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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyt, kad jūs prisistatytumėt. Koks yra jūsų 
vardas ir pavardė? 
Petras Mažuika: Aš esu Mažuika Petras. 
Alicija Žukauskaitė: Kelintais metais esate gimęs? 
Petras Mažuika: Gimęs 1929 metais. 
Alicija Žukauskaitė: Kur? 
Petras Mažuika: Nemunėlio Radvilišky. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip prisimenate karo pradžią? Kas jums buvo karo pradžia? 
Petras Mažuika: Karo pradžia taip buvo. Anksčiau radijo nebūdavo. Mes su broliu ėjom į 
miestelį. Pusė kilometro nuo miestelio gyvenom. Ir atėjom į miestelį – jau sužinojom, kad 
prasidėjo karas, va. Tėvas tada ir su kitais nuvažiavo į Biržus sužinot, kaip čia kas yra. 
Pirmyn einam, dabar – atgal. Parvažiavo, ir jau buvo išsakyta, kas gali evakuotis, nu, tai mes, 
lietuvių kelios šeimos ir žydų kelios šeimos: toks, prisimenu, daktaras Maizelis, buvo 
gydytojas ir, atrodo, Faktoriaus dar šeima, – kai kurie liko čia, kai kurie evakuavosi, va. Ir 
mes netoli Pskovo – arkliais važiavom... O netoli Pskovo vokiečiai aplenkė, va, ir grąžino 
atgal per Latviją, nuo komendantūros iki komendantūros su palyda tol, kol sugrįžom čia, į 
Lietuvą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o kodėl jūs turėjot evakuotis? 
Petras Mažuika: Nu, tėvas buvo valsčiaus Vykdomojo komiteto pirmininkas, nu, tai šioks 
toks jau tarnautojas, tarybinis. Dėl to. Ir dar keli evakuavosi, na, irgi ten apylinkės 
pirmininkas, dešimtininkas ir, va, tokie, kas tuo laiku vadinosi, kaip aktyvas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo toliau? 
Petras Mažuika: Nu, toliau, sugrįžus atgal, čia latviai ant (prie) sienos perdavė lietuviams – 
baltaraiščiams, tada vadindavos partizanais. Nu, ir uždarė, 8 dienas palaikė kalėjime – 
daboklėj, tada vadinos, ir sušaudė visus. Kai kuriuos paleido, o septynis, septynis, atrodo, 
sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o jūs taip pat važiavot su tėvu į tą kelionę į Rusiją? 
Petras Mažuika: Taip, taip, su visa šeima. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ar jūs matėt, kaip tėvą areštavo? 
Petras Mažuika: Ne. Mes pasukom į namus tiesiai, o juos pėsčius nuvarė į miestelį. Nu, kaip? 
Ta prasme, mačiau, kaip juos suėmė, atskyrė nuo mūsų ir nusivarė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pažinojote tuos žmones, kurie suėmė, kurie atskyrė? 
Petras Mažuika: Aš pažinojau visus, bet dabar jau tiksliai pasakyt galiu neprisimint. Žinau, 
kad Dubaitis, Maselis/Vaselis (?) turbūt, nu, ir daugiau buvo – dabar neprisimenu. Taip tai aš 
visus pažinojau, gi vietiniai visi buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs juos vadinote baltaraiščiais? Dėl ko? 
Petras Mažuika: Baltaraiščiais, nu, dėl to, kad jie ant rankovės baltą raištį turėjo kaip 
atpažinimo ženklą, kad jie ginkluoti, reiškia, jau čia – sukilėliai, nors nebuvo prieš ką sukilti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformom, šitie žmonės? 
Petras Mažuika : Ne, civiliai buvo. Su uniformom buvo tik buvo keletas policininkų, tai jie 
smetoninėm uniformom buvo: Imbrasas ir Kiela, nu, ir dar pora, - pavardžių aš neprisimenu 
jau. Tai šitie – smetoninėm uniformom, kaip buvo prieškarinėm. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad jūsų tėvą sušaudė... 
Petras Mažuika: Liepos 26 d. 

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: Iš kur jūs apie tai sužinojot? 
