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Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, rubliais mokėjo. Tai kokis rubliais mokėjo? Popieriniais, o 
gal caro auksiniais? 
Juozas Ančiukaitis: Popieriniais. 
Alicija Žukauskaitė: O jie turėjo kokią nors perkamąją vertę, ar galima buvo už juos ką 
nors nusipirki? 
Juozas Ančiukaitis: Galima, jie ėjo šalia markės. Visur ėjo rubliai, tiko rubliai. Aš tik 
dabar neatsimenu, kokia jų vertė buvo, bet ėjo rubliai, tuos rublius ėmė. Juos visur ėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs tuos arklius galų gale nuvežėte į Leningrado frontą, kaip aš 
suprantu? 
Juozas Ančiukaitis: Prie fronto. Ten kelius tokius tiesė. Laikė mus ten. Tris dienas į ten, 
tris dienas atgal, o ten beveik mėnesį laiko mes vežiojom. Kai užlekia rusų lėktuvai, tai 
kaip duoda, brač, ten buvo karšta visiems, frontas tiesiog. Vežėm klemurius tokius. 
Prikrauna vežimą klemurių, ir vežam. Arčiau ten, kur tas eglaites kerta, paskui išilgai 
tiesia, kitas tiesia skersai. Ten pelkės. 
Alicija Žukauskaitė: O čia dėl ko, čia kelią darė? 
Juozas Ančiukaitis: Kelią darė. Mašina atvažiuoja, tai tas kelias va šitaip pasineria, net 
vanduo apsemia ratus. Žinau, arkliais kai važiuoji, tai šonus skauda, žinot, kaip per 
apvalius (rastus). Vienus tiesia išilgai, kitus skersai ir klemuriais prikala vis tą kelią. 
Belaisviai dirbo. Tie belaisviai ten mažai valgyt gaudavo. Tuos medžius, tas eglaites 
(tempė) tokie jauni vyrai, suplyšę, suprantate, drabužiai jų. Tai neša, meta ir tiesia tą 
kelią, deda, tai nepaneša jau, žinot, neša tokius... Jaunas vyras nepaneša, tai tas kareivis 
„shnel, shnel“, jam šautuvo prikladu (buože) duoda, muša. Aš nežinau, tas kareivis ir tas 
kareivis, iš kur tas piktumas ant jo, kad jis nepajėgia. Puolė (krito) tas vyrukas, vėl 
atsikėlė, vėl už to medžio griebia, vėl puolė, tas, šautuvą nusikabinęs, nušovė. Kiti 
paėmė, nuvilko į šalį. Va, šitaip. Kad šitaip kareivis kareivį šaudo, ir už ką? Aš 
nesuprantu. Tai va šitą mačiau tada, važiuojant pro šoną, važiavom mes. Daug tų 
klemurių, iškraunam ir vėl važiuojam atgal. Paskiau vieną sykį konservų vežėm – 
tušonką. Tai prikrovė tų konservų tenai į vežimą kiekvienam po kelias dėžes, ir reikėjo 
vežti arčiau fronto, ten išduot. O vienas kareivis važiuoja vienam gale, o kitas kitam gale, 
žinot, tų pavadų tenai daug, nakčia. Užpuolė naktis, sustojom. Tai dabar sakom, kaip čia, 
mes konservus vežam ir neėdę būsim? Tai žinokite, tą dėžę, kažkas turėjo kokį kirvuką, 
kai važiuoji, gyvenvietėse visko randi. Šautuvų, šautuvų... Paimam, randam, tai šaudom. 
Tai atėmė, buožę numušė, - negalima šaudyt. Tai mes tą dėžę vieną atlupom medinę tų 
konservų, pasiėmėm, ir ką – duonos tai nėra. Ant tų konservų „Svininaja tušonka“ 
(„Kiaulienos troškinys“) buvo parašyta, rusiškai užrašyta, nežinau, dėl ko. Iš kur jie ėmė, 
sandėlių gal rado. Tai tos tušonkos kad priėdėm, tai vidurius paleido. Paskui užkalėm tą 
dėžę. Vienas konservas nieko nereiškia, kilogramas svorio. Tai pavalgėm riebiai. O 
paskui tai vis vežiot reikėjo, tai vinis kokias... Sykį važiuojam frontą pamiške, tai kaip 
atlėkė rusų lėktuvas, kaip nusileido, patraukė į tą vilkstinę iš kulkosvaidžio, tai ten vyrų 
daug užmušė, arklių. Naikintuvas toks trumpas, perskrido per medelius, per tas pušeles, 
patraukė išilgai iš kulkosvaidžio... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tokių epizodų, kaip tas, kur nušovė kareivis kareivį, kiek jūs 
tokių matėt, ar teko matyti daugiau? 
Juozas Ančiukaitis: Vieną sykį, nemačiau daugiau. Tik vieną tą kareivį, mačiau, nušovė. 
Tai kai grįžau, čia, per Liudvinavą, varė krūvą, sako, partizanai, senų žmonių ir jaunų. 
