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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau parašyt, kad prisistatytumėt. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Bronius Vilutis: Bronius Vilutis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Bronius Vilutis: 1925 m. 
Alicija Žukauskaitė: O kur esate gimęs? 
Bronius Vilutis: Linkmenų miestely. 
Alicija Žukauskaitė: Linkmenų miestelis – koks rajonas? 
Bronius Vilutis: Anksčiau buvo Švenčionių, dabar – Ignalinos rajonas. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas 1941 m., kai vokiečiai atėjo, ar Linkmenų miestelyje 
buvo žydų?  
Bronius Vilutis: Buvo, buvo žydai. Išeina taip, kada karas prasidėjo, vokiečiai, skaitos, išvijo 
rusus jau. O pas mus, matai, taip išeina, – Linkmenyse 1941 m., kai karas prasidėjo, buvo, 
skaitos, susikūręs toks (būrys), nu, anuos (juos) baltaraiščiais kiti vadino... Atvažiavo iš 
Pabradės Lietuvos kariuomenės (dalys) – anys (kariuomenė) bėgo į vokiečių pusę, išeina. Tai 
atvažiavo ir sukūrė tuos partizanus, kaip sakant. Nu, ir tada prasidėjo tokios, kaip sakant... 
Gaudynių dar nebuvo, tvarkėsi dar, buvo dar daug rusų kariuomenės, kariuomenė rusų 
traukėsi, patikinėjo (užpuldinėjo) tie partizanai. Ir pabaigė jau rusų kariuomenė visai išeit iš 
Lietuvos – išvijo (juos). O tas dalinys, ne taip dalinys didelis, – jų buvo apie kokį gal 30 
žmonių. Tada atvažiavo SS koks karininkas ir jis pasakė tam Luniui, kad pirma žydus 
likviduosite. Tai pirma ir likvidavo. Ale, taip išeina, anys paėmė, suvarė visus žydus prie 
Ūsių ežero ir juos ten šaudė. O tada buvo sinagoga žydų. Visą jų (žydų) turtą suvežė 
sinagogon. Suvežė sinagogon turtus ir tada jau pristigo žydų, ir pradėjo ieškot komunistų 
Tada anys buvo jau pradėję kabintis in (į) komunistus, išeina. Net ir mano tėvuką kabino, 
nors buvo nepartinis, niekas, – kabinosi ir norėjo jį su mano broliu nuskandint ežere... O tada 
jie  dėl turto suspipyko ir pradėjo tarp savęs šaudytis. Tada paėmė ir nutraukė (būrio veiklą). 
Šitą žydų turtą išsidalijo. Tada šitų ... (?) policija liepė šitam būriui likviduotis visai. Tada 
anas būrys ir likvidavosi. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, kas buvo tas Lunius, kurį jūs minėjot? 
Bronius Vilutis: Lunius buvo taip: Smetonos laikų puskarininkis. 
Alicija Žukauskaitė: Koks jo vardas buvo? 
Bronius Vilutis: Adasius, Lunius Adasius. Pažiezdrio kaime anas (jis) gimė. Priklausė prie 
Linkmenų, netoli – Pažiezdrio kaimas – kilometras maž (gal). 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs jį pažinojote? 
Bronius Vilutis: Pažinojau. Kaip aš nepažinosiu? 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką darė tas Adasius Lunius? 
Bronius Vilutis: Anas vadovavo, įsakinėjo viską daryt. Kai jau nebuvo, ką užpuldinėt... Pirma 
(pradžioje) tai visokios kariuomenės ėjo, beginkliai ėjo. Čia, prie Ūsio ežero, šitas jų būrys... 
iš Rygos karininkai važiavo mašina. Ir anys (būrys) privažiavo prie Ūsio ežero, (čia) šitų 
(karininkų) mašina buvo sugedus. Tada šitie karininkai juos (būrio vyrus) susisodino ir jau 
(ruošėsi) vežtis Rosijon (į Rusiją). Tada šitas Adasius ant jų (būrio vyrų) suriko – visi buvo 
sulipę į mašiną – ugnis! Ir visi iškrito iš mašinos. Ir tada šitiem (karininkam) granatą pakišo. 
Du kareivius iš Pabradės (užmušė), prisimenu, kad kareivius, bet pavardžių nežinau. Atvežė 
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tuos kareivius, ir pas mus gryčioj (name) buvo (jie) pašarvoti. Paskui Linkmenų kapinėse 
palaidojo tuos kareivius, – niekas jau netrukdė, tik vokiečiai, bet vokiečiai mažai ten kišosi. 