Petras Mažuika: Apie tai sužinojo mama. Iš karto tai pasakė, kad išvežė į Biržus visus. 
Nuvažiavo į Biržus. Biržuose ten toks buvo pažįstamas Kryžanauskas, saugumo viršinikas. O 
jis pažįstamas buvo ta prasme, kad iš to paties kaimo buvo mano motina kilus. Balys 
(Kryžanauskas), atrodo. Tai jis žinojo, kad nebėra jo (tėvo), bet nepasakė. Tai priėmė maisto, 
drabužius, priėmė jis viską (kad atseit perduotų tėvui). O paskui, kada grįžo (mama), nežinau 
tiksliai, kas jai pasakė, kad jie sušaudyti jau, nebėra. Ir kaip tik aš, aš girdėjau, kad šaudo, bet 
nežinojau, ką. Nu, po karo daug kur ten pyškėdavo. Vat, aš netoli tos vietos, už poros 
kilometrų, aš pas ūkininką tarnavau, karves ganiau, va, pas tokį Narbutą. Tai, va… va, taip ir 
sužinojom. Paskui mama atėjo ir pasakė man, kad nebėra tėvelio. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra žinoma, kas šaudė? 
Petras Mažuika: Kai kurie žinomi yra, tai – Dambra, toks apsišaukėlis felčeris buvo, 
Imbrasas, Kiela, Žemaitis Adomas, nu, ir daugiau… Kazėnas, tiesa. Tai pas Kazėną juos ir 
suvarė visus, į daržinę uždarė, o patys dėl drąsos, suėję į kambarį, gėrė. Pasilinksmino dėl 
drąsos ir tada juos netoli tų namų, už kokių poros šimtų metrų, pamiškėj sušaudė. Duobės jau 
buvo iškastos gatavai. Nežinau, kas ten jas iškasė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jums yra žinoma, kad uždarė į daržinę, kad paskui jie sėdėjo, 
gėrė? 
Petras Mažuika: O paskui jie patys pasipasakojo! Ėėė!.. Kits pasigirdamas, kad ,,va, taip va, 
patvarkėm!‘‘. Atseit Mažuika, mano tėvas, atseit dar kėlėsi, vienas pasakojo, tai aš, va, 
pribaigiau. 
Alicija Žukauskaitė: Čia apie jūsų tėvą? 
Petras Mažuika: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Čia jis jums pasakojo? 
Petras Mažuika: Ne man. Jis pasakojo... nu, ten taip, reiškia, išėjo. Jį paėmė... Kaip jo 
pavardė, dabar neprisimenu, na, gerai... Jį paėmė, mano dėdę – tėvo brolį, paėmė, karo 
pradžioj paėmė į armiją, paėmė. Ir tą (vieną iš šaudžiusių) paėmė, jis Latvijoj slapstėsi, iš 
Latvijos (paėmė). Nu, ir, važiuodamas traukiny, jis pradėjo pasakoti, ir nežino, kad apie brolį 
kalba. Ir tas pasipasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Nemunėlio Radvilišky gyveno žydai? 
Petras Mažuika: Taip, gyveno. Kiek jų šeimų (buvo), dabar tiksliai negaliu pasakyt, bet buvo 
turbūt kokios 4 parduotuvės jų, nu, turbūt iš viso apie 100, gal daugiau šimto jų gyveno. Tai 
vis užsiiminėdavo verslu kokiu: buvo batsiuvys, kiti supirkinėdavo gyvulius, į Biržus juos 
varydvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kas su jais atsitiko, kai prasidėjo karas? 
Petras Mažuika: Kai prasidėjo karas – pradžioj mes, mat, nebuvom – jie buvo suvaryti, kaip 
dabar pasakytum, į getą. Kriauklių gatvėj ten žydų sinagoga buvo ir pirtis, tai, vat, į ten 
(suvarė), ir vienas žydų namas buvo. Tai, vat, į tuos namus jie buvo suvaryti. O kai kurie 
buvo netoli prie miestelio, nežinau, kokiu būdu juos ten leido, pas ūkininkus buvo. Tai aš 
prisimenu, pas Kučinską tokį buvo viena šeima. Ta šeima, kur pas Kučinską buvo... Tai mano 
mama buvo Biržuos, tėvelio ieškodama. O Biržuose jau šaudė žydus. Tai ji matė, kaip varė 
juos šaudyt. Ta (žydė moteris, kur buvo pas Kučinską) pasitiko, sako, kas girdėt Biržuose. 
