
Jeff and Toby Herr Collection 
12/17/2007 

KAŽEMĖKAITIS, Jonas 
Lietuvos Dokumentacijos Projektas 
Lietuviškai 
RG-50.473*0190 
 
 

DVD 1 of 1 
 
 
Šiame pokalbį, Jonas Kažemėkaitis pasakoja savo prisiminimus, būdamas jaunas vyras gyvenant 
Plauksčiuos ir Šauliuose. Jis ypatingai kalba apie anti-žydišką propagandą (įskaitant tą išleista 
Lietuvos aktyvistų fronto) ir apie Balta-Raiščių išvežimą ir žudymą vietinių žydų. Jis irgi mina 
žydų turto pardavima ir jo bažnyčios anti-žydiškus mokslus. Jis irgi ypatingai jautriai atsimena 
kai jo žydiški draugai buvo nuvešti, sakant kad yra kas nors kur jis niekad neužmirs.  
 
 
[01:] 00:37:18 – [01:] 08:18:21 
 
Jis pristato save kad gimes 1927-ais metais Šilgalių kaime; pasakoja apie kaip dirbo kasant 
duobes bunkeriams Plauksčiuos iki karo pradžios; aikškina kad turėjo progą imti rusų kalbos 
kursus, ir pramoko kalbą; atsminena kai matė tarybinį lėktuvą krentantį pro langą apie kilometra 
atstumo, ir taip ir sužinojo kad karas prasidėjo; atsimena kad pranešavo ant radijos kad bus 
nesuskaitymai su žydais – kad buvo vienas žydas kuris buvo nelojalus valstybėj ir buvo nušautas; 
pasakoja kad per sekančias tris dienas, vokiški kareiviai žygiavo pro miesta, su tankais, 
dviračiais, mašinom, piesti, ir t.t.; pasakoja kaip vokiečiai kareiviai įėjo į žydų krautuves ir liepė 
žydams duris laikyt atidarytus, tai bet kas galėtų paimt ką norėjo, ir taip ir išplėšė žydiškas 
krautuves. 
 
[01:] 08:18:22 – [01:] 18:08:02 
 
Jis sako kad nebuvo daug žydų Plauksčiuose – tik apie 16; vardina žydus: Kaplans, Meijeris, 
Motkis, aiškina kad kaikurie žydai siuntė jų vaikus į žydišką mokyklą Kaune; pasakoja kad ne 
daug laiko po pradžios karo, Birželio mienesį, surinko visus žydiškus vyrus ir vaikus virš 15 
metų ir juos išvežė Balta-Raiščiai; aiškina kad nebuvo jokių vokiečių kurie pasiliko miestęlije, ir 
kad Balta-Raiščiai viska tvarkėsi; vardina Balta-Raiščius: Karmonavičius, Dizbalis, Kirvelis, 
Gudaitis, Irvelis, Lauza; jautriai atsimena kai nuvedė žydus, nes kaikurie buvo jo draugai; sako 
kad jo mokytojas buvo liberalus tai nieko nesakė apie žydus klasėje, ir kad jo tėveliai leidė jam 
draugauti su jais, bet ablomai žydai buvo skriausdami; atsimena kad kunigai – vardina Grybis, 
Kriščiūnas – sakė kad žydai užmušė Kristų ir kad nuodemė bus užleidyta jeigu užmuši 
Bolševikį arba žydą; vardina Južkakuostą, Dizbalį, Armanavičių, Gudaitį ir Kirvelį kaip tie 
kurie varė žydus; aiškina kad sakė kad vęža žydus darbam, o po keleta savaičių sužinojo kad juos 
sušovė; mina kad rašė daug straipsnių vietiniui laikraščiui ir duomėsi archįvom, tai turi rąportus 
keleta žydų sušaudymų – viena 900 žydų sušaudytų Šakiuose, o kita 700 žydų sušaudytų 
Naumiestį. 
 
[01:] 18:08:03 – [01:] 27:45:09 
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Jis sako kad Balta-Raiščiai vėliau žydų turtą pardavinėjo; aiškina kad vadas buvo valsčios 
viršaitis, Kretorius; pasakoja kad daug žmonių pirko; sako kad pardavinėjo baldus, drabužius; 
sako kad Balta-Raiščiai nešojo baltus raiščius ant rankovių ir svastikas; aiškina kad tik nešojo 
tuos raščius kai išvežė žydus; sako kad niekad nematė kad ateitų vokiškas valdžios narys per visa 
kara; sako kad neivienas žydas neįsigelbėjo Plauksčiuose; pasiteisina kad vienas žydas, 
Gersmonas, du sykius pabėgo ir save išsigelbėjo; kalba apie išlikimą Balta-Raiščių: aiškina kad 
Gudaitis, Česnavičius ir Armonavičius buvo uždaryti į kalėjimą. 
 
[01:] 27:45:10 – [01:] 35:25:07 
 
Jis aiškina kad proklamacijos prieš žydus buvo įkurti Lietuvos aktivistų fronto Berlįne, kuriai vadovavo 
Ambrazavičius [Ambarazavičius]; apibūdina proklamacijas – jie tarė kad artėja atpilda valanda, 
kad neleis rusų kariams išbėgt ir kad jie nebijo tų kurie buvo loyąlūs tarybinei/sovietinei 
sentvarkai—žydiai—ir jie gali būti nušaudyti; aiškina kad buvo galima šias proklamacijas visur 
surasti ir net ir buvo pamesti pro gatvę; aiškina kad buvo du Balta-Raiščių sąjungos – Šaulių ir 
Geležinių Vilkų sąjunga; pasakoja kad buvo duobės kurios buvo kasamos statyti geležinkelio 
stotį, bet žmonėms buvo sakyta kad duobės buvo žydų iškasti, su tikslu į juos įšauti lietuvius.  
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