Tai čia nušovė vieną, o kitą prieš mūsų langus, kur gyvenom. Tėvas, matyt, nešėsi 
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kuprinėj kažkokius daiktus, puolė (nukrito), tai sūnus jį pakėlė, kokių šešiolikos metų, 
toks jaunas, pakėlė ir veda, tas vėl puolė, tas (sūnus) jo neatlaiko, tai tie, kur varė, ant 
arklių raiti, sakė, kad ukrainiečiai, tai nusikabino šautuvą, nulipo nuo arklio, nusikabino 
šautuvą nuo peties, nušovė jį. Paskui kiti du nuvilko ten priešais ant kaimyno lauko ir 
numetė. Sako, rusų partizanai. Koks partizanas, toks senas žmogus. Tai vieną nušovė čia, 
paskui kitą gale miestelio, tai to nemačiau, kaip nušovė. Toliau, sakė, kad iki Vilkaviškio 
nuvarė, tai iššaudė visus juos. Ties Būkta buvo, nedavė valgyt jiems, tai išrovė dobilų 
šaknis, dobilus suvalgė, šaknis suvalgė. 
Alicija Žukauskaitė: O kas matė, kad dobilų šaknis valgė? 
Juozas Ančiukaitis: Tai žmonės ten matė, kiti pasakojo, tik rugiena liko, ištraukytos visos 
žolės, išvalgyta. Vasarą varė, vasarą, buvo šilta. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim į to varymo pradžią. Jūs matėt, kad varė per Liudvinavą... 
Juozas Ančiukaitis: Pro mūsų langus varė, keliu, vieškeliu, ir varė į Marijampolę. 
Alicija Žukauskaitė: Kas varė ką? 
Juozas Ančiukaitis: Ant arklių jojo, sakė, kad ukrainiečiai, apsirengę kaip policija, 
raudonos kepurės, ir jie raiti, o tie pėsti ėjo. Daug žmonių ten vedė, varė, pulką žmonių. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug galėjo būti tų, kuriuos varė? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, šimtas, daugiau. Krūva žmonių. Kas ten suskaičiuos, žinot. 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo tie, kuriuos varė? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, tai seni ir jauni. Jauni, paaugliai tokie, vaikai, ir seni tokie 
žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Bet kas jie tokie – ukrainiečiai, rusai, žydai, kas jie tokie buvo? Tie, 
kuriuos varė? 
Juozas Ančiukaitis: Ne, rusai, rusai, rusiškai šnekėjo jie. Duonos prašė dar, kad duotų, bet 
juos tik „eit, eit, eit“, rėkė tenai ant jų. Rusiškai šnekėjo. Visi tie, kurie varė, sakė, kad 
ukrainiečiai. Tie, kurie varė, irgi rusiškai šnekėjo. Ir anie rusiškai šnekėjo. Visi rusiškai 
šnekėjo. Kiek šnekėjo? Riksmas toks. Ant arklių joja, o tie pėsti eina. O purvynas buvo 
tada. Purvas. Vieškelis, tai, žinot, purvinas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt, kaip... O tie buvo su uniformom. Kokios buvo jų 
uniformos? 
Juozas Ančiukaitis: Nu, raudonos kepurės, taip kaip policijos, kaip policijos. Ten purvini 
visi jie. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką žmonės pasakojo, iš kur į kur juos varo? 
Juozas Ančiukaitis: Iš Ukrainos, sako. Kai užėmė frontas, tai iš Ukrainos varo darbams į 
Vokietiją. Taip šnekėjo. Tai jie patys šnekėjo, tie, kurie varė. Sakė, na rabotu goniajem (į 
darbus varom), sako, russkij partizan (rusų partizanai). Na Germaniju na rabotu goniajem 
(Į Vokietiją darbams varom). 
Alicija Žukauskaitė: Tai turbūt nuvarė? 
Juozas Ančiukaitis: Kaip nuvarė, - iššaudė pakely. Žmonės pasakojo paskui, kad iki 
Vilkaviškio iššaudė visus. Kai į Vokietiją vežė žmones, tai dabar jiems moka už tai, kad 
dirbo. Į Saksoniją vežė. Viršaičio įsakymas - duot žmonių į Saksoniją. Tai tas numato, 
paskiria ir paskui veža į Saksoniją. Ten daug buvo išvežta iš Lietuvos. 
Alicija Žukauskaitė: O iš Liudvinavo? 
Juozas Ančiukaitis: Iš Liudvinavo irgi buvo keli. Janauskas toks buvo... neatsimenu 
daugiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar grįžo jie paskui? 
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Juozas Ančiukaitis: Grįžo, kai pasibaigė (karas). Paskui Veselka toks, Marijampolėj mirė. 
Tas tai ten fabrike tekintoju dirbo, Vokietijoj. Paskui sakė, gaus pinigų, kad dirbo, bet 
mirė, tai nežinau, gavo pinigų ar negavo. 
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