Žinojo, kad (mama) nuėjo, nu, kaimynystėj buvo, netoli. Tai (mama) pasakė, kad Biržuos – 
gelbėkitės ar ką darykit – Biržuose šaudo jau. Tai ji, ta moteriškė, pasakė mamai, kad, na, 
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atseit kaip Dievas duos, taip ir bus. Nu, ir antrą gal dieną ir čia sušaudė juos. Kai kurie buvo 
pabėgę. Toks Nankinas, - aš pažinojau gerai, buvo jau vienas iš turtingiausių žydų. Buvo jo 
parduotuvė didelė - nu, kaip didelė? – kaip jau miesteliui... Tas buvo pabėgęs. Du tokie 
jaunuoliai, nu, mano metų, paaugliai jie kažkur pas ūkininką slapstėsi, bet paskiau atvedė jus 
tas ūkininkas ir atidavė juos. Jau paskiau, vėliau juos vežė į Pasvalį šaudyt. Nankinas tai 
užėjo, irgi netoli, mūsų kaimynystėj buvo. Jis, nu, ten Kriauklių kaime vaikščiodavo pas 
ūkininkus, gi visi pažįstami jie buvo. Ir užėjo pas tokį Vichšteiną. Tas Vichšteinas Lietuvos 
vokietis buvo. Bet jis, baltaraištis jis nebuvo, bet prijaučiantis jiems. Tai pas jį užėjo, ir jį 
(Nankiną) pavalgydino, ir jis nuėjo į daržinę pamiegot. Nuėjo į daržinę jis, atsigulė. Tas 
(Vichšteinas) užrėmė daržinę ir nubėgo pranešt baltaraiščiams, kad jis yra. Tai jį (Nankiną) 
ten paėmė ir varė. Tai jis žinojo, kur jį varė. Jis nesileido (tolyn). Sako, nušaukit mane čia. 
Tai jį lauke nušovė netoli tos vietos, kur visus šaudo.  
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt ir girdėjot, kaip jį nušovė? 
Petras Mažuika: Aš negirdėjau. Mama girdėjo, netoli ten visai, gal keli šimtai metrų nuo 
mūsų. Paskui dar liko nesušaudytas vaistininkas. Buvo jauna šeima, ir kūdikį turėjo jie, 
nežinau, kiek jam laiko, nu, kelių mėnesių buvo. Tai jie prašė, kad paliktų, – vežė į Pasvalį 
jau tuos likučius (žydų) šaudyt, kad tą kūdikį paliktų. Nu, paliko tą kūdikį. Paėmė tokia 
Daukienė... Daukienė, taip, ir Dambra, felčeris vadinamas būktai (neva) kaip įsisūnyt 
(norėdami). Nunešė, katalikų bažnyčioj pakrikštijo. Ir tada, nu, paskiau pats jis pasakojo, 
atidavė (kūdikį) tam tokiam Ziliniui - buvo baltaraištis - atidavė tam. Tas - į maišą, nusinešė, 
užmigdė tą kūdikį, kad nunešt ten, kur žydai sušaudyti, ir ten užkast. Tai kaip tas paskui - tai 
aš pats girdėjau - kaip jis gyrėsi, tas Zilinis, kad atseit, ,, kol nunešiau, knerkt pradėjo, tai 
daviau į medį kaip kacioką (kačiuką) ir užmušiau‘‘, va. Tas Zilinis irgi vienas iš tų 
žiauriausių buvo, šlubas dar...   
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip atrodė getas? Ar tą getą saugojo kas nors? 
Petras Mažuika: Nu, kaip? Jie ten vaikščiodavo aplinkui, nesaugojo. Kad ten mažas miestelis, 
visi... visi krūvoj buvo. Toks ten ir getas buvo. Toj sinagogoj ir pirty juos uždarė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip juos varė į šaudymą? 
