Juozas Ančiukaitis: Taip. Kiekvienas miestelis ar kaimas turėjo iššaudyt savo, taip sakė. 
Alicija Žukauskaitė: O kas jums šitą pasakojo? 
Juozas Ančiukaitis: Apanavičius. Tas pats. Kai kitą dieną susitikom, sako, va. Dovydas 
buvo toks žydas stambus. Reikėjo sugult jiems, pakelt galvas, - įsakymas buvo. Ir 
paskiau, kada... kiekvienas nori, kad nušautų, kad nesužeistų, kad gyvą neužkastų. Tai, 
sako, šoviau, dėjau vieną šūvį, kitą šūvį, vis tiek, sako, jis dar atsistojo, pradėjo stotis, 
paskui jau nugriuvo, sako, drūtas (stiprus) žydas, nepataikiau gerai iš karto. Reiškia, 
nenukirto. Tai dar su tokiu pasididžiavimu pasakojo Apanavičius. Nu gi, būdavo, 
susitinkam miestelyje, ateidavo pas mus, policininkas, dviratį pataisyt ar ką ten. 
Alicija Žukauskaitė: O koks vardas buvo to Apanavičiaus? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, kad vardo, žinokit, aš dabar neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O ką dar jis pasakojo? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai va, paskiau, kaip varė, šaudė, nu, ir viskas. O paskui, kai kiti 
pasakojo apie jį, kurie ten užkasinėjo, tai sakė, kad jis rinko – kai varė juos (žydus), jie 
metė ant žemės žiedus ir grandinėles traukė moterys, aš mačiau, jie buvo vienmarškiniai, 
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išrengti. Tai jis rinko. Numetė, jis pasiėmė. Sakė, kad jis kažkokią drabužio kišenę turėjo. 
Buvo diržu apsijuosęs ir čia užsikišęs. Ką rado, pasiėmė, įsidėjo. Tai kiti pasakojo jau, 
kurie matė. Tai sakė, atėjo vokiečių kareiviai. Vokiečių kareiviai nešaudė, tik šitie 
policininkai šaudė, marijampoliečiai, ten kiti. Tai paskiau (vokietis pamatė) – guzas čia. 
Sako priėjo tas vokiečių kareivis, įkišo ranką jam už mundiero (uniformos švarko), 
ištraukė. Ištraukė, žiūri, ten žiedų, ten visko, jis pamatė. Tai vėl susuko, vėl įkišo, sako, 
kai tave šaudys, tai čia atsimuš kulka, ir tu gyvas liksi. Tas kareivis vėl užkišo jam. O jie 
(žmonės) girdėjo, suprato to kareivio kalbą, paskui juokėsi iš jo, pasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kaip aš suprantu, visi tie dalykai vyko Marijampolėj. 
Juozas Ančiukaitis: Marijampolėj, Marijampolėj. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jums pačiam teko matyti Marijampolėj? 
Juozas Ančiukaitis: Marijampolėj daugiau žmonių buvo. Ėjom gatve. Buvau nuvažiavęs 
aš tada kitais reikalais į miestą. Tai paskui sako, šaudys žydus, šaudys žydus. Vyrus varė. 
Kai tuos vyrus varė, tai jie nežinojo, kur juos varo. Surinko. Dar pas mane laikrašty yra 
parašyta. Tai suvarė paskiau juos, tai visi ėjom pažiūrėt. Plentu ėjom, reikėjo eiti plentu. 
Plentu praėjom, tai pro tvorą matėm, kaip juos varė. Ten užtverta, žinot, ten tvoros, tai 
per tvorą matėm iš tolo, kaip varė pulkus. Pulką vieną varo, tai paskui iš paskos kitus 
atvaro. O juos varė tie visi, kurie šaudė. Varė pulkeliais, išrengtus, moteris, vyrus, 
bendrai ten juos varė. Vaikus. 
Alicija Žukauskaitė: Varė į duobes, kur šaudys. O ten, kur šaudys, tai buvo už kareivinių, 
ten nematyt. Tokia lanka, ten Šešupės žiedas toksai, ten tie kanalai buvo iškasti. Ten jau 
nematyt buvo, kaip šaudė, ten tik šūviai girdėt buvo. Paleis (šūvius), tarškimas, automatai 
ir šautuvų, daugiausia tai automatai. Ir šautuvai buvo. Baisu, taip kaip frontas atrodė. 