Alicija Žukauskaitė: Čia buvo rusų kariai ar kokie? 
Bronius Vilutis: Čia buvo lietuviai. Anys iš Pabradės poligono visi bėgo. Paskui tas 
nepasidavė važiuot Rusijon, jis sėdo mašinon ir... O Linkmenys nuo Pabradės yra daugiau 
kaip už 40 km. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek ten buvo tų lietuvių nužudytų? 
Bronius Vilutis: Buvo trys. 
Alicija Žukauskaitė: Tą būrį kiti žmonės vadino baltaraiščiais. Kodėl žmonės taip sakė? 
Bronius Vilutis: (Nerišli, sunkiai atkartojama kalba. Norėta pasakyt, kad tas būrys ,, 
nesąmones dirbo’’, ir nebuvo jokia organizacija, protingiausia buvo su jais nesusidėt. Iš tikro 
joks pavadinimas tam būriui netiko: nei šauliai, nei kas.) 
Alicija Žukauskaitė: Ar ta grupė, kur jūs sakėt, – gal 25 žmonės, ar jie turėjo kokias 
uniformas? 
BroniusVilutis: Ne. Neturėjo jokių uniformų, tik kareiviai, katrie (kurie) uniformuoti 
atvažiavo, tai buvo su (tom pačiom) uniformom: šauliai ir pan., susirinkę iš visos Lietuvos, o 
kiti su savais rūbais buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip jie surinko žydus ir kaip juos varė prie ežero? 
Bronius Vilutis: Taip, matyt mačiau, bet aš nebuvau prie ežero nuėjęs. Juos paėmė, iš gryčių 
(namų) varė. Viena gatvė beveik visa buvo vien žydų. Ir juos rinko, varė, pulkeliais varė – 
iškart perdaug nenuvarysi. 36 šeimos buvo, virš 100 žmonių buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip juos varė? 
Bronius Vilutis: Nu, tai matyt mačiau, kad varo vieną pulką (žydų). Mes jau, vaikai, 
pradėjom suprasti. Tėvui atėjęs pasakiau, jau, matyt, kad šaudys, sakau, žydus. Anys varo – 
tai kur? Sakau, (varo) per Dvariškius, matyt, prie Ūsio ežero... Nu, tai taip ir buvo – sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O ar matėt, kaip juos iš namų tempė? 
Bronius Vilutis: Niekas netempė, anys patys ėjo. Liepė išeit ir išėjo, – o ką daryt?.. 
Alicija Žukauskaitė: O kas juos lydėjo? Ar lydėjo sargyba kokia? 
Bronius Vilutis: Nu, sargyba – šitie patys, lydėjo 2-3 šitie, katrie šaudė, tie ir lydėjo juos. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, varė grupelėmis. Kiek vienoj grupelėj galėjo būt žmonių? 
Bronius Vilutis: Nu, tai, matai, (priklausė nuo to) kaip pavykdavo surinkti kaimynus, bijojo, 
kad kiti nepabėgtų, vienas vienus rinko, kitas - kitus... O mes jau tada, vaikai, pabėgom iš 
šitų... pabėgom, kad niekas mums nieko nesakytų. Paskui užgirdom – mūsų namai netoli – 
užgirdom, kad šaudo. Daugiau nieko, viskas aišku buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tarp varomų žydų matėt pažįstamų? 
Bronius Vilutis: Aš juos visus pažinojau, žydus, visas jų šeimas ir vaikus, ba (nes) mes visi 
jauni ir anys sueidavom: ir lietuviai, ir žydai, - visi sueidavom, visi bendravom, nebuvo taip, 
kad (kažkas kažko) nekentė. Čia viską padarė karas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar varė ir vyrus, ir moteris, ir vaikus? 
Bronius Vilutis: Visus iš karto, visą šeimyną paima ir visus varo. Niekas jų neskirstė grupėm, 
kad vien vaikai... visus varė. Buvo iškasta duobė. Matai, kiti prisidėjo, laukė, kada juos 
(žydus) čia atvarys. O prie ežero specialiai tokia sąsmauka: nei ton pusėn nepabėgsi, nei atgal 
negi bėgsi. Ir viskas, prispausti buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O ta duobė jau buvo iškasta? 
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Bronius Vilutis: Tai, pasirodo, buvo iškasta, kad juos šaudė ir duobėn dėjo. Ir, išeina, kad tie, 
kurie prisidėjo ne šaudydami, o turto norėdami, tai buvo tokių, kad ėjo žiūrėt, kaip šaudo. 