Petras Mažuika: Ne, nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs tuo metu buvote, kai vyko tas šaudymas? 
Petras Mažuika: Kai šaudymas – aš pas ūkininką buvau už kokių gal 2 km ar trijų. Bet aš 
girdėjau, kaip šaudė, tik nežinojau, ką. Paskui mama pasakė man. O mama jau žinojo, kad, 
reiškia, tądien, kai šaudys, jau juos rinko visus, varė, kad duobes ten jau kasa... Tai valerijono 
išsivirė, va, išgėrė, kad negirdėtų, kad užmigtų. Ir užmigo. 
Alicija Žukauskaitė: Be šaudymo ar jūs galėjot girdėti dar kažkokius garsus? 
Petras Mažuika: Nu, kad ne, nesigirdėjo, mat aš toliau buvau. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kiek laiko maždaug truko tas šaudymas? 
Petras Mažuika: Tas šaudymas truko turbūt apie kokią valandą, gal nepilną valandą. Nu, jų 
80 buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvot po to nuėjęs į tą vietą? 
Petras Mažuika: Buvau nuėjęs. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką matėt? 
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Petras Mažuika: Nu, matėsi ir kraujo dėmių, ir drabužių skutų. Ištrypta aplinkui buvo, ten 
daiktų kažkokių primėtyta buvo. Užkasta buvo. Tai paskui dar nuėjom, suslūgo tos žemės 
ligi, va, taip, žemesnė pasidarė. 
Alicija Žukauskaitė; Ar teko girdėti iš Zilinio dar ką nors be (pasakojimo) apie tą vaiką? 
Petras Mažuika: Iš Zilinio ne. Tik girdėjau... ot, dabar pamiršau pavardę... sakė, kad šaudant 
toks Kaikeris Vainoris griebė už kaklo tokį Braumaną - jis šaudė - ir įsitraukė į duobę jį. Tai 
paskiau atseit mėnesį sirgęs jau (Braumanas). Pažinojau aš tą Braumaną, jis vyresnis už mane 
buvo, bet į mokyklą dar teko eit. Aš buvau pirmam skyriuj, o jis buvo gal kokiam penktam – 
šeštam.  
Alicija Žukauskaitė: Kas dar buvo iš tų, kurie dalyvavo šaudyme, kaip žmonės kalbėjo ar 
kaip jie patys pasakojo? Gal prisimenat dar kokių pavardžių? Braumanas, kas dar? 
Petras Mažuika: Braumanas, Zilinis, Žemaitis, kiek aš atsimenu... Kas čia dar?.. Nu, kad jų 
visų dabar neprisimenu, bet žinojau visus, kas ten buvo. Juos žmonės žydšaudžiais ir 
pravardžiuodavo. 
Alicija Žukauskaitė: O koks jų likimas po to, kai kars pasibaigė? 
Petras Mažuika: Tų žydšaudžių? Nu, kai kurie pabėgo į Vokietiją, o paskiau kur kas 
išsiskirstė. Toks Tymukas, dabar jau turbūt miręs, Amerikoj buvo, Dubaitis Amerikoj buvo, 
Žemaitis – Anglijoj, o aš visą laiką maniau, kad Amerikoj, pasirodo, jis Anglijoj nugyveno 
visą laiką, va. Dar tarybiniais metais Tymukas buvo...  Jo šeima čia liko. Tai sūnus, kad stot į 
aukštąją mokyklą – jo taip nepriėmė. Tai jis atsisakė tėvo, buvo ir spaudoj skelbta, jis atsisakė 
tėvo, reiškia, kad jis toks ir toks buvo. Bet jie (tėvas ir sūnus) susirašinėjo. Tai jis (Tymukas) 
dar tarybiniais metais į Rygą buvo atvažiavęs iš Amerikos, reiškia, gavo vizą. Tai jie buvo 
Rygoj susitikę. 