Žinot, aštuonis kanalus suguldė, ir visi šaudė antsyk (vienu metu). Paskui pertrauka. 
Katras dar gyvas, tai pabaigia – kakšt, kakšt, šūviai. O paskiau jau biškį žemės užberia 
ant tų, nežinau, kiek ten žemės, aš nematęs, tik tie pasakojo. Sako, eilę žemės, dar nevisai 
užkasa, ir kitą eilę ant tų varo. Ten kelias eiles jų priguldė, paskiau. Paskiau pradėjo gest. 
Po kiek laiko ten pasidarė baisiausia smarvė, pradėjo garuoti iš žemės, tai atvažiavo 
kažkokios mašinos, sakė, paskiau kažkokius laidus įkišo, kažkokią elektrą paleido, 
degino ten, kaitino kažką. Smarvė pasidarė. Žinot, kelios eilės, vis tiktai 8 000 su viršum, 
8 400 ar kiek ten, sakė, buvo jų iš viso rajono. Žinokite, nemažai jų buvo. Aštuoni 
tūkstančiai iš rajono. Kiekvienam rajone šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiam maždaug jūs buvote atstume nuo tų žmonių, kuriuos varė, 
kai jūs matėt, kaip varo, kai metė grandinėles (nuo kaklo), kaip jūs sakėt? 
Juozas Ančiukaitis: Pro tvorą, kai varė, tai ten kiek galėjo būt? Šeši metrai gatvė... Galėjo 
būti dvylika metrų ar penkiolika, ar dvidešimt, ne daugiau. Vienus varė arčiau, kitus 
toliau. Paskui jau nematyt ten buvo.  
Alicija Žukauskaitė: Ar kai plėšė, metė nuo savęs tuos daiktus, auksinius papuošalus, ar 
jūs matėt šitą? 
Juozas Ančiukaitis: Mačiau. Nu, taigi, paėmė moteris, eina, matyt gi, kad paėmė, traukė 
kažką ir metė ant žemės. Žiedus metė nu gi. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip rinko kažkas, matėt? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, nemačiau, žinot, ten žmonių galybė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vyrai buvo susimaišę su moterimis, ar atskirai buvo vyrai ir 
atskirai moterys? 

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.



Juozas Ančiukaitis: Nu, žinot, aš ten nesupratau gerai, ten tik baltuoja apatiniai. Vyrai su 
baltom kelnėm, tik su apatiniais buvo, o moterys tik su marškiniais irgi. 
Alicija Žukauskaitė: O vaikų matėt tenai? 
Juozas Ančiukaitis: Mačiau. Moterys vedėsi vaikus, kiti, žinot, mažiukai vaikai buvo, 
vedėsi. Iš Liudvinavo buvo Akiliaus duktė, Rūtelė tokia, nu, kiek buvo, šešių metų 
maždaug, aštuonių... Aštuonių nebuvo dar, į mokyklą nėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O toj Marijampolėj, kai jūs matėt tą visą šurmulį, ar kokių nors 
liudvinaviškių veidų pastebėjot? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, nepastebėjau. Žinot, ten šitiek susimaišę viskas, ką ten, ten nieko 
nematysi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėjot kažkokias komandas, kažkokius įsakymus iš apsaugos? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, tiktai riksmas baisiausias. Jie labai rėkė, nieko negirdėsi ten, už 
tai, kad jie labai rėkė. Tiesiog girdėjau, kai jau šūviai, jau suprato, vienus šaudo, o kitus 
dar tik atvaro iš tenais. Vis tik aštuoni tūkstančiai žmonių, tai įsivaizduokit... 
Alicija Žukauskaitė: O dabar paaiškinkit man, kadangi aš nemačiau tos situacijos, 
sakysim, nuo tos vietos, kur jūs buvot, 12 metrų iki tos, kur draskė tas grandinėles, iki 
duobių panašiai koks galėjo būti atstumas? 
Juozas Ančiukaitis: Aš to negaliu pasakyt, aš ten nemačiau, žinau, kad lankas Šešupės... 