Tada tempė duobėn ir kratė juos (nušautus žydus), kad ras, maž, šaukštą ar ką... o 
brangenybes pasiėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip kratė, ieškojo to aukso? 
Bronius Vilutis: Nu, tai aš nemačiau, bet pasakojo, kaip buvo. Pasakojo tie, kurie nešaudė, 
bet nebijojo iš tolo žiūrėti ir matė, ką daro. Nu, ir taip buvo aišku. Vieną savo kaimynką 
(kaimynę) pamačiau su auksiniu laikrodžiu ant rankos. O tas laikrodis auksinis buvo Zinkos, 
tokios žydaukėlės (žydaitės). Jos tėvas buvo laikrodininkas, tai ji turėjo auksinį laikrodį. O 
paskui pasirodė, kad ir aukso turi tas tėvas. Nu, tai viskas aišku, kas ką dirbo (darė). 
Alicija Žukauskaitė: O koks vardas buvo tos kaimynkos, kuri nešiojo Zinkos laikrodį? 
Bronius Vilutis: Mizaitytė Bronė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jos tėvas – Mizaitis? 
Bronius Vilutis: Mizaitis. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt jį su šautuvu? 
Bronius Vilutis: Ne, anas be šautuvo, anas senas buvo, kokių 70 metų, anas jau ilgai 
negyveno, 1946 m. ir mirė.  
Alicija Žukauskaitė: Tai kaip jums atrodo, iš kur Mizaitytė gavo tą laikrodį? 
Bronius Vilutis: Tėvas atnešė! 
Alicija Žukauskaitė: O kitas žydų turtas kaip?.. 
Bronius Vilutis: Tai kitą žydų turtą pasidalijo ,,draugija‘‘ visa šita. O paskui, išsidalijus turtą, 
likvidavo ir suvertė (nuvertė, sugriovė) namus žydų. Tik liko, dabar dar stovi – vienas, du – 
tik du namai liko, o  36 buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O tai ką, kitus nugriovė? 
Bronius Vilutis: Sugriovė ir suvežė krūvon, norėjo – gal kas pirks. Niekas nepirko. Ir taip 
išsivežiojo malkoms. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip šitas būrys dalijosi žydų turtą? 
Bronius Vilutis: Mačiau, dalijosi anys. Jų (žydų) buvo sinagoga... tai eidavom pažiūrėt, kaip 
anys dalinsis. Tai stveria vienas tą, stveria kitas tą, nepasidalija. Paskui, kas jau nevertinga, 
tai numetė. Kas norėjo, gal pasiėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Gal pavardes galite pasakyt, gal pažinojote tuos, kurie dalinosi tą turtą? 
Bronius Vilutis: Nu, tai šitie patys dalijosi, kaip aš sakiau. Pavardes dabar primiršau. Bet taigi 
tam būry buvo ir iš kaimų... o vietinių iš pačio (mūsų) miestelio tai nebuvo tokių, tik žiūrėjo, 
bet tose dalybose ir anys tūsėsi (tampėsi). 
Alicija Žukauskaitė: O kokias pavardes prisimenat, kokius pažinojot žmones iš to būrio? 
Bronius Vilutis: Kaip dalijosi? 
Alicija Žukauskaitė: Ar kaip dalijos, ar kaip varė... 
Bronius Vilutis: Nu, tai, matot, toks buvo Alekna - varė, buvo Pelanis... Tokių buvo, bet, 
matai, visų aš negaliu pasakyt, nes mes, kai užgirdom, kad šaudo, niekur nėjom iš namų. 
Alicija Žukauskaitė: Kas dar iš miestelio ar aplinkinių kaimų priklausė tam būriui? 
Bronius Vilutis: Leonas ir jo brolis... šitas – kaipgi jis?.. Leonas ir... palauk... tokiam amžiuj 
biškį užsimiršta... Leonas ir.... 
Alicija Žukauskaitė: Na, tiek to. Gal vėliau prisiminsit. Kai pamatėt, kad žydus varo, po kiek 
laiko maždaug pasigirdo šaudymas? 
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Bronius Vilutis: Ten, matai, šaudymas pasigirdo už kokios valandos laiko. Ten jiems buvo 
netoli varyt. Tas Ūsio ežeras, jis – prie pat miestelio čia, reikėjo nuvaryt kokį kilometrą nuo 
jų (žydų) namų. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas šaudymas? 