O kitus?.. Kiti išsislapstė, kitus vietoj, kol dar frontas buvo, surinko, areštavo, tada dar... nu, 
SMERČAS, kaip vadindavo karinę tą žvalgybą, surinko, o kiti buvo išsislapstę dar kur. Tai 
tuos paskiau jau surinko. Tai, vat. Nu, vienu žodžiu, visi ten buvo žinomi. Tai tuos 
pirmutinius nuteisė. Tada buvo tokia bausmė – arba 10 metų, arba sušaudyti. Ir gavo po 10 
metų. O paskui – sugrįžo beveik visi, gal koks ir mirė, neprisimenu, bet taip jau sugrįžo jie. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar bažnyčioj sakė ką nors per pamokslą apie tai, kas čia 
atsitiko? 
Petras Mažuika: Tas jų visų štabo viršininkas, ar kaip jis ten buvo, pats kunigas buvo, 
Vyšnelis, va. Tai jis tuos ir sušaudyt, reiškia... kad mano tėvą ar kitus, tai jis kaip teisėjas 
buvo. Žmonės sakė, kaip Vyšnelis pasakė, kunigas, taip ir buvo. Paskiau tas kunigas buvo, 
kaip frontas užėjo, tai jis pabėgo, ir areštavo (jį) Žemaitijoj kažkur, bet tiksliai nežinau, 
atpažino tenai. Tai atvežė į Nemunėlio Radviliškį - tai toks kambarys buvo, areštinė, skaitos, 
- į areštinę uždarė. Ir žaliuzės buvo. Tai žmonės ėjo, davatkos, ir spjaudė ant jo, ant to 
kunigo. Dabar gal gyvo nebėr. Dar prieš kokius keturis metus, penkis buvo Nemunėlio 
Radviliškin atvažiavęs. Bet, kaip pasakojo, kai jis atvažiavo, tai tik kelios davatkėlės pas jį į 
bažnyčią užėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur buvo aišku, kad jis yra tų baltaraiščių vadas? 
Petras Mažuika: Nu, tai visi žinojo, visi. Jis su jais vaikščiodavo ir tuose pasitarimuose 
visokiuose, visur jis buvo. Nu, tai va, kaip pasakojo, mano tėvą sušaudė už tai, kad jis prieš 
karą, mano tėvas nors ir buvo reformatas, nu, bet kaip geras specialistas jis buvo pasamdytas 
klebonijoj – tada ūkį turėjo jie statyt, tvartą. Nu, ir kai statė tą tvartą, jie (klebonas ir tėvas) 
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buvo susipykę. O piktumas tai toks būdavo. Jis (kunigas) norėjo, kad statytų ne palei (pagal) 
sutartį, ne palei projektą, kaip buvo, jis norėjo ten pakeitimus daryt,  o mokėt – nemokėjo. Ir 
tada buvo tokia mada, kad šeštadienį atlyginimus mokėdavo, jau kas atlygsta (užsidirbo). Tai 
vienas tarp tų statybininkų buvo toks Ėglis, latvis, mūrininkas buvo, pamatus mūrydavo – 
mėgėjas išgert. Bet jis, tas kunigas, neduodavo atlyginimo nei vienam šeštadienį. Nueini 
paimt – reikia atsiskaityt. Tai jis sakė - pragers tavo žmonės. Nu, tai jie susipykę, taip stipriai 
jau susipykę buvo. Tai, atseit, čia lyg ir kerštas buvo (tėvo sušaudymas). 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjote, kad kai kurie baltaraiščiai ar žydšaudžiai pakankamai 
atvirai kalbėjo apie tai, ką jie darė. Aš suprantu, kad tuomet jums galėjo būti 12 – 13 metų, 
gal keturiolika. Kokiomis aplinkybėmis jūs asmeniškai girdėjote, ką jie kalba, ir ar jie kalbėjo 
atvirai ar kaip? 
Petras Mažuika: Aš pas Narbutą kada tarnavau, Sakalauskas pas juos tankiai lankydavosi. 