Alicija Žukauskaitė: Na, kiek? Pusė kilometro, daugiau? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, tai pusės nebuvo, pusės nebuvo, ne. Ten Šešupė ėjo (tekėjo), 
didelis kalnas, šaudykla buvo kareivių, ir lankas, ir tam lanke tie kanalai ten buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug laiko truko tas šaudymas? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, žinot, aš nežinau, aš nebuvau ten, aš tik praėjau ir namo ėjau. Su 
dviračiu, dar dviratį vedžiausi. 
Alicija Žukauskaitė: O iš Liudvinavo nesigirdėjo? 
Juozas Ančiukaitis: Iš Liudvinavo? Aš tada Liudvinave nebuvau, negaliu sakyt. Aš tik 
praėjau tuo momentu. Kaip sako, tik praėjau. Kiekvienas skubinasi savo reikalais. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai, o kur jie ten Marijampolėje buvo uždaryti, kur jie buvo 
laikomi? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, arklidėse. Arklidėse. Ten buvo arklių daug, Marijampolės 
kareiviai turėjo. Ulanai buvo, ulanai (ulonai). Ulanų buvo būrys. Ten didelės tos arklidės, 
jeigu 8 000 žmonių sutalpino. Mūrinės tos arklidės. Ten juos sugrūdo, kaip sakoma. 
Arklių nebuvo, tuščios buvo, tai jie buvo suvaryti į arklides tas.  
Alicija Žukauskaitė: Ir kiek jie laiko prabuvo tose arklidėse? 
Juozas Ančiukaitis: Šito pasakyt negaliu. Kada juos pradėjo vežt, tai aš nežinau, žinot. 
Kada juos? Juos ten vežė ne vieną dieną, ten kelias dienas, kol iškasė tuos kanalus. 
Kasdien ten po biškį vis vežė iš visur. Iš viso rajono surinko. Tai kiek jie ten buvo, aš 
nežinau, aš ten nebuvau.  
Alicija Žukauskaitė: Jie žinojo, kas jų laukia, kaip jūs galvojat? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai kai jie kasė duobes, žinojo maždaug, nujautė, nes ten varinėjo 
kast duobes, tai jau jie suprato, dėl ko šitiek iškast reikia, tokius kanalus didelius. Vis tik 
rajone visam, žinokite, visoj apskrity, - pirmiau buvo apskritis buvo, tai pasakysiu, kad 
aštuoni tūkstančiai, tai daug jų buvo. Daug žydų buvo. Nu, pavyzdžiui, Jonavos mieste 
5000 buvo tik vienam mieste. Jonavoj aš gyvenau per karą, dirbau ten, buvau 
mobilizuotas. Tai penki tūkstančiai. Išgriauta visa Jonava buvo. 
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Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Marijampolėj jūs matėt vokiečių? Prie to varymo ar 
kokioj apsaugoj? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, ten mačiau porą, kelis, mažai. Daugiausia šitie, kurie šaudė, 
viską veikė. O tie, kurie kasė duobes, tai pasakojo: komendantas, sako, atvažiavo koksai 
tenai, atvežė šovinių dėžes kareiviai ir paskui jau... Sakė, tai tas komendantas, tie kurie 
kasė, pasakojo, kad iš Liudvinavo buvo tokios dvi mergiščios (merginos). Šitą... 
Vinsbergo ir Eiseko Skrinsko, pavardė Skrinskas... (dukterys). Kaimynės tokios, jaunos 
mergaitės, geltoni plaukai, visai nepanašios į žydus. Tai sakė, tam komendantui čebatus 
bučiavo, kad paliktų gyvas, tai jis išsitraukė savo pistoletą, parabelį ir nušovė vieną, dar 
koja paspyrė, kad į duobę nusiristų. Sako, tas komendantas nušovė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia pasakojo, kurie kasė? 
Juozas Ančiukaitis: Kurie kasė, kurie matė. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs sakėt, kad kasė patys žydai? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, žydai kasė tik kanalus, neužkasė žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs kalbat apie tuos, kurie užkasinėjo? 
Juozas Ančiukaitis: Užkasinėjo. Pagavo gatvėj žmones, varė. Laikrašty parašyta: sušaukė 
darbininkus. Tie, kurie užkasinėjo. O žydai neužkasinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui pasidarė su žydų turtu? 