Bronius Vilutis: Nu, dabar nepasakysiu... Daktaro gi vaikas buvau... Mes gi visi trys, ir tėvai, 
pergyvenom, kad taip čia vyksta viskas... Nustatyt (laiko) čia negali. Kad būtumėm dalyvavę, 
tai sakytumėm, o dabar taigi nedalyvavom... 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvot nuėjęs į tą vietą po to? 
Bronius Vilutis: Nėjau... nėjau. Bet tik pasakė, kad užkasė, kalną padarė, supylė, tai nėjau. 
Mes vaikai, mums neįdomu, pasibaisėjom mes tuo. 
Alicija Žukauskaitė: O tie žydai, kai juos varė, kai juos surinko, kaip jie atrodė: ar jie ramiai 
ėjo, ar jie verkė – kaip jie atrodė? 
Bronius Vilutis: Atrodė neramiai. Ėjo, rėkė, kitos motinos nešėsi vaikus. Jie suprato, kad juos 
likviduoja. 
Alicija Žukauskaitė: Ar prisimenat Linkmenų žydų kurias nors pavardes ar vardus? 
Bronius Vilutis: Binka toks buvo žydas, žydų šeima, tada buvo šitas... cha, aš pirma 
(anksčiau) žinojau juos visus, bet dabar!.. Binka… 
Alicija Žukauskaitė: Na, tiek to. Paskui, jei prisiminsit, pasakysit. Ar tuo metu, kai vyko visas 
šitas dalykas, Linkmenyse buvo vokiečių? 
Bronius Vilutis: Ne-a, nė vieno nebuvo vokiečio. Vien tiktai šitie savi buvo. Vokiečiai 
pravažiavo, atvažiavo ir nuvažiavo tolyn paskui frontą... 
Alicija Žukauskaitė: O kai pasibaigė karas... Jūs išvardinot eilę pavardžių, pavyzdžiui, tas 
Lunius ir kiti. Man įdomu, ar buvo koks nors teismas, pavyzdžiui, ar juos kas nors teisė. 
Bronius Vilutis: Niekas nebuvo, niekas čia apie juos galvos nesuko. Paskui, kai vokiečius 
išvijo, anys (būrio vyrai) pabėgo. O šitas Lunius pakliuvo, į KGB pakliuvo... Anas kažkur 
apie Vilnių dirbo, žinai, ir jį anys (KGB) paėmė. Tada ištardė šitą apie Linkmenų žudynes ir 
kad jis vadovavo tom žudynėm. Tada jį paėmė 1947 metais, ne, 1948 metais, išeina, paėmė jį, 
atsivežė ir liepė parodyt kapą šitą. Ir tada paėmė žmones, prašė atkast padėt. Ir anas (Lunius) 
stovėjo, ir anas pats dirbo, surinko šituos kaulus ir išvežė in Švenčionėlių žydų kapus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai Lunius buvo teistas ar nebuvo? Aš taip ir nesupratau. 
Bronius Vilutis: Tai mes nežinom. Jį anys (KGB) ir vėl išsivežė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt Lunių tada, kai jis buvo atvežtas 1948 metais? 
Bronius Vilutis: Aš jo nemačiau, Saldutišky buvau tada. Tik man papasakojo. Mama atėjus 
sako, Lunius buvo atvežtas. O kiti!… Va, tas Leonas… Leonas Vilutis net parašė knygą, 
skaitosi (vadinasi), apie buvusį jų vadovavimą ir kad buvo labai anys geri, skaitosi!.. Tas 
parašė knygą, tai perskaitė mano toks kaimynas. Sako, va, Luniaus (apie Lunių) parašyta 
knyga, sako - gražiai. Sakau, tu, kvaily! Sakau, Lunius – didžiausias banditas. Sakau - tai ar 
tu nežinai? – buvo kaimynas Rastenienės – tėvą nušovė ir motiną nušovė, ir žvyrduobėj 
apkasė, nedavė parsivežt!.. 
Alicija Žukauskaitė: O už ką juos nušovė? 
Bronius Vilutis: Jį (neišku, apie kokį žmogų kalbama) paėmė karuomenė.  Jis buvo raišas 
viena koja, išeina (reiškia), trumpesne viena koja. Jį paėmė. Kariuomenė traukėsi, bet 
kariuomenė - nelabai ginkluota. Ir jį vedėsi, kad parodytų į Švenčionis kelią. Keliai taigi buvo 
paprasti keliukai. Nu, ir tada šitie (Lunio būrys) patiko (užpuolė) juos (besitraukiančius 
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kareivius). Ir bešaudant sužeidė šitą senioką. Nu tai dabar pasakė kažkas jo žmonai. Sako, 
tavo vyras sužeistas, sako, Pažiegždry prie tokio Kardelio (?) (neaišku, ar čia pavardė, ar 
vietovardis, ar vandens telkinio pavadinimas, ar augalas). Dabar ta (žmona) pasikinkė arklį ir 
nuvažiavo pasiimt, parsivežt (vyrą) namo. Tai šitas Leonas (Vilutis) pabaigė vyrą nušaut, 
nušovė ir žmoną jo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kaip pasakyti trumpai, už ką Leonas Vilutis nušovė tuos du žmones? 