Atrodo, gimininaičiai jie buvo. Jis (Sakalauskas) dalyvavo kartu su baltaraiščiais ar šaudant, 
ar kur, negaliu pasakyt. Bet jis su jais bendraudavo visą laiką. Kaimynas Tymukui Feliksui 
buvo, – tas irgi vienas iš aršiausių buvo žydšaudžių. Tai jie (Narbutas ir Sakalauskas) 
kalbėdavosi, jis ateidavo, pasakodavo: taip buvo, taip buvo. Ir manęs, nu, vaikas – vaikas, 
nevengdavo taip jau labai. Tai, vat, apie (per) šitą Sakalauską – aš daug taip ir sužinodavau. 
O Šliažas/Šležas (?), vat, kas liečia tą žydelkaitę, kur prievartavo, tai jis su mano tėveliu buvo 
draugai, ir jis ateidavo pas mus. Ateidavo ir pasakodavo. Jis buvo išvarytas taip pat, kaip 
Volodkos Teodoro tėvas, ir jis buvo irgi, kasė duobes tas, žydus ir užkasinėjo, nu, tai viską 
matė. Tai dar - apie tą mergaitę, kur prievartavo, kadangi mes gerai pažinom – nuotrauką 
anąkart rodžiau. Tai aš buvau, nežinau, kuriais čia metais, prieš kokius du tris metus, buvau 
nuvažiavęs pas Volodką Teodorą. Tai jis, tai mes dar šnekėjom, jis pasakojo, kaip čia, reiškia, 
buvo. Nu, tai jis čia geriau žino, už tai, kad jo tėvas buvo, matė. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia mergaitės pavardė? 
Petras Mažuika: Tiksliai aš nepasakysiu… Faktorytė?.. Tiksliai nepasakysiu pavardės. 
Alicija Žukauskaitė: Tai aš nesupratau. Ar Šliažas ją prievartavo, ar jis matė? 
Petras Mažuika: Ne, ne, Šliažas matė tiktai. O prievartavo kiti: šitas turbūt Braumanas ir kas 
ten dar tokie. Ji prašės paleidžiama, kad ją paleistų. Vietoj to ją išprievartavo ir sušaudė vis 
tiek. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu, kai žydų nebeliko? 
Petras Mažuika: Žydų turtą išsidalino tie žydšaudžiai, nu, viską, kas brangiausia. Ot, 
daleiskim, aš mačiau, kaimynystėje su mumis gyveno Žemaitis, nu, tai vežimais veždavo! 
Ten ir baldus veždavo, ir gyvulius – žydai visi ten gyvulių turėjo, ūkiškai gyveno – ir 
gyvulius vedės. Viena net iš baldų... Buvo pasitraukus (iš Lietuvos) tokia, nu, mes 
vadindavom Vytkela, a kaip jos pavardė, neprisimenu. Tai ta po karo, kai grįžo iš Tarybų 
Sąjungos, ji buvo pasitraukus, buvo atėjus pas mus. Tai mes pasakėm, kad taip ir taip. 
Žemaitis vežė. Tai ji nuėjo, rado ten sofą, kažin ką dar, nu, baldų, rado pas juos. Tai 
nepasakysi, kaip jie: ar atsilygino, ar kaip ten buvo su tuo... 
Alicija Žukauskaitė: O tai tas Žemaitis buvo po karo tenai? 
Petras Mažuika: Ne. Tėvai buvo. To paties (Žemaičio) nebuvo, tas – sūnus. Jis buvo tada, nu, 
apie dvidešimt, dvidešimt kelių metų, jaunas jis buvo, sūnus, kur dabar, sakiau, Anglijoj. O jo 
tėvai, tėvai gyveno, juos išvežė į Sibirą 1948 m. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su rūbais ir kitokiais daiktais? 
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Petras Mažuika: Rūbų kiek jau ten jie pasiėmė, kas geriausia, o kitus, nu, mama sakė, aš pats 
nemačiau, miestely, reiškia, dalino, kas jau – nudėvėti rūbai, kas jau nebetiko jiems. Tai, ar 
jie pardavinėjo, ar dalino veltui, šito negaliu pasakyt. Bet aš žinau, kad dalino, mama sakė, ir 
jai siūlė. Buvo nuėjusi pasižiūrėt. Sako: kaip aš imsiu kruviną?..  
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