Juozas Ančiukaitis: Žinot, tada to turto nebuvo tokio, kaip dabar. Baldai buvo tokie 
paprasti. Nu, tai suvežė į žydų sinagogą. Sinagoga buvo šalia, netoli čia pastatyta.  
Alicija Žukauskaitė: Liudvinave? 
Juozas Ančiukaitis: Liudvinave dvi buvo sinagogos caro laikais. Vieną sugriovė 1914 
metais, o kita buvo, kino sale pavertė. Tai į tą suvežė kas tinkamesnio. Suvežė, paskui 
ūkininkai suvažiavę išsidalino, kas kam tiko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip suvežė? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, taigi matėm. Visi matė, kaip vežė ūkininkai. Išvežė, kam reikėjo. 
Pastatė tokius žmones. Kiekvienam ūky (žydų ūky) komisaras buvo, kad prižiūrėtų, nes 
gyvuliai buvo. Pastatė tokius žmones, kad viską prižiūrėtų, surašė visą turtą, kad niekas 
neprapultų. Paskui apgyvendino čia tuos vietinius vokiečius. Kaip žydų buvo, taip ir 
vokiečių buvo šitų. Tai davė visiems po ūkį, kad tvarkytų. 
Alicija Žukauskaitė: Noriu patikslinti, jūs tuos skudurus ar rūbus pardavinėjant matėt ar 
Liudvinave, ar Marijampolėj? 
Juozas Ančiukaitis: Nepardavinėjo juos. 
Alicija Žukauskaitė: Galėjo paprastai pasiimti? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, taip, ten juos pasiėmė, niekas ten nepardavinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs šitą dalyką matėt kur, Liudvinave ar Marijampolėj? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai Liudvinave. Marijampolėj tai aš mačiau tuos (rūbus), kada 
nurengė žydus. Marijampolėj, miesto halėj (turguj), kur dabar prekybos halė, tai buvo 
pilna prigrūsta ant tų stalų. Žinot, aštuoni tūkstančiai žmonių, drabužiai, kad ir vasara, bet 
jie buvo vis tiek drabužiai. Tai ten buvo, dar kiti kruvini buvo. Tai kiti vogė per langus, 
išmušė stiklus ir traukė. 
Alicija Žukauskaitė: Matėt, kaip traukė? 
Juozas Ančiukaitis: Nemačiau, aš ten negyvenau. Tai tik tuos... buvau Marijampolėj, tai 
per langus žiūrėjom, halė uždaryta buvo, užrakinta, tai ten sukrauta tų rūbų. Tie rūbai, 
visus suvežė. Paskui juos ten – atvažiavo mašinos ir išvežė. Kur juos išvežė, kas juos 
žino. 
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Alicija Žukauskaitė: O jūs sakot – kruvini. O kodėl jie buvo kruvini? 
Juozas Ančiukaitis: O už tai, kad jie užsibarikadavo tose arklidėse. Vienoj arklidėj 
užsibarikadavo, neleido, žydai kaip tai duris užramstė, tai įsakymas komendanto buvo – 
šaudyt. Tai per duris kaip davė iš kulkosvaidžio, tai ten jų daug nukirto, daug sužeidė, tai 
kruvinų rūbų pasidarė. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip šaudė iš to kulkosvaidžio? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, nemačiau, čia aš Liudvinave gyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: Taip, jūs sakėt, kad jūs ėjot pro tas arklides? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, ne, tuo momentu tai nėjom. Dar ten anksčiau. Kaip ten buvo, aš 
nežinau, aš nemačiau tenai, nebuvau aš tenai, kaip šaudė. Nemačiau šito. Taip jau žmonės 
visi pasakojo paskui, sako, tie kruvini rūbai, nes ten sužeidė daug, ir kraujo buvo. O įpykę 
vokiečiai – ką, kulkosvaidį pastatė, kaip dėjo, durys medinės. Ten jų prikimšta buvo. 
Daug, turėjo tilpt šitiek žmonių, tai labai daug. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau paklausti, pačioj pradžioj, pirmomis karo dienomis, kai 
jūs sakėt, kad žydams negalima buvo ir to daryt, ir to daryt, ar jums yra tekę matyti tokių 
atvejų, kada koks nors vokietis arba baltaraištis nubaustų žydą už tai, kad jis kažką darė 
ne taip? 
Juozas Ančiukaitis: Liudvinave tų vokiečių kareivių nebuvo, tai čia nieko ir nebuvo. 
Liudvinave. Čia kareivių vokiečių nebuvo, žinot, Marijampolėj tiktai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O Marijampolėj yra tekę matyti kažkokį smurtą, kad ne ten eina, ne 
tą daro? 
Juozas Ančiukaitis: Tai vieną sykį, dar tų žvaigždžių nebuvo, aš buvau mieste, 
Marijampolėj, ėjau šaligatviu, ir ėjo kažkoks žmogus, ir jį kirto kitas kažkoks. Taip 
tiesiog davė, kad tas net parpuolė. Žmogus. Žiūriu, kas čia? Kiti sako: o, tai tau eit 
šaligatviu. Tai ten buvo žydas. Jie dar buvo neženklinti, tai pamatė jį, o kas ten, koks ten 
žmogus, aš nežinau, kuris kirto, ar ten vokietis buvo, bet neuniformuotas buvo. Paskui 
sako kiti, - o, tai tau eit. Tai reiškia, kad ten buvo žydas. Ėjo jisai, o jis (tas kitas), pažino 
kad žydas, kai pamatė, kad šaligatviu eina, ir kirto jį.  
Alicija Žukauskaitė: O kirto su kumščiu ar su ginklu? 
Juozas Ančiukaitis: Su kumščiu. Jis beginklis žmogus, kitas koksai. Bet koks jis buvo tas 
kitas... Tai paskui praeiviai sako: va, tai tau eit šaligatviu. Sako, jau paskelbta, kad 
negalima žydams... (eiti šaligatviu). Reiškia, ten žydas buvo. Ir kirto tas, matyt, koks 
pažystamas, kad jį kirto. 
Alicija Žukauskaitė: O ar teko matyti, kad vokiečiai kirstų ką nors, kaip jūs sakot? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, nemačiau, nemačiau, taip, kad kareivis koksai būtų. O gal ten 
vokietis buvo vietinis. Buvo vietiniai vokiečiai, jų neatskirsi, civiliai apsirengę, negali 
žinot. O taip, kad kareiviai, tai nemačiau. Kareiviai, žinot, tarnyboj, kiekvienas eina savo 
pareigas. 
Alicija Žukauskaitė: Na, mane domina, gal matėte dar kokių nors nusikaltimų, nacių 
nusikaltimų prieš kitus žmones? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, čia tai žinot nemačiau. Kai mieste, tai daugiau, o čia, kaip sako, 
kaimas, tai čia nebuvo tokių... 
Alicija Žukauskaitė: Rusų belaisviai, kaip su rusų belaisviais elgėsi? 
Juozas Ančiukaitis: Su rusų belaisviais tai jie blogai elgėsi. Man teko matyti prie 
Leningrado, kai buvau. Prie Leningrado paėmė į transportą. 
Alicija Žukauskaitė: Ką paėmė daryt? 
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Juozas Ančiukaitis: Paėmė į transportą. Surinko arklius iš ūkininkų, paėmė, kiek reikėjo, 
mokėjo ar nemokėjo už tuos arklius, paskui vežimus, ir reikėjo varyti į frontą juos. Viską 
reikėjo vežt. Tai paėmė vyrų daug. Mes iš Vilkaviškio paėmėm tuos arklius, suvaryta 
buvo, paskui į traukinį krovėm Marijampolėj, ir reikėjo vežt juos. Tris paras vežė link 
Leningrado. Tuos arklius stotyse reikia pagirdyt, paskui pašert. Aštuoni arkliai vagone ir 
keturi žmonės. Keturi arkliai gale, paskui ten pašaras, ir reikia juos pašert, tuos arklius, 
kai sustoja stotyse, reikia pagirdyt, tokie brezentiniai maišai, reikėjo atnešt vandens, 
pagirdyt juos. Bet vokiečiai už tai mokėjo. Mobilizavo, bet rubliais mokėjo. Paskui, kai 
nuvažiavom, tai reikėjo... /techninė pauzė/. 
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