Bronius Vilutis: Nu tai, būktai (neva), komunistai (buvo) – vedė kariomenę. Čia gi klasių 
kova, galima sakyti, daugiau nieko – vienas ant kito. 
Alicija Žukauskaitė: O tai kas to Leono Vilučio knygą atspausdino? Kas išleido? 
Bronius Vilutis: Jo yra… anas Vilniuj gyvena. Jį (jo knygą) atspausdino – aš dabar nežinau, 
aš tos knygos neėmiau, nevarčiau – jį atspausdino kur tai apie... 1985 m. ar 1986 m. Ta knyga 
ir dabar egzistuoja, kiti turi nusipirkę tą knygą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ta knyga yra apie Saldutiškį, ar apie partizanų tą?.. 
Bronius Vilutis: Apie partizanus. Ten jo aprašyta, kaip anys ,,gerai’’ dirbo, išeina. Aš 
neskaičiau tos knygos. Tą Leoną kadangi žinojau, aš iš karto pasakiau, tu, kvaily (sako 
kaimynui), anas (Leonas Vilutis) gi žudikas buvo – tai kokios čia gali būt knygos?! Dar 
klausyt, ką anas rašo?.. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau sugrįžti prie to epizodo, kur baltaraiščiai dalinosi turtą. Ko jie 
ten nepasidalino? 
Bronius Vilutis: Nepasidalijo, nes dar nebuvo numatyta, kurie ką darys. Ateina girti, 
prisigėrę, tada – vieni ant kitų, pradeda sargyba šaudyt ir juos sustabdė. … (?) (galima 
suprasti tik atskirus žodžius). Ir tada davė įsakymą likviduotis visam šitam būriui ir palikt 
viską. Ir paliko. Tada perėmė miestelio valdžią, davė policininkų, davė seniūną. Tada pradėjo 
eit prie tvarkos. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad jie pradėjo šaudyti. Jūs matėt, kaip jie pradėjo šaudyti? 
Bronius Vilutis: Nu, taigi iš kur mes matysim, kad čia vyko naktį. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs nematėt? 
Bronius Vilutis: Aš nemačiau, bet kad šaudėsi, tai girdėjom naktį šūvius. O kas ten buvo, tai 
pradėjo sakyti draugai jų. Sako, anys tarp savęs susišaudė dabar. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o kaip jie arba žmonės dalijosi turtą, jūs matėt? 
Bronius Vilutis: Mačiau, kad dalijosi. Iki galo aš nebuvau. Tai aš mačiau, kad anys nešasi 
pagalves, nešasi... kitas nešasi kokią kėdę, stalą... Tai mes ir nuėjom – ko gi mes ten 
stovėsim, kol anys ten dalijasi. Sinagoga nemaža buvo... Žinojom tik, kad pasidalijo. O 
paskui jau, kai gavosi (įvyko), kad ne anys tvarką vest pradėjo, - sugriovė namus, viską. Ir 
matai, aš jums pasakysiu, čia tas, kad taip buvo su žydais, taip pat buvo ir su lietuviais, išeina. 
Matai kaip, pasakė, būktai, kai vežimas (į tremtį) pirmas vyko rusų (rusai trėmė) 1940 m., tai 
Alekna toks norėjo stot s... (?). Mano tėvukas, skaitos, jo nepalaikė, sakė, čia be Aleknos… 
čia neteisingas žmogus. Tada anas (Alekna?) paėmė ir įskundė, kad vežt žmones pasirašė 
mano tėvukas, žydai pasirašė, skaitos. Aišku, ten buvo tokia propaganda išpūsta per visa 
apylinkę. Pirma gerai sugyveno (Alekna ir tėvukas). Tai matai, sako (Alekna?), - žydai 
pasirašė ir tavo tėvas pasirašė. O ten niekas nepasirašė: nei žydas parašą dėjo, nei mano tėvas. 
Parašė pačio Stalino įsakymu, kad tais laikais panaikint, sunaikint visuomenę, kur buvo 
užimta kariuomenės. Tai tą anys ir darė